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A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jét?l alkalmazott jogszabályai,
jogszabályok [1]
A jogszabályok elérhet?ek és letölthet?ek a www.njt.hu [2] oldalról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
2010. január 1.

h

2011. január 1 – december 21.

h

2011. december 22 – dec. 31.

h

2012. január 1 – április 6.

h

2012. április 7 – július 5.

h

2012. július 6 - december 31.

h

2013. január 1-t?l

N

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
2013. január 1.

h

2013. január 2 – április 3.

h

2013. április 4 – május 9.

h

2013. május 10 – június 30.

h

2013. július 1 – július 11.

h

2013. július 12 - augusztus 3.

h

2013. aug. 4 – október 21.

h

2013. október 22 – nov. 18.

h

2013. november 19 –dec. 30.

h

2013. december 31.

h

2014. január 1 – február 14.

h

2014. február 15 – feb. 17.

h

2014. február 18- március 14.

h

2014. március 15 –szept. 29.

h

2014. szept. 30 – október 6.

h
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2014. október 7 – nov. 4.

h

2014. november 5 – dec. 14.

h

2014. december 15 – dec. 31.

h

2015. január 1 –június 30.

h

2015. július 1–december 3.

h

2015. december 4-dec. 22.

h

2015. december 23-dec. 31.

h

2016. január 1 –március 31.

h

2016. április 1 - június 30.

h

2016. július 1 - dec. 31.

h

2017. január 1-t?l-június 22.

h

2017. június 23- december 31.

h

2018. január 1-t?l - február 28.

h

2018. március 1-t?l – június 30-ig

h

2018. július 1-t?l 2019. április 25-ig.

h

2019. április 26-tól

h

2020. januárt 1-2020. június 15.

h

2020. június 16-tól

h

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
2013. május 10 –június 30.

h

2013. július 1 –október 21.

h

2013. október 22 – október 31.

h

2013. november 1 – dec. 30.

h

2013. dec. 31- 2014. febr. 17.

h

2014. február 18 – február 28.

h

2014. március 1 – március 31.

h

2014. április 1 –augusztus 31.

h

2014. szept. 1 – szept. 30.

h
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2014. október 1 – okt. 6.

h

2014. okt. 7 – 2015. aug. 31.

h

2015. szeptember 1 -t?l

h

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról s a közszolgáltatási szerz?désr?l szóló
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet
2010. január 1 – 2013. szept. 4.

h

2013. szeptember 5-t?l

N

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
2010. december 30 - 2012. március 28.

h

2012. március 29 – december 31.

h

2013. január 1- 2016. március 31.

h

2016. április 1 – 2018. július 14.

h

2018. július 15-t?l

h

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységér?l és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeir?l szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
2013. január 1.

h

2013. január 2 – dec. 31.

h

2014. január 1 – szeptember 4.

h

2014. szeptember 5 - dec.31.

h

2015. január 1- t?l

N

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételér?l, valamint hatósági
engedélyezésér?l szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
2013. január 1.

h

3 / 15

A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jét?l alkalmazott jogszabályai, jogszabályok
Depónia Nonprofit Kft. - Közszolgáltatási hulladékszállítás (https://deponia.hu)
2015. január 1 – június 30.

h

2015. július 1 - december 31.

h

2016. jan. 1 – 2016. július 20.

h

2016. július 21- december 31.

h

2017. január 1 - 2018. július 25.

h

2018. július 26-tól

h

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeir?l szóló
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
2015. január 1 – június 30.

h

2015. július 1 – július 6.

h

2015. július 7 – dec. 31.

h

2016. január 1.

h

2016. január 2 – 2018. július 14.

h

2018. július 15-t?l

h

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz?désr?l
szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
2013. szeptember 5.

h

2013. szeptember 6 – dec. 31.

h

2014. január 1- december 31.

h

2015. január 1- június 30.

h

2015. július 1 – december 31.

h

2016. január 1 - március 31.

h

2016. április 1- 2018. július 25.

h

2018. július 26-tól

h

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
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2014. szeptember 30.

h

2014. október 1- 2016. márc. 31.

h

2016. április 1 – 2016. július 20.

h

2016. július 21 - 2016. dec. 6.

h

2016. december 7 - 2018. május 31-ig

h

2018. június 1-t?l

h

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir?l szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
2010. január 1 – december 31.

h

2011. január 1 – október 17.

h

2012. október 18 –december 31.

h

2014. január 1 – szeptember 4.

