
Ssz. Száma Címe

E 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és 

rendjéről
2016.06.02 -

E 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és 

rendjéről
2016.06.01 - 2016.06.01

E 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és 

rendjéről
2016.05.25 - 2016.05.31

E 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 2020.10.13 -

E 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 2020.01.21 - 2020.10.12

E 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 2019.06.04 - 2020.01.20

E 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 2016.07.01 - 2019.06.03

E 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 2016.05.25 - 2016.06.30

E 14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2018.05.10 -

E 14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2017.01.01 - 2018.05.09

E 14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2016.03.19 - 2016.12.31

E 14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2015.12.02 - 2016.03.18

E 14/2015. (III.31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2015.04.01 - 2015.12.01

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2020.06.01 -

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2020.03.15 - 2020.05.31

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2019.12.18 - 2020.03.14

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2019.08.02 - 2019.12.17

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2018.11.01 - 2019.08.01

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2017.10.30 - 2018.10.31

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2017.09.19 - 2017.10.29

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2017.04.01 - 2017.09.18

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2015.11.25 - 2017.03.31

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2015.04.29 - 2015.11.24

E 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 2014.09.01 - 2015.04.28

E 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 2017.11.19 - 2018.01.01

E 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 2017.01.02 - 2017.11.18

E 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 2017.01.01 - 2017.01.01

E 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 2016.12.13 - 2016.12.31

E 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 2016.08.01 - 2016.12.12

E 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 2016.07.01 - 2016.07.31

E 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 2016.06.30 - 2016.06.30
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E 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 2016.01.01 - 2016.06.29

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2021.03.28 - 2022.12.31

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2021.03.01 - 2021.03.27

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2021.01.01 - 2021.02.28

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2020.12.27 - 2020.12.31

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2020.12.25 - 2020.12.26

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2020.12.19 - 2020.12.24

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2020.07.30 - 2020.12.18

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2020.07.22 - 2020.07.29

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2020.07.01 - 2020.07.21

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2020.06.18 - 2020.06.30

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2020.03.01 - 2020.06.17

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2020.01.01 - 2020.02.29

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2019.10.01 - 2019.12.31

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2019.07.25 - 2019.09.30

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2019.07.17 - 2019.07.24

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2019.06.01 - 2019.07.16

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2019.04.26 - 2019.05.31

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2019.03.15 - 2019.04.25

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2019.01.01 - 2019.03.14

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2018.07.01 - 2018.12.30

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2018.05.18 - 2018.06.30

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2018.01.01 - 2018.05.17

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2017.09.19 - 2017.12.31

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2017.02.22 - 2017.09.18

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2017.01.02 - 2017.02.21

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2017.01.01 - 2017.01.01

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2016.12.22 - 2016.12.31

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2016.10.21 - 2016.12.21

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2016.07.24 - 2016.10.20

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2016.07.01 - 2016.07.23

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2016.05.01 - 2016.06.30

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2016.01.07 - 2016.04.30

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2016.01.02 - 2016.01.06
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E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2016.01.01 - 2016.01.01

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2015.12.31 - 2015.12.31

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2015.12.24 - 2015.12.30

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2015.07.03 - 2015.12.23

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2015.06.30 - 2015.07.02

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2015.06.21 - 2015.06.29

E 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2015.04.01 - 2015.06.20

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2021.01.01 -

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2020.06.18 - 2020.12.31

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2020.04.01 - 2020.06.17

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2020.03.01 - 2020.03.31

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2020.02.01 - 2020.02.29

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2020.01.01 - 2020.01.31

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2019.07.27 - 2019.12.31

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2019.07.09 - 2019.07.26

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2019.02.16 - 2019.07.08

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2019.01.01 - 2019.02.15

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2018.07.01 - 2018.12.31

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2018.01.01 - 2018.06.30

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2017.07.01 - 2017.12.31

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2017.06.20 - 2017.06.30

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2017.03.16 - 2017.06.19

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2017.01.01 - 2017.03.15

E 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.06.16 - 2016.12.31

E 1990. évi XCIII. Törvény (Itv.) az illetékekről 2016.01.01 - 2016.06.15

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2021.01.01 - 2021.01.31

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2020.09.01 - 2020.12.31

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2020.07.01 - 2020.08.31

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2020.05.01 - 2020.06.30

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2020.02.01 - 2020.04.30

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2020.01.01 - 2020.01.31

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2019.07.25 - 2019.12.31

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2019.01.01 - 2019.07.24

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2018.12.31 - 2018.12.31
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E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2018.07.01 - 2018.12.30

