A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
feladatát meghatározó és alaptevékenységére vonatkozó alapvető jogszabályok:
a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200185.tv

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600069.kor

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő
adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600012.NFM

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.
24.) NFM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600013.NFM

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.tv

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300125.tv

a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300089.tv

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500143.tv

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100189.tv

a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300133.tv

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900122.tv

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300165.tv

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100085.tv

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200002.tv

2008/98/EK rendelet: Hulladék Keretirányelv
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:HU:PDF
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200002.tv

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII.
28.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300318.kor

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az
igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013.
(VIII. 15.) VM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300071.vm

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800064.kor

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800064.kor

a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.
29.) KvVM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300023.kvv

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek
kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300292.kor

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.)
Korm. rendelet:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400385.kor

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500225.kor

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő
adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről szóló 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600012.NFM

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V.
24.) NFM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600013.NFM

a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról
szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600043.fm

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet:

valamint

hatósági

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200439.kor

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400309.kor

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet:

hulladékgazdálkodási

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200442.kor

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet:

hulladékgazdálkodási

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400197.kor

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200445.kor

a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300072.vm

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300310.kor

a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300317.kor

a területi hulladékgazdálkodási tervekről szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300015.kvv

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400246.kor

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986.
(II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98600001.evm

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet:

kapcsolatos

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700013.EMM&txtreferer=00000001.TXT

a 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 2055/2013.
(XII. 31.) Korm. határozat
http://www.szelektivinfo.hu/hirek/414-megjelent-az-orszagos-hulladekgazdalkodasi-terv-2014-2020

