A társaság működését szabályozó általános jogszabályok









a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. tv
A Fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi CLV tv.
a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV törvény
A társaság működését szabályozó ágazati szabályok:
Hulladékokkal kapcsolatos jogszabályok:


















A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
174/2015. (VII. 6.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról.
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján;
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi
CXXV. törvény;
az
elemés
akkumulátorhulladékkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 445/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet;
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
szóló 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet;
a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok
meghatározásáról szóló 93/1996 (VII. 4.) Korm. rendelet;
a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet;


















a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet;
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet;
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek
kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.). Korm. rendelet;
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet;
az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.
26.) BM-KvVM együttes rendelet;
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet;
a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről szóló 20/2005. (VI.
10.) EüM rendelet.
Felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos jogszabályok:
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet;
a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;
a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet;
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007 (IV. 26.)
Korm. rendelet.
Levegővédelemmel kapcsolatos jogszabályok:
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;
a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.
14.) VM rendelet.
Közterületek fenntartásával, kezelésével kapcsolatos jogszabályok





a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I törvény
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól, valamint az egyes köztisztasági
tevékenységek ellátásáról szóló 1/2005. (II. 2.) Kgy. rendelet;