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2018.01.01 - 2018.06.30

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2017.09.19 - 2017.12.31

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2017.07.01 - 2017.09.18

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2017.04.01 - 2017.06.30

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2017.01.01 - 2017.03.31

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2016.12.22 - 2016.12.31

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2016.07.01 - 2016.12.21

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2016.01.01 - 2016.06.30

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2015.12.31 - 2015.12.31

E 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2015.09.01 - 2015.12.30

E 1999. évi LXXXIV. Törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 2015.07.01 - 2015.08.31

E 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2017.01.01 - 2018.01.01

E 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2016.07.01 - 2016.12.31

E 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2016.06.15 - 2016.06.30

E 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2016.01.01 - 2016.06.14

E 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.12.04 - 2015.12.31

E 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.07.01 - 2015.12.03

E 2004. évi CXL. Törvény (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2015.04.01 - 2015.06.30

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2021.07.01 - 2021.12.31

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2021.04.01 - 2021.06.30

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2021.01.04 - 2021.03.31

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2021.01.01 - 2021.01.03

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2020.07.01 - 2020.12.31

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2020.01.01 - 2020.06.30

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2019.07.01 - 2019.12.31

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2019.04.15 - 2019.06.30

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2019.01.01 - 2019.04.14

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2018.07.01 - 2018.12.31

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2018.01.01 - 2018.06.30

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2017.07.01 - 2017.12.31

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2017.06.20 - 2017.06.30

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2017.01.01 - 2017.06.19

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.11.26 - 2016.12.31
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E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.07.16 - 2016.11.25

E 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi adóról 2016.06.16 - 2016.07.15

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.05.01 - 2016.06.15

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 - 2016.04.30

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2015.07.01 - 2015.12.31

E 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2015.01.01 - 2015.06.30

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2021.01.01 -

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2020.07.15 - 2020.12.31

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2020.06.10 - 2020.07.14

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2020.01.01 - 2020.06.09

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2019.07.01 - 2019.12.31

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2019.01.01 - 2019.06.30

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2018.07.26 - 2018.12.31

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2018.07.01 - 2018.07.25

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2018.05.18 - 2018.06.30

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2017.01.02 - 2018.05.17

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2017.01.01 - 2017.01.01

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2016.12.20 - 2016.12.31

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2016.12.15 - 2016.12.19

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2016.08.01 - 2016.12.14

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2016.01.01 - 2016.07.31

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2015.11.14 - 2015.12.31

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2015.10.13 - 2015.11.13

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2015.07.28 - 2015.10.12

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2015.06.19 - 2015.07.27

E 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2015.04.08 - 2015.06.18

E 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2019.12.20 -

E 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2019.04.26 - 2019.12.19

E 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2017.07.01 - 2019.04.25

E 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2016.07.01 - 2017.06.30

E 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.09.01 - 2016.06.30

E 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2015.08.01 - 2015.08.31

E 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.10.07 - 2015.07.31

E 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2021.03.01 - 2023.06.30
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E 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2018.07.30 - 2021.02.28

