2008. évi V. törvény

Törvények
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező
anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről

2000. évi XXV. törvény
2000. évi XLIII. törvény
1995. évi XLII. törvény

a kémiai biztonságról
a hulladékgazdálkodásról
az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

224/2008. (IX. 9.) Korm.
rendelet
181/2008. (VI. 23.) Korm.
rendelet
64/2008. (III. 28.) Korm.
rendelet
389/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet

Kormányrendeletek
a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos
energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

180/2007. (VII. 3.) Korm.
rendelet
95/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelet
25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

18/2006. (I. 26.) Korm.
rendelet
240/2005. (X. 27.) Korm.
rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről
a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának
ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989.
március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak
kihirdetéséről
a betétdíj alkalmazásának szabályairól

209/2005. (X. 5.) Korm.
rendelet
267/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet
264/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet
224/2004. (VII. 22.) Korm.
rendelet
164/2003. (X. 18.) Korm.
rendelet
126/2003. (VIII. 15.) Korm.
rendelet
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás
rendjéről
egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló
termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

a hulladékká vált gépjárművekről
az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak
visszavételéről
a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről
a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól
2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és
képesítéséről
271/2001. (XII. 21.) Korm.
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának
rendelet
és megállapításának módjáról

241/2001. (XII. 10.) Korm.
rendelet
213/2001. (XI. 14.) Korm.
rendelet
98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet
50/2001. (IV. 3.) Korm.
rendelet
101/1996. (VII. 12.) Korm.
rendelet

a jegyző hulladékgazdálkodási feladat‐ és hatásköréről
a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről
a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól
a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának
ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989.
március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Környezetvédelmi (jogelőd) miniszteri rendeletek
21/2008. (VIII. 30.) KvVM
az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről
rendelet
10/2007. (II. 21.) EüM‐FVM‐
a mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai
KvVM együttes rendelet
tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerése
szempontjából nagyon mérgezőnek minősülő termékekről, illetve
irtószerekről
20/2006. (IV. 5.) KvVM
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
rendelet
egyes szabályokról és feltételekről
8/2004. (XII. 1.) EüM‐FVM‐
az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével,
KvVM‐GKM együttes rendelet illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes
szabályairól
16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai
kezelésének részletes szabályairól
45/2004. (VII. 26.) BM‐KvVM az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
együttes rendelet
a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki
23/2003. (XII. 29.) KvVM
rendelet
követelményeiről
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének,
vizsgáztatásának szabályairól és díjairól
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes
műszaki szabályairól
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási
határértékeiről
2/2002. (VII. 9.) KvVM rendelet a titán‐dioxid gyártás hulladékairól
16/2001. (VII. 18.) KöM
rendelet
5/2001. (II. 23.) KöM rendelet

a hulladékok jegyzékéről
a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat
tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

4/2001. (II. 23.) KöM rendelet

a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

41/2000. (XII. 20.) EüM‐KöM
együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

3/1999. (I. 18.) KHVM‐KöM‐PM az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését
együttes rendelet
megelőző vizsgálatról
1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirôl
Egyéb miniszteri rendeletek
14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről
66/2007. (VII. 5.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló
Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való
91/2006. (XII. 26.) GKM
rendelet
megfelelősége igazolásának részletes szabályairól
67/2005. (IX. 13.) GKM
rendelet

az Európai Gazdasági Térség kikötőibe érkező, ott tartózkodó,
illetve onnan induló magyar lajstromba bejegyzett tengeri hajókon
keletkező hulladékok és rakománymaradványok kiürítéséről

3/2006. (I. 26.) EüM rendelet

az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

20/2005. (VI. 10.) EüM
rendelet
16/2002. (IV. 10.) EüM
rendelet
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet

a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

44/2000. (XII. 27.) EüM
rendelet

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről
az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

1/1986. (II. 21.) ÉVM‐EüM
együttes rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól
a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységekről

6/2004. (IV. 29.) ESzCsM
rendelet

a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről,
valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről

103/2003. (IX. 11.) FVM
rendelet
71/2003. (VI. 27.) FVM
rendelet

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz‐hulladékok
kezeléséről
az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült
termékek forgalomba hozatalának állat‐egészségügyi szabályairól

56/1997. (VIII. 14.) FM‐IKIM‐
az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról
NM együttes rendelet
Országgyűlési Határozat, adózási kérédések
110/2002. (XII. 12.) OGY
az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
határozat

2007/72. Adózási kérdés

alumínium italos dobozok felhasználásával végzett tevékenység
adójogi minősítése