h

2014. szeptember 5 – 2015. március 4.

h

2015. március 5- augusztus 14.

h

2015. augusztus 15-t?l

N

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
2015. augusztus 15-2015.augusztus 16.

h

2015. augusztus 16-2015.december 31.

h

2016. január 1-2016. december 31.

h

2017. január 1- 2018. július 25.

h

2018. július 26.

h

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes
szabályokról szóló 68/2016. (III. 21.) Korm. rendelet
2016. április 1 – 2018. július 14.

h
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2018. július 15.

h

Az állami hulladékkezelési közszolgáltatói közfeladat ellátására létrehozott szervezet
kijelölésér?l, feladatkörér?l, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályiról szóló 69/2016. (III. 21.) Korm. rendelet
2016. április 1 – június 30-ig

h

2016. július 1- december 31.

h

2017. január 1-t?l 2017. december 31-ig

h

2018. január 1- július 14-ig

h

2018. július 15 – 2018. július 30-ig

h

2018. július 31-t?l

h

A hulladékgazdálkodási bírság mértékér?l, valamint kiszabásának és megállapításának
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
2010. január 1 – április 30.

h

2010. május 1 – december 31.

h

2011. január 1 –2013. július 19.

h

2013. július 20 –december 31.

h

2014. január 1-t?l

h

2016. január 1-december 31.

h

2017. január 1 - 2017.december 31.

h

2018. január 1-t?l

h

A hulladékjegyzékr?l szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
2010. január 1 – szeptember 4.

h

2013. szeptember 5-t?l

N

A hulladékjegyzékr?l szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
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2013. szeptember 5-2015. december 31.

h

2016. január 1 - t?l

h

A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének részletes m?szaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet
2010. január 1 – szeptember 3.

h

2013. szeptember 4 - szept. 29.

h

2014. szeptember 30-tól

N

A biohulladék kezelésér?l és a komposztálás m?szaki követelményeir?l szóló 23/2003.
(XII. 29.) KvVM rendelet
2010. január 1- 2015. márc. 31.

h

2015. április 1-t?l

h

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekr?l szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
2010. január 1 – május 5.

h

2010. május 6 – május 31.

h

2013. június 1 – dec. 31.

h

2014. január 1- 2015. márc. 31.

h

2015. április 1-t?l - 2017. augusztus 4-ig

h

2017. augusztus 5-t?l – december 31-ig

h

2018. január 1-t?l

h

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekr?l szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
2010. január 1 – márc. 30.

h

2011. márc. 31- 2013. febr. 7.

h
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2013. febr. 8- 2015. ápr. 28-ig

h

2015. ápr. 29-t?l 2016. dec.31-ig

h

2017. január 1 - 2018. július 1-ig

h

2018. július 2-t?l

N

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekr?l szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
2018. július 1 - 2018 július 2.

h

2018. július 2-t?l

h

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére
történ? adatszolgáltatás tartalmáról és rendjér?l szóló 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet
2016. május 25 – június 1-ig

h

2016. június 2-t?l

h

A Koordináló szerv által fizetend? hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló
13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
2016. május 25 – június 30.

h

2016. július 1 - 2019. június 3-ig

h

2019. június 4-t?l

h

A díjképzéssel kapcsolatos 2010. január 1-jét?l alkalmazott jogszabályok

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény 21; 23. §-a
2011. január 1 – dec. 21.

h

2011. december 22 – dec. 31.

h

2012. január 1 – április 6.

h
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2012. április 7 – július 5.

h

2012. július 6 - dec. 31.

h

2013. január 1-t?l

N

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §, 91/A-B. §-ok és a 92/A. §-a
2013. január 1 - június 30-ig

h

2013. július 1 –t?l.

h

2014. november 5 –t?l

h

2014. október 7 –t?l.

h

2015. január 1-t?l

h

2015. július 1–dec. 3.

h

2015. december 4-dec. 22.

h

2015. december 23-dec. 31.

h

2016. január 1 –márc. 31.

h

2016. április 1 - jún. 30.

h

2016. július 1 – 2017 június 22.

h

2017 június 23-tól

h

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
2013. május 10.

h

2013. május 11 – június 30.

h

2013. július 1 – október 21.

h

2013. október 22 – okt. 31.

h

2013. november 1 – dec.30.

h

2013. dec. 31 – 2014. febr. 17.

h

2014. február 18 – febr. 28.