E 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2018.01.01 - 2018.07.29

E 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2017.01.01 - 2017.12.31

E 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2016.07.01 - 2016.12.31

E 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2016.01.01 - 2016.06.30

E 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2015.07.01 - 2015.12.31

E 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 2015.01.02 - 2015.06.30

E 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 2021.01.01 -

E 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 2015.09.01 - 2020.12.31

E 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 2014.10.07 - 2015.08.31

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2020.09.03 - 2020.12.31

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2020.03.01 - 2020.09.02

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2020.01.01 - 2020.02.29

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2019.07.17 - 2019.12.31

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2018.08.08 - 2019.07.16

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2018.08.01 - 2018.08.07

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2018.07.01 - 2018.07.31

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2018.01.01 - 2018.06.30

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2017.06.23 - 2017.12.31

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2017.01.01 - 2017.06.22

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2016.10.01 - 2016.12.31

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2016.07.01 - 2016.09.30

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2016.03.24 - 2016.06.30

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2016.01.01 - 2016.03.23

E 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2014.03.15 - 2015.12.31

E 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 2021.01.01 -

E 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 2020.04.01 - 2020.12.31

E 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 2020.01.01 - 2020.03.31

E 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 2019.07.10 - 2019.12.31

E 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 2019.01.05 - 2019.07.09

E 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 2018.12.30 - 2019.01.04

E 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 2018.07.01 - 2018.12.29

E 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 2018.01.02 - 2018.06.30

6/28

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161739.357121
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161739.338524
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161739.328185
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161739.321424
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161739.314735
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161739.287434
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161739.244966
https://njt.hu/jogszabaly/2013-54-00-00.14
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.295848
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160404.270660#foot1
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.370226
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.376761
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.376760
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.370225
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.357520
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.357519
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.348050
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.338799
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.339348
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.323416
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.323415
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.323414
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.319923
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.295635
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298
https://njt.hu/jogszabaly/2016-130-00-00.9
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198992.377344
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198992.375437
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198992.370235
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198992.361275
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198992.362805
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198992.348450
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198992.338822


Ssz. Száma Címe Hatályos

F03/E07-02 Jogi és egyéb követelmények nyilvántartása

1.

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2021.07.01 -

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2021.03.11 - 2021.06.30

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2021.02.04 - 2021.03.10

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2021.01.01 - 2021.02.03

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2020.06.12 - 2020.12.31

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2020.02.15 - 2020.06.11

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2018.12.29 - 2020.02.14

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2018.01.01 - 2018.12.28

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2017.01.27 - 2017.12.31

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2017.01.01 - 2017.01.26

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2016.07.23 - 2016.12.31
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E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2016.01.01 - 2016.07.22

E 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 

személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról

2015.04.01 - 2015.12.31

E
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 2009.08.01 - 2016.01.31

E
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes 

rendelet
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 2019.07.17 -

E
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes 

rendelet
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 2019.04.03 - 2019.06.16

E
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes 

rendelet
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 2018.12.31 - 2019.04.02

E
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes 

rendelet
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 2016.02.01 - 2018.12.30

E 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 2017.01.01 - 2017.04.01

E 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 2016.12.28 - 2016.12.31

E 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 2016.12.03 - 2016.12.27

E 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 2016.09.01 - 2016.12.02

E 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 2016.07.23 - 2016.08.31

E 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 2016.07.01 - 2016.07.22

E 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 2016.01.01 - 2016.06.30

E 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 2015.07.22 - 2015.12.31

E 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 2015.06.01 - 2015.07.21

E 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról 2004.01.01 -

E 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól
2020.11.18 -

E 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól
2018.11.01 - 2020.11.17

E 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól
2018.02.14 - 2018.10.31

E 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól
2017.10.30 - 2018.02.13
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E 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól
2017.04.01 - 2017.10.29

E 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól
2017.01.05 - 2017.03.31

E 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól
2017.01.01 - 2017.01.04

E 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól
2015.06.01 - 2016.12.31

E 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól
2015.04.29 - 2015.05.31

E 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól
2013.02.16 - 2015.04.28

E 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 2020.01.22 -

E 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 2018.01.01 - 2020.01.21

E 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 2017.01.01 - 2017.12.31

E 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 2015.07.02 - 2016.12.31

E 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 2015.03.06 - 2015.06.30

E 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
2020.07.31 -

E 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
2018.01.01 - 2020.07.30

E 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
2017.01.01 - 2017.12.31

E 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
2016.01.01 - 2016.12.31

E 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
2015.04.01 - 2015.12.31

E 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 2018.07.15 -

E 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 2016.04.01 - 2018.07.14

E 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 2013.01.01 - 2016.03.31

E 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés 

módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
2018.07.31 -

E 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés 

módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
2018.07.15 - 2018.07.30

9/28

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.333619
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.333256
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.333618
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.245681
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.292508
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.237419
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.371247
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.350643
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.332219
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.285416
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.285414
https://njt.hu/jogszabaly/2013-57-20-22.13
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159115.349679
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159115.330754
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159115.317212
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159115.291239
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.355537
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.320191
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118146.235694
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194744.356953
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194744.355553


Ssz. Száma Címe Hatályos

F03/E07-02 Jogi és egyéb követelmények nyilvántartása

1.

