1. számú melléklet
Jogi és egyéb követelmények
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Követelmény
Száma

Címe

1/1986. (II. 21.)
ÉVM-EüM
együttes
rendelet
1993.
évi
XCIII.
törvény,
5/1993. (XII. 26.)
MüM rendelet
1995. évi LIII. törvény
1995.
évi
LVII.
törvény
89/1995. (VII. 14.)
Korm. rendelet
1996.
évi
XXXI.
törvény
11/1996. (VII. 4.)
KTM rendelet
12/1996. (VII.
KTM rendelet

Hozzárendelés
tevékenységhez,
szolgáltatáshoz

4.)

A köztisztasággal
tevékenységekről

és

a

települési

szilárd

hulladékkal

Megjegyzés

összefüggő közszolgáltatáshulladékszállítás

Összes
tevékenység
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek Összes
végrehajtásáról
tevékenység
Összes
A környezet védelmének általános szabályairól
tevékenység
Hejőpapi
A vízgazdálkodásról
vízmintavétel
Összes
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
tevékenység
Összes
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
tevékenység
Összes
A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
tevékenység
A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről
Hulladéklerakó
és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának
üzemeltetés
tartalmi követelményeiről
A munkavédelemről

Változat: 4.
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28.) A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és Összes
kivizsgálásáról
tevékenység

10.

27/1996. (VIII.
NM rendelet

11.

30/1996. (XII. 6.) BM
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről
rendelet

Összes
tevékenység

12.

93/1996. (VII.
Korm.rendelet

4.) A Környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött
környezethasználatok meghatározásáról
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és
101/1996. (VII. 12.)
ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény
Korm. rendelet
kihirdetéséről
2/1998. (I. 16.) MüM
A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.
rendelet
25/1998. (XII. 27.) Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális
EüM rendelet
egészségi és biztonsági követelményeiről
33/1998. (VI. 24.) NM A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
rendelet
vizsgálatáról és véleményezéséről

Összes
tevékenység

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Veszélyes
hulladékszállítás
Összes
tevékenység
Összes
tevékenység
Összes
tevékenység

47/1999. (VIII. 4.) GM
Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
rendelet
50/1999. (XI. 3.) EüM
rendelet
61/1999. (XII. 1.) EüM
rendelet
65/1999. (XII. 22.)
EüM rendelet
41/2000. (XII.
EüM-KöM

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
Irodai dolgozók
követelményeiről
Összes
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
tevékenység
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának Összes
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
tevékenység

20.) Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes tevékenységek korlátozásáról

Változat: 4.

Veszélyes
anyagok
kockázatbec
2/14

slése,
biztonsági
adatlapok
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

44/2000. (XII. 27.)
EüM rendelet
29/2001. (XII. 23.)
KöM – GM együttes
rendelet

50/2001.
(IV.
Korm. rendelet

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
Hulladéklerakó
Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás
üzemeltetés,
mérési módszeréről
szállítás

3.) A szennyvizek és a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és Hulladéklerakó
kezelésének szabályairól
üzemeltetés

271/2001. (XII. 21.)
Korm. rendelet
1/2002. (I. 11.) Korm.
rendelet

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról
A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes
eljárásról

3/2002. (II. 8.) SzCsMA munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
EüM együttes rendelet

többször
módosított
79041/2006.
vízjogi üz.
engedély

Hulladéklerakó
üzemeltetés
Veszélyes
hulladékszállítás
Összes
tevékenység

4/2002.
(II.
20.)
Az építési munkahelyen és az építési folyamatok során megvalósítandó Összes
SZCSM-EüM együttes
minimális munkavédelmi követelményekről
tevékenység
rendelet
4/2002. (X. 7.) KvVM
Hulladéklerakó
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
rendelet
üzemeltetés
8/2002. (I. 30.) KöViM A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának Veszélyes
rendelet
szabályairól és díjairól
hulladékszállítás
Változat: 4.
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31.
32.
33.

110/2002. (XII. 12.)
OGY határozat
2003.
évi
XXVI.
törvény
2003.
évi
LXIV.
törvény

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
Az Országos Területrendezési Tervről
A biztonságos konténerekről szóló 1972. évi nemzetközi egyezmény
kihirdetéséről

34.

2003. évi LXXXIX.
A környezetterhelési díjról
törvény

35.