h

2014. március 1 – márc. 31.

h

2014. április 1 – augusztus 31.

h
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2014. szeptember 1 - szept. 30.

h

2014. október 1 – október 6.

h

2014. okt. 7– 2015. aug. 31.

h

2015. szeptember 1-t?l

h

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
2010. január 1 – december 29.

h

2010. december 30 –2012. március 28.

h

2012. március 29 – december 31.

h

2013. január 1- 2016. március 31.

h

2016. április 1 - 2018. július 14.

h

2018. július 15-t?l

h

Az egységes közszolgáltatói számlaképr?l szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
2013. november 22.

h

2013. november 23 – dec. 30.

h

2013. december 31.

h

2014. január 1.

h

2014. január 2 – február 17.

h

2014. febr. 18 - 2014. júl. 31.

h

2014. augusztus 1 – október 6.

h

2014. okt. 7 – 2015. július 31.

h

2015. augusztus 1- augusztus 31.

h

2015. szept. 1- 2017. június 30.

h

2017. július 1-t?l 2019. április 25-ig

h

2019. április 26- 2019. december 19.

h

2019. december 20-tól

h

10 / 15

A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jét?l alkalmazott jogszabályai, jogszabályok
Depónia Nonprofit Kft. - Közszolgáltatási hulladékszállítás (https://deponia.hu)

A jogszabályok elérhet?ek és letölthet?ek a www.njt.hu [2] oldalról

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok bels? kontrollrendszerér?l:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=217454.377734 [158]
Adatközlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb m?ködésér?l szóló 2009. évi CXXII. törvény
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes
szabályairól
445/2012 (XII.29) Korm rendelet elem és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekr?l
2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység min?sítésér?l
318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetésér?l és felhasználásának céljairól
292/2013 (VII. 26.) korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami
szervek kijelölésér?l
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekr?l
95/2013 (X.14) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött
tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díjak megfizetésének részletes szabályairól
197/2014 (VIII.1) Korm rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekr?l
369/2014 (XII.30.) Korm. Rend. a hulladékká vált gépjárm?vekr?l
71/2015 (III.30.) Korm. Rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelölésér?l
14/2015 (III.31.) Korm. Rend. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjáról
310/2013 (VIII. 16) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és megel?zési programokra vonatkozó
részletes szabályokról
443/2013 (XI. 27) Korm rendelet a fémkereskedelmi tevékenységr?l
57/2013 (II.27) Korm rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes
termel? és egyes szolgáltató tevékenységekr?l, valamint a telepengedélyezés rendjér?l és a bejelentés
szabályairól
71/2013 (VIII.15) Korm rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység min?sítése iránti
eljárásokért, valamint az igazgatási jelleg? szolgáltatásért fizetend? igazgatási szolgáltatási díjakról
95/2013 (X.14) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött
tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
2003/2017. (XII. 22.) Korm. Rendelet a 2017. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervr?l
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43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási m?veletek
felsorolásáról
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeir?l
12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekrôl és
feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeirôl
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemr?l és mellékleteir?l
2000 évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemen?
h?teljesítmény? tüzel?berendezések légszennyez? anyagainak technológiai kibocsátási határértékeir?l
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelmér?l
4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel
kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer
(FAVI) adatszolgáltatásáról
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megel?zésének és elhárításának rendjér?l
180/2007. (VII.3) Korm. rendelet az országhatárt átlép? hulladékszállításról
6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekr?l és a szennyezések mérésér?l
1/2009 (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért, illetve igazgatáis jelleg? szolgáltatásaiért
fizetend? díjakról
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakért?i
tevékenységr?l
2013 évi XCL. Törtvény a fémkereskedelemr?l
33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról
178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefügg? alapadatokról
2011. évi LXXXV. Tv. a környezetvédelmi termékdíjról
57/2013 (II.27) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható
egyes termel? és egyes szolgáltató tevékenységekr?l, valamint a telepengedélyezés rendjér?l és a bejelentés
szabályairól
78/2007 (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
343/2011 Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. tv. végrehajtásáról
1/2009 (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért, illetve igazgatási jelleg? szolgáltatásaiért
fizetend? díjakról
14/2015 (III.31) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól
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1/2014 (III.4) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közm?-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak
mértékér?l, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére,
nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi id?szak védelmi intézkedéseir?l

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzati rendeleteket településenkénti bontásban lásd:
Címlapon a Településkeres?ben [159]
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