E 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés 

módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
2018.01.01 - 2018.07.14

E 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés 

módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
2017.01.01 - 2017.12.31

E 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés 

módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
2016.07.01 - 2016.12.31

E 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés 

módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
2016.04.01 - 2016.06.30

E 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 2016.01.01 - 2016.01.02

E 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 2015.08.15 - 2015.12.31

E 70/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 2015.04.02 - 2015.08.31

E 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű 

szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
2017.01.01 -

E 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű 

szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
2015.01.01 - 2016.12.31

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2021.03.16 -

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2021.01.01 - 2021.03.15

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2020.09.13 - 2020.12.31

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2020.07.31 - 2020.09.12

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2020.03.01 - 2020.07.30

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2020.01.01 - 2020.02.29

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2019.12.25 - 2019.12.31

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2019.04.06 - 2019.12.24

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2018.07.26 - 2019.04.05

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2017.07.01 - 2018.07.25

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2017.06.10 - 2017.06.30

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2017.04.01 - 2017.06.09

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2017.01.01 - 2017.03.31

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2016.07.01 - 2016.12.31

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2016.01.01 - 2016.06.30

E 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 2015.07.01 - 2015.12.31
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E 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői 

díjakról
2020.07.31 -

E 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői 

díjakról
2018.04.10 - 2020.07.30

E 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői 

díjakról
2017.07.01 - 2018.04.09

E 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői 

díjakról
2017.01.01 - 2017.06.30

E 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői 

díjakról
2015.09.15 - 2016.12.31

E 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői 

díjakról
2015.05.01 - 2015.09.14

E a közúti közlekedési nyilvántartásról

- 9. § (5) bekezdés a) pontja

a) 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti székhely, telephely címként olyan 

települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz, feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási 

helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési 

önkormányzat jegyzője igazolja.

2015.04.01 - 2015.05.31

H 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 2018.07.02 -

H 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 2018.07.01 - 2018.07.01

H 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelet a hulladékok jegyzékről 2005.01.01 - 2013.09.04

H 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 2017.01.01 - 2018.07.01

H 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 2015.04.29 - 2016.12.31

H 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 2013.02.08 - 2015.04.28

H 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 2018.01.01 -

H 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 2017.08.05 - 2017.12.31

H 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 2015.04.01 - 2017.08.04

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2023.12.31 - 2024.12.31

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2023.07.01 - 2023.12.30

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2023.01.01 - 2023.06.30

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2021.04.01 - 2022.12.31

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2021.03.28 - 2021.03.31

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2021.03.13 - 2021.03.27

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2021.03.01 - 2021.03.12
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H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2020.06.18 - 2021.02.28

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2020.01.01 - 2020.06.17

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2019.04.26 - 2019.12.31

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2018.07.30 - 2019.04.25

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2018.07.05 - 2018.07.29

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2018.07.01 - 2018.07.04

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2018.03.01 - 2018.06.30

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2018.01.01 - 2018.02.28

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2017.06.23 - 2017.12.31

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2017.01.01 - 2017.06.22

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2016.07.01 - 2016.12.31

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2016.04.01 - 2016.06.30

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2016.01.01 - 2016.03.31

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2015.12.23 - 2015.12.31

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2015.12.04 - 2015.12.22

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2015.07.01 - 2015.12.03

H 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2015.01.01 - 2015.06.30

H 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól 2018.01.01 -

H 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól 2017.01.01 - 2017.12.31

H 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól 2015.01.01 - 2016.12.31