7/2003
(V.
16.)
Az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről.
KvVM-GKM rendelet

36.

23/2003. (XII.
KvVM rendelet

37.

64/2003. (X.18.) GKM Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994 (III.25)
rendelet
IKM rendelet módosításáról.

38.
39.
40.
41.

103/2003. (IX.
FVM rendelet
4/2004.
(IV.
KvVM-ESZCSMFVM rendelet
28/2004. (XII.
KvVM rendelet
143/2004. (XII.
GKM rendelet

29.)

11.)

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről.

7.) A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.9) KÖM-EÜMFVM együttes rendelet módosításáról
25) A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól.
22.)
A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
Változat: 4.

Összes
tevékenység
Összes
tevékenység
Konténeres
hulladékszállítás
Szennyezőanyag
kibocsátás
után
fizetendő
környezetterhelési
díj (Depó)
Hulladéklerakó
üzemeltetés,
biogáz gyűjtés
Hulladéklerakó
üzemeltetés
Hulladéklerakó
üzemeltetés,
Raktározás
Hulladéklerakó
üzemeltetés
Hulladéklerakó
üzemeltetés,
biogáz gyűjtés
Hulladéklerakó
üzemeltetés
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42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.

50.

51.

219/2004. (VII. 21.)
A felszín alatti vizek védelméről
Korm. rendelet
220/2004. (VII. 21.)
A felszíni vizek védelmének szabályairól
Korm. rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk
okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000.(IX.30) EüM
1/2005. (I. 7.) EÜM
rendelet, valamint a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
rendelet
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27) EüM
rendelet módosításáról
10/2005. (IV. 12.) A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és
EüM rendelet
adatközlés rendjéről
24/2005. (IV. 21.) A közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésének és
GKM rendelet
vizsgáztatásának részletes szabályairól
27/2005. (XII. 6.) A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes
KvVM rendelet
szabályokról
314/2005. (XII. 25.) A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési
Korm. rendelet
eljárásról
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és
240/2005. (X. 27.)
ártalmatlanításáról szóló, Bázelben 1989 március 22. napján aláírt egyezmény
Korm. rendelet
módosítása

Hulladéklerakó
üzemeltetés
Hulladéklerakó
üzemeltetés

IPPC

Veszélyes
hulladékszállítás,
raktározás
Összes
tevékenység
Hulladékszállítás

KRESZ
oktatás

Hulladéklerakó
üzemeltetés
Összes
tevékenység
Veszélyes
hulladékszállítás

Veszélyes
29/2006. (VII. 24.) Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos
hulladék szállítás,
EüM-KvVM együttes egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM
raktározás,
rendelet
együttes rendelet módosításáról
hulladékudvar
4/2007. (II. 21.) KvVM Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel Hulladéklerakó
rendelet
kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
üzemeltetés

Változat: 4.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

61.
62.
63.

18/2007.
(V.
10.)
KvVM rendelet
28/2007. (VI. 13.)
EüM-KvVM együttes
rendelet
72/2007. (IV. 17.)
Korm. rendelet
78/2007. (IV. 24.)
Korm. rendelet

A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer
(FAVI) adatszolgáltatásáról
Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM
együttes rendelet módosításáról
A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási
költségekről

Hulladéklerakó
üzemeltetés
Veszélyes
hulladék szállítás,
raktározás
Hulladéklerakó
üzemeltetés

A környezeti alapnyilvántartásról

92/2007. (IV.
Korm. rendelet
93/2007. (IV.
Korm. rendelet

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes
Hulladéklerakó
szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet
üzemeltetés
módosításáról
26.)
Hulladéklerakó
Felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. Korm. rendelet módosításáról
üzemeltetés
26.) A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. Korm. Hulladéklerakó
rendelet módosításáról
üzemeltetés

93/2007. (XI.
KvVM rendelet

28.) Zajkibocsátási határértékek megállapításának,
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

92/2007. (XI.
KvVM rendelet

28.)

valamint

a

zaj

és Összes
tevékenység

Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás
194/2007. (VII. 25.) létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv Hulladéklerakó
Korm. rendelet
módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez üzemeltetés
(E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
284/2007. (X. 29.)
Összes
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
Korm. rendelet
tevékenység
16/2008. (VIII. 30.)
Összes
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
NFGM rendelet
tevékenység
64/2008.

