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Törvények: 

 

- 1990. évi XCIII. törvény az Illetékekről 

- 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 

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

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  

- 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

- 2000. évi C. törvény a számvitelről 

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

- 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról 

- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

- 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről 

- 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról 

- 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról 

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

információszabadságról  

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

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

- 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, 

valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 

- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 

- 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 

- 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 

minősítéséről 

- 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről 

 

Rendeletek: 

 

- A Kormány 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 

rendjéről 



- 23/2014. (VI. 30.) NGM a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint 

az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

- 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának 

ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 

- 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott 

ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 

díjakról  

- 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék 

kezeléséről 

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

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

- 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött 

tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 

- 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési 

feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 

- 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről 

- 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

- 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól 

- 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék 

kezelésének részletes szabályairól 

- 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól 

- 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 

- 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről 

- 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének 

megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól 

- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

részletes szabályairól 

- 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységek részletes szabályairól 

- 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról 

- 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

- 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 

kiszabásának és megállapításának módjáról 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

- 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 



- 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és 

felhasználásának céljairól 

- 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 

LXXXV. törvény végrehajtásáról 

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

végzésének feltételeiről 

- 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 

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

adatszolgáltatási kötelezettségekről 

- 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

- 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről 

- 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

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

(XII.29.) KvVM rendelet 

- Az Országos Hulladékgazdálkodási köszszolgáltatási tervre vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 68/2016. (III.31.) korm. rendelet 

- Az Országos Hulladékgazdálkodási köszszolgáltatási tervre vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 69/2016. (III.31.) korm. rendelet 

- Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet részére 

történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016. (V.24) korm. rendelet 

- 16/2016. (V.12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú 

szennyvízelvezető, és – tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és 

vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás 

tartalmáról 

- 2016/679 Európai Parlament és Tanács adatvédelmi rendelete [GDPR] 

- 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a 

felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 

visszatérítésére vonatkozó szabályokról. 

 

Helyi rendeletek: 

 

- Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013. (XII.23.) számú 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

- Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (III. 29.) számú rendelete 

a lakossági vízmérők felszereléséről 

- Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati 

rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 

- Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012.(III.30.) önkormányzati 

rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 

- Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (III.30.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről 

- Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/1999. (IV.30.) számú rendelete 

az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétele felhasználásáról 

- Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2003. (V. 30.) számú rendelete 

az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 



- Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2001. (VI.1.) számú rendelete 

a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről  

- Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013. (XII.23.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról 

- Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(III.28.) önkormányzati 

rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII.18.) 

önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről 

- Mezőkovácsháza Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 

- Újkígyós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX. 23.) rendelete a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról az 1/2015. (I. 27.) önkormányzati rendelettel módosítva 

 