H 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 2018.07.26 -

H 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 2018.01.01 - 2018.07.25

H 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 2017.01.01 - 2017.12.31

H 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 2016.01.01 - 2016.12.31

H 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 2015.08.15 - 2015.12.31

H 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 2015.04.01 -

H 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 2018.06.01 -

H 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 2016.12.07 - 2018.05.31

H 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 2016.07.21 - 2016.12.06

H 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 2015.04.01 - 2016.07.20

H 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 2020.08.15 -

H 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 2018.01.01 - 2020.08.14

H 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 2017.01.01 - 2017.12.31

H 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 2016.01.01 - 2016.12.31
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H 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 2014.01.01 - 2015.12.31

H 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2021.04.01 -

H 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2020.08.15 - 2021.03.31

H 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2020.01.01 - 2020.08.14

H 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2018.07.26 - 2019.12.31

H 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2018.01.01 - 2018.07.25

H 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2017.08.05 - 2017.12.31

H 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2016.07.21 - 2017.08.04

H 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2016.03.31 - 2016.07.20

H 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 2015.04.01 - 2016.03.30

H 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 2018.07.26 -

H 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 2016.04.01 - 2018.07.25

H 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 2016.01.01 - 2016.03.31

H 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 2015.01.01 - 2015.06.30

H 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 2018.07.15 -

H 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 2016.01.02 - 2018.07.14

H 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 2016.01.01 - 2016.01.01

H 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 2015.07.02 - 2015.12.31

H 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 2015.07.01 - 2015.07.01

H 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 2015.01.02 - 2015.06.30

H 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 2016.07.02 -

H 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 2016.07.02 -

H 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 2018.07.26 -

H 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 2018.01.01 - 2018.07.25

H 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 2017.01.01 - 2017.12.31

H 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 2016.07.21 - 2016.12.31

H 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 2016.01.01 - 2016.07.20

H 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 2015.07.01 - 2015.12.31

H 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 2015.04.01 - 2015.06.30

H 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról 2018.07.15 -

13/28

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58296.255481
https://njt.hu/jogszabaly/2014-309-20-22.11
https://njt.hu/jogszabaly/2014-309-20-22.10
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172984.377331
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172984.356947
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172984.341114
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172984.341113
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172984.324492
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172984.320204
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172984.291298
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162714.356944
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162714.320198
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162714.295044
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162714.287633
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173577.355551
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173577.287765
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173577.287764
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173577.287763
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173577.287762
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173577.287761
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196125.323677
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=196125.323677
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.356940
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.350627
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.331512
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.324485
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.316922
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.287617
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158019.291028
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194743.355552


Ssz. Száma Címe Hatályos

F03/E07-02 Jogi és egyéb követelmények nyilvántartása

1.

H 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról 2016.04.01 - 2018.07.14

H 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2016.01.01 -

H 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2013.09.05 - 2015.12.31

H 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 2018.01.01 -

H 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 2017.07.25 - 2017.12.31

H 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 2017.01.01 - 2017.07.24

H 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 2016.10.01 - 2016.12.31

H 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 2015.04.01 - 2016.09.30

H 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 2015.04.01 - 2015.08.15

H

Csákány Önkormányzat Képviselő 

Testületének  2/2014. (II. 2.) számú 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2016.12.08 -

H

Csákány Önkormányzat Képviselő 

Testületének  2/2014. (II. 2.) számú 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2014.02.05 - 2016.12.07

H

Csömend Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.08.16 -

H

Csömend Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.10.26 - 2018.08.15

H

Csömend Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.02.16 - 2017.10.25

H

Csömend Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.07.01 - 2017.02.15

H

Csömend Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2015.07.01 - 2016.06.30

H

Főnyed Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 6/2014.(IV.16.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2016.06.11 -
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H

Főnyed Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 6/2014.(IV.16.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2016.02.27 - 2016.06.10

H

Főnyed Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 6/2014.(IV.16.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2014.05.01 - 2016.02.26

H

Gadány Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.08.16 -

H

Gadány Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.10.26 - 2018.08.15

H

Gadány Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.02.15 - 2017.10.25

H

Gadány Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.07.01 - 2017.02.14

H

Gadány Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 8/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2015.07.01 - 2016.06.30

H

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 1/2014. (I.31.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.02.01 - 2015.06.30

H

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.08.17 -

H

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.10.28 - 2018.08.16
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H

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.02.15 - 2017.10.27

H

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.07.01 - 2017.02.14

H

Hosszúvíz Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.26.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2015.07.01 - 2016.06.30

H
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-

testületének 13/2014.(XII.17.)