(III.

8.) Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes Lakossági
Változat: 4.
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Korm. rendelet
64.
65.

306/2010. (XII. 23.)
A levegő védelméről
Korm. rendelet
308/2010. (XII. 23.) A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő
Korm. rendelet
szervezetek nyilvántartásáról

66.

2011. évi
törvény

67.

4/2011. (I. 14.)
VM rendelet

68.

6/2011. (I. 14.)
VM rendelet

69.

70.
71.
72.
73.

szabályairól.

LXXXV.

A környezetvédelmi termékdíjról
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről

hulladékgyűjtés,
szállítás, kezelés
Hulladéklerakó
üzemeltetés
Újrahasznosítható
anyagok
kereskedelme
Hulladéklerakó
üzemeltetés,
biogáz gyűjtés
Hulladéklerakó
üzemeltetés,
biogáz gyűjtés
Újrahasznosítható
anyagok
kereskedelme

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabályokról
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
41/2011. (V. 26.)
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.
VM rendelet
28.) KTM rendelet módosításáról
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos
239/2011. (XI. 18.)
tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület
Korm. rendelet
fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról
259/2011. (XII. 7.) A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról Összes
Korm. rendelet
és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
tevékenység
Újrahasznosítható
343/2011. (XII. 29.) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. Törvény
anyagok
Korm.rendelet
végrehajtásáról
kereskedelme
22/2012. (IV. 13.) BM A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
rendelet
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával
Változat: 4.
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74.

145/2012. (XII. 27.)
VM rendelet

75.

410/2012. (XII. 28.)
Korm. rendelet

76.
77.

439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet
442/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet

kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek
módosításáról
A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes
szabályairól
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az
Hulladéklerakó
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012.
üzemeltetés
évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint
hatósági engedélyezéséről
A
csomagolásról
és
a
csomagolási
hulladékkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

78.

445/2012. (XII. 29.) Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
Hulladékudvarok
Korm. rendelet
tevékenységekről

79.

178/2017. (VII.
Korm. rendelet

80.

2013. évi
törvény

81.

2013. évi CXL törvény A fémkereskedelemről

82.
83.
84.

5.)

CXXV.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi
alkalmazásának egyes kérdéseiről

ADR
jogosultság

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

2013. évi CLXXXVIII
Az egységes közszolgáltatói számlaképről
törvény
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható
57/2013.
(II.
27.)
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
Korm. rendelet
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
71/2013. (VIII. 15.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti
VM rendelet
eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási
Változat: 4.
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szolgáltatási díjakról
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.

72/2013. (VIII.
VM rendelet
310/2013. (VIII.
Korm. rendelet
317/2013. (VIII.
Korm. rendelet
318/2013. (VIII.
Korm. rendelet
443/2013. (XI.
Korm. rendelet
54/2014. (XII. 5.)
BM rendelet
197/2014. (VIII.
Korm. rendelet

246/2014. (IX.
Korm. rendelet

27.)

A hulladékjegyzékről

16.) A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó Összes
részletes szabályokról
tevékenység
28.) A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
Hulladékszállítás
szerződésről
28.)
A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
27.)

A fémkereskedelmi tevékenységről
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

1.) Az
elektromos
és
elektronikus
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

berendezésekkel

kapcsolatos

Hulladéklerakó
üzemeltetés,
29.) Az
egyes
hulladékgazdálkodási
létesítmények
kialakításának
és szelektív
üzemeltetésének szabályairól
gyűjtőszigetek és
hulladékudvar
üzemeltetés
1
(3) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő udvar részletes működési és ellenőrzési
szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. A közszolgáltató az üzemeltetési
szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti
kérelemhez csatolja. A hulladékgyűjtő udvar csak az üzemeltetési
szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását
követően üzemeltethető.
Változat: 4.
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(9)2 Ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből
származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti
egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi
gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét,
elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a
környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja
elő.
93.
94.
95.

