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A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 

feladatát meghatározó és alaptevékenységére vonatkozó alapvető jogszabályok: 

 

2014.03.15-ig 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/transposition/hungary/d7.4-

hu.pdf 

 

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600004.TV 

 

2014.03.15-től: 

2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről 

http://www.complex.hu/kzldat/t1300005.htm/t1300005.htm#kagy1 

 

2013. évi CLXXVII. tv a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 

http://www.complex.hu/kzldat/t1300177.htm/t1300177.htm 

 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200185.TV 

 

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

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

adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600069.KOR 

 
70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600070.KOR&timeshift=fffffff4&txtrefere

r=00000001.TXT 

 

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 

létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600012.NFM 

 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási 

szolgáltatási díjról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600013.NFM&timeshift=fffffff4&txtrefe

rer=00000001.TXT 

 

1995. évi LIII. Tv. A környezet védelmének általános szabályairól 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV 
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2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 

minősítéséről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300125.TV 

 

2003. évi LXXXIX. Tv. A környezetterhelési díjról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300089.TV 

 

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

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500314.KOR 

 

26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Budapest főváros területén végzett 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf/szolg/uj_fovarosi_kozgyulesi_hulladekrendelet/26-

2013(IV.18.)sz.F%C5%91vKGy-Rendelet.pdf 

 

48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köztisztaságáról 

http://pme.hu/wp-content/uploads/2014/05/48per1994_fov_kgy_rendelet.pdf 

 

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300054.TV 

 

2015.10.31-ig 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100108.TV 

 

2015.11.01-től 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV 

 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV 

 

53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

http://pmkh.jogtar.hu/jr/gen/startfrjmp.cgi?dbnum=104&cpxdocid=null&cpxdate=null&ev=n

ull&szam=null&tipus=null&pr=null&fun=null&menubar=y&toolbar=y 

 

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 

vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
http://pmkh.jogtar.hu/jr/gen/startfrjmp.cgi?dbnum=104 

 

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV 
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2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300133.TV 

 

 

2009. évi CXXII. tv., a köztulajdonban álló cégek átláthatóbb működéséről,  

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900122.TV 

 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV 

 

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

http://www.complex.hu/kzldat/t1300165.htm/t1300165.htm 

 

2011. évi LXXXV. tv. a környezetvédelmi termékdíjról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100085.TV 

 

2012. évi II. tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200002.TV 

 

 

Hulladékok elhelyezésére vonatkozó előírások 

 

2008/98/EK rendelet: Hulladék Keretirányelv 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:HU:PDF 

 

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

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600020.KVV 

 

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

felhasználásának céljairól 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300318.KOR 

 

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

megállapításának részletes szakmai szabályairól 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800064.KOR 

 

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki 

követelményeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300023.KVV 

 

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

tevékenységek részletes szabályairól 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200145.VM 
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100085.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200002.TV
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:HU:PDF
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600020.KVV
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385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről 

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14189.pdf 

 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200439.KOR 

 

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

adatszolgáltatási kötelezettségekről   

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400309.KOR 

 

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

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200442.KOR 

 

197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400197.KOR 

 

444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A hulladékká vált gépjárművekről 

http://www.kormany.hu/download/a/33/c0000/20130103105016.pdf 

(2014.12.31-ig) 

 

369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14187.pdf 

(2015.01.01-től) 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenységekről  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200445.KOR 

 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300072.VM 

 

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési 

programokra vonatkozó részletes szabályokról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300310.KOR 

 

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

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300317.KOR 

 

2055/2013. (XII.31.) Korm. határozat az Országos hulladékgazdálkodási Tervről 

http://www.szelektivinfo.hu/hirek/414-megjelent-az-orszagos-hulladekgazdalkodasi-terv-

2014-2020 
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 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

Tervre vonatkozó részletes szabályokról 

http://kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2016&sza

m=44 

 a terv linkje: 

https://nhkv.hu/wp-

content/uploads/2013/12/Orsza%CC%81gosHullade%CC%81kgazda%CC%81lkoda%CC%8

1siKo%CC%88zszolga%CC%81ltata%CC%81siTerv2016.pdf?dl=1. 

 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300015.KVV 

 

49/2004. (X. 26.)Főv. Kgy. rendelet a Fővárosii Hulladékgazdálkodási Tervről  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?rendelettar=fovaros&dbnum=104&docid=A0400049

.FOV 

 

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

kialakításának es üzemeltetésének szabályairól 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14133.pdf 

 

370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

kormányrendeletek módosításáról 

http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14187.pdf 

 

Lezárva 2018.02.16. 
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