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 14/2013. (XII. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
2015.01.01 - 2015.06.30

H

Kelevíz Önkormányzat Képviselő-

testületének 14/2013.(XII.18.) számú 

rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2015.01.01 - 2015.06.30

H
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-

testületének 6/2015.(VI.24.)
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.10.04 -

H
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-

testületének 6/2015.(VI.24.)
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.10.26 - 2018.10.03

H
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-

testületének 6/2015.(VI.24.)
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.02.16 - 2017.10.25

H
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-

testületének 6/2015.(VI.24.)
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.07.01 - 2017.02.15

H
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-

testületének 6/2015.(VI.24.)
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2015.07.01 - 2016.06.30

H

Kéthely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 8/2015. (IV.10.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 2021.01.15 -

H

Kéthely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 8/2015. (IV.10.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 2020.06.15 - 2021.01.14

H

Kéthely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 8/2015. (IV.10.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 2018.06.10 - 2020.06.14
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H

Kéthely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 8/2015. (IV.10.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 2017.10.01 - 2018.06.09

H

Kéthely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 8/2015. (IV.10.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 2017.01.01 - 2017.09.30

H

Kéthely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 8/2015. (IV.10.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 2016.07.01 - 2016.12.31

H

Kéthely Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 8/2015. (IV.10.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 2015.04.10 - 2016.06.30

H

Libickozma Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014. (I.23.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2014.01.24 - 2015.06.30

H

Libickozma Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 5/2015 (VI.12.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2015.07.01 - 2016.09.22

H

Libickozma Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 7/2016 (IX.22.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2016.09.23 -

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2019.07.01 - 2019.12.31

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2019.04.27 - 2019.06.30

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2018.10.20 - 2019.04.26

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2018.06.01 - 2018.10.19

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2018.01.01 - 2018.05.31

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2017.10.01 - 2017.12.31
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H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2017.05.20 - 2017.09.30

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2016.04.07 - 2017.05.19

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2016.01.21 - 2016.04.06

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2015.10.27 - 2016.01.20

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2015.07.01 - 2015.10.26

H
Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 21/2013.(X.18.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2015.04.17 - 2015.06.30

H

Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 34/2019.(XII.20.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2021.03.13 -

H

Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 34/2019.(XII.20.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2020.12.18 - 2021.03.12

H

Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 34/2019.(XII.20.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2020.07.01 - 2020.12.17

H

Marcali Önkormányzat Képviselő-

testületének 34/2019.(XII.20.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2020.01.01 - 2020.06.30

H

Marcali Város Önkormányzata 

Képviselő Testületének 

21/2013. (X. 18.) számú rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2015.01.01 - 2015.04.16

H

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 4/2014. (II.6.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.02.07 - 2015.06.30
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Mesztegnyő Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.30.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.08.15 -

H

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.30.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.10.27 - 2018.08.14

H

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.30.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.02.15 - 2017.10.26

H

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.30.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.07.01 - 2017.02.14

H

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.30.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2015.07.01 - 2016.06.30

H

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 

4/2014. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.06.01 - 2018.04.30

H

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 

4/2014. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.05.01 - 2016.05.31

H

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 7/2018. (IV. 

27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.05.01 -

H

Nemesdéd Községi Önkormányzat 

4/2014. (IV. 29.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.07.01 - 2018.04.30
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Nemesdéd Községi Önkormányzat 

4/2014. (IV. 29.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.09.01 - 2016.06.30

H

Nemesdéd Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 5/2014 

(VIII.26.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.07.25 - 2018.04.30

H

Nemesdéd Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 5/2018. (IV.28.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.05.01 -

H

Nemeskisfalud Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2013 (III.29.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.05.09 -

H

Nemeskisfalud Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2013 (III.29.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.04.11 - 2018.05.08

H

Nemeskisfalud Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2013 (III.29.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.02.08 - 2018.04.10

H

Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014 (02.04.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2021.01.26 -

H

Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014 (02.04.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2016.12.08 - 2021.01.25

H

Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014 (02.04.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2014.02.05 - 2016.12.07
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Nemesvid Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 9/2015 (VI.29.) 

önkormányzati rendelete a 2/2014. (II. 

