
Az üzletszabályzat összeállításánál figyelembe vett legfontosabb jogszabályok:  
 

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról  

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról  

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  

2000. C. törvény a számvitelről  

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről  

64/2008. Kormányrendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának 

részletes szakmai szabályairól  

483/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről 

és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről  

439/2012. (XII.29.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről  

317/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerződésről  

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról  

16/2007. (III.13.) IRM-MeHVM együttes rendelet a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való 

megkeresésért, valamint értékesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról  

90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről  

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 

2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról  

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról  

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 

310/2013. (VIII.16.) a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó 

részletes szabályokról 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről 2013/140-es közlöny 

 88/2015. (XII. 21.) FM rendelet A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) 
VM rendelet módosításáról 200/2015-ös közlöny 

 



246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 2014/133-as közlöny 

 374/2016. (XI. 29.) Korm. Rendelet Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 
rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. 
rendelet módosításáról 2016/184-es 

 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól 115/2015-ös közlöny 

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 

29.) KvVM rendelet 

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 

 