309/2014. (XII. 11.)
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
Korm. rendelet
369/2014. (XII. 30.)
A hulladékká vált gépjárművekről
Korm. rendelet
385/2014. (XII. 31.)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
Korm. rendelet

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi
tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú
96.
nem releváns
szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és
szakmai képzéseiről
14/2015. (III. 31.)
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási
97.
FM rendelet
szolgáltatási díjairól
14/2015.
(II.
10.) A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal Klímák szivárgás
98.
Korm. rendelet
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
vizsgálata
27/2015. (VI. 17.)
Összes
99.
A 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
OGY határozat
tevékenység
Engedélykérelmek
71/2015. (III. 30.) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
100.
eljárási
díjainak
Korm. rendelet
ellátó szervek kijelöléséről
mértéke
9/2015. (III. 25.)
BM rendelet

Változat: 4.
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101.

225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet

102.

2/2016. (I. 5.)
NGM rendelet

103.
104.
105.
106.
107.

108.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabályairól

a jelenleg (és
még 2016.
május 15-ig)
használható
hulladékszállításho SZ jegyek és
z
használatos K jegyek
dokumentumok,
helyett SZ
lapokat és
GY lapokat
kell majd
használni

A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített
gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz RDF üzem
tartályok időszakos ellenőrzéséről
10/2016. (IV. 5.) NGM A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi Összes
rendelet
követelményeinek minimális szintjéről
tevékenység
12/2016. (V. 24.) NFM Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
rendelet
részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről
13/2016. (V. 24.) NFM A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról
rendelet
68/2016. (III. 31.) Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó
Korm. rendelet
részletes szabályokról
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
69/2016. (III. 31.)
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az
Korm. rendelet
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
11/2017. (VI. 12.) a lakossági gyógyszerellátás során képződött
EMMI
rendelet gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
Hatályos: 2017. 08. 11. tevékenységekről
Változat: 4.
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109.

110.

111.

113.

114.

115.

12/2017. (VI. 12.)
EMMI
rendelet
Hatályos: 2017. 08. 11.
13/2017. (VI. 12.)
EMMI rendelet
Hatályos: 2017. 08. 11.
61/2013. (X. 17.) NFM
rendelet Módosítja:
27/2017. (VII. 5.)
NFM r.
Hatályos: 2017. 07. 06.
5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet
Módosítja: 1/2018. (I.
18.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 26.
6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet
Módosítja: 1/2018. (I.
18.) NFM r.
Hatályos: 2018. 01. 26.
80/2009. (XII. 29.)
KHEM rendelet
Módosítja: 1/2018. (I.
18.) NFM r. Hatályos:
2018. 01. 26., 2018.
05. 20.

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
112. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi
alkalmazásáról

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról

Változat: 4.
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75/2016. (XII. 29.)
NFM
rendelet
Módosítja: 1/2018. (I.
116.
a menetíró készülékről
18.)
NFM
r.
Hatályos: 2018. 01. 26.
41/2017. (XII. 29.)
117. BM rendelet Hatályos:
2018. 01. 01.
2017. évi CXCVI.
118.
törvény és CXCVII.
2017. évi CCVIII.
119. törvény
446/2017. (XII. 27.)
120. Korm. rendelet

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 03. 01., 2018. 07. 05.
az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények
módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 21., 2018. 01. 01.
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 01. 01.
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

összes
tevékenység

518/2017. (XII. 29.)
Korm. r.
2017. évi CLXXXVIII.
2000. évi XXV. törvény módosítása
tv. Hatályos: 2018. 01.
122.
a kémiai biztonságról
01.

összes
tevékenység

393/2017. (XII. 13.)
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
Korm. r.
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
123.
Hatályos: 2018. 01. 01.

Veszélyes
hulladék szállítás,
raktározás,
hulladékudvar

121.

összes
tevékenység

Változat: 4.
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124.

2017. évi CXCVII. tv. 1995. évi LIII. törvény módosításáról
Hatályos: 2018. 07. 01. a környezet védelmének általános szabályairól

123/1997. (VII. 18.)
125. Korm. rendelet

126.

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

1/2019. (III. 28.) PM r.
127. Hatályos:
2019. 03. 29.
61/2019. (III. 26.)
Korm. r. Hatályos:
128.
2019. 04. 03., 2019.
04. 11., 2020. 01. 01.
8/2019. (III. 26.) AM r.
Hatályos:
129.
2019. 04. 03., 2020.
01. 01.
8/2019. (III. 26.) AM r.
130. Hatályos:
2019. 04. 03.

összes
tevékenység

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek
megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

Változat: 4.
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