4.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2015.07.01 - 2015.07.02

H

Nikla Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 1/2014. (I.30.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.01.31 - 2015.06.30

H

Nikla Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.08.16 -

H

Nikla Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.10.26 - 2018.08.15

H

Nikla Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.02.16 - 2017.10.25

H

Nikla Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.07.01 - 2017.02.15

H

Nikla Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015. (VI.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2015.07.01 - 2016.06.30

H

Pusztakovácsi Község Önkormányzat 

képviselő-testületének 6/2015. (VI.12.)  

rendelettel módosított 2/2014. (I. 24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2015.07.01 - 2016.09.23

H

Pusztakovácsi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014. (I.24.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2014.01.25 - 2015.06.12
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Pusztakovácsi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 6/2016 (IX.23.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2016.09.24 -

H
Sávoly Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2013.(X.25.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2017.10.01 -

H
Sávoly Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2013.(X.25.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2016.04.20 - 2017.09.30

H
Sávoly Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2013.(X.25.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2016.01.20 - 2016.04.19

H
Sávoly Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2013.(X.25.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2015.07.01 - 2016.01.19

H
Sávoly Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2013.(X.25.)
a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2014.01.01 - 2014.12.31

H

Sávoly Önkormányzat Képviselő-

testületének 20/2013.(X.25.) számú 

rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról 2015.01.01 - 2015.06.30

H

Segesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

13/2016.(VI.20.) önkormányzati 

rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról
2016.07.01 - 2016.07.02

H

Segesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2015.(VI.30.) önkormányzati 

rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 2016.07.01 - 2016.12.31

H

Segesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2015.(VI.30.) önkormányzati 

rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 2015.07.01 - 2016.06.30

H

Segesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2016.(XII.30.) önkormányzati 

rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 2021.01.01 -
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H

Segesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2016.(XII.30.) önkormányzati 

rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 2018.01.27 - 2020.12.31

H

Segesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

24/2016.(XII.30.) önkormányzati 

rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 2017.01.01 - 2018.01.26

H

Segesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

28/2014.(XI.28.) önkormányzati 

rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 2015.01.01 - 2015.06.30

H

Somogyfajsz Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 14/2013. 

(XII.20.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékokról 2014.01.01 -

H

Somogysámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014 (02.05.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2021.01.27 -

H

Somogysámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014 (02.05.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2016.12.09 - 2021.01.26

H

Somogysámson Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 9/2015 (VI.30.) 

önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a 2/2014. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
2015.07.01 - 2015.07.02

H

Somogysámson Község 

Önkormányzata képviselő-

testületének 2/2014. (II. 5.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2014.02.06 - 2016.12.08
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H

Somogysimonyi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014 (02.05.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2016.12.09 -

H

Somogysimonyi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 9/2015 (VII.2.) 

önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a 2/2014. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
2015.07.03 - 2015.07.04

H

Somogysimonyi Község 

Önkormányzata képviselő-

testületének 2/2014. (II. 5.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2014.02.06 - 2016.12.08

H

Somogyszentpál Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2014. (I.22.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2014.01.23 - 2015.06.30

H

Somogyszentpál Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2015 (VI.15.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2015.07.01 -

H

Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014 (II.04.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2016.12.08 -

H

Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014 (II.04.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2014.02.05 - 2016.12.07

H

Somogyzsitfa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 8/2015 (VI.29.) 

önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete a 2/2014. (II. 4.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
2015.07.01 - 2015.07.02
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H

Szegerdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2013.(XI.26.) önkormányzati 

rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2016.06.04 -

H

Szegerdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2013.(XI.26.) önkormányzati 

rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2016.02.27 - 2016.06.03

H

Szegerdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2013.(XI.26.) önkormányzati 

rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2013.11.26 - 2016.02.26

H

Szenyér Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2013 (III.29.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2018.05.09 -

H

Szenyér Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2013 (III.29.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2018.04.11 - 2018.05.08

H

Szenyér Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2013 (III.29.) 

önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 2017.02.08 - 2018.04.10

H

Szőkedencs Község Önkormányzata 

képviselő-testületének 2/2014. (II. 6.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2014.02.07 -

H

Tapsony Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 1/2014. (II.5.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.02.06 - 2015.07.10

H

Tapsony Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 6/2015. (VII.10.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.09.29 -

H

Tapsony Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 6/2015. (VII.10.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.10.28 - 2018.09.28
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Tapsony Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 6/2015. (VII.10.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2017.02.16 - 2017.10.27

H

Tapsony Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 6/2015. (VII.10.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.07.01 - 2017.02.15

H

Tapsony Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének 6/2015. (VII.10.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2015.07.11 - 2016.06.30

H

Táska Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2014. (I.23.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2014.01.24 - 2015.06.14

H

Táska Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 6/2015 (VI.15.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről 2015.07.01 -

H

Varászló Községi Önkormányzat 

4/2014. (IV. 15.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2016.07.01 - 2018.04.30

H

Varászló Községi Önkormányzat 

4/2014. (IV. 15.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.09.01 - 2016.06.30

H

Varászló Községi Önkormányzat 

4/2014. (IV. 15.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.08.26 - 2014.08.31

H

Varászló Községi Önkormányzat 

4/2014. (IV. 15.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.04.17 - 2014.08.25

H

Varászló Községi Önkormányzat 

5/2014 (VIII.1.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 2016.07.01 - 2018.04.30

H

Varászló Községi Önkormányzat 

5/2014 (VIII.1.) önkormányzati 

rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 2014.09.01 - 2016.06.30
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H

Varászló Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 5/2018. (IV. 

27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.05.01 -

H
Vése Közésgi Önkormányzat 4/2014. 

(IV. 29.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.09.01 - 2018.04.30

H
Vése Közésgi Önkormányzat 4/2014. 

(IV. 29.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2014.05.01 - 2014.08.31

H

Vése Közésgi Önkormányzat Képviselő-

testületének 5/2014 (VIII.28.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól szóló 4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 2014.09.01 - 2018.04.30

H

Vése Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 5/2018. (IV. 26.) 

önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodás helyi szabályairól 2018.05.01 -

H
Zalakomár Község Önkormányzatának 

6/2004. (III. 31.) sz. rendelete
környezetvédelem helyi szabályairól 2019.02.19 -

H
Zalakomár Község Önkormányzatának 

6/2004. (III. 31.) sz. rendelete
a környezetvédelem helyi szabályairól 2013.11.07 - 2019.02.18

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2021.01.01 -

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2020.07.01 - 2020.12.31

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2020.06.18 - 2020.06.30

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2020.01.01 - 2020.06.17

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2019.04.26 - 2019.12.31

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2019.02.01 - 2019.04.25

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2018.01.01 - 2019.01.31

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2017.01.01 - 2017.12.31

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2016.10.01 - 2016.12.31

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2016.07.01 - 2016.09.30

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2016.01.01 - 2016.06.30

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2015.06.01 - 2015.12.31

K 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2014.05.06 - 2015.05.31
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K 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről 2020.11.05 -

K 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről 2015.03.14 - 2020.11.04

L 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2020.11.05 -

L 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2020.01.01 - 2020.11.04

L 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2019.01.01 - 2019.12.31

L 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2018.01.29 - 2018.12.31

L 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2018.01.01 - 2018.01.28

L 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2016.06.15 - 2017.12.31

L 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2016.04.02 - 2016.06.14

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2021.03.18 -

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2021.01.01 - 2021.03.17

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2020.11.07 - 2020.12.31

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2020.03.01 - 2020.11.06

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2019.08.16 - 2020.02.29

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2018.07.26 - 2019.08.15

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2018.01.01 - 2018.07.25

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2017.12.19 - 2017.12.31

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2017.04.11 - 2017.12.18

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2017.03.21 - 2017.04.10

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2017.02.03 - 2017.03.20

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2017.01.01 - 2017.02.02

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet a levegő védelméről 2016.03.10 - 2016.12.31

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2016.01.01 - 2016.03.09

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2015.10.16 - 2015.12.31

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2015.04.21 - 2015.10.15

L 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet a levegő védelméről 2015.04.01 - 2015.04.20

L 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2015.03.05 - 2015.04.01

L 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 2020.01.01 -

L 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 2017.12.19 - 2019.12.31

L 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 2016.12.24 - 2017.12.18
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