A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a
Társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök

Normatíva száma

Megnevezés

1

301/2018. (XII. 27.) Korm. Rendelet

2

2005.évi CLXXVI törvény

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról,
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről
az állategészségügyről

3

1998. évi XXVIII. Törvény

az állatok védelméről és kíméletéről

4

45/2012. (V. 8.) VM rendelet

a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi
szabályok megállapításáról

5

2008. évi XLVI. Törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

6

40/2013. (II. 14.) Korm. Rendelet

az állatkísérletekről

7

245/1998. (XII. 31.) Korm. Rendelet

8

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet

9

8/2009. (I. 23.) Korm. Rendelet

10

147/2004. (V. 4.) Korm. Rendelet

11

2012. évi CXXVII. Törvény

12

41/1997. (V. 28.) FM rendelet

az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

13

87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet

az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi
szabályairól

66/2009. (IV. 2.) Korm. Rendelet

a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált
gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban,
1986. március 18-án aláírt Európai Egyezmény
kihirdetéséről

14

a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről
a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól
a vágóállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1979.
május 10-én aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről
a Gazdasági haszonállatok védelméről szóló,
Strasbourgban, 1998. december 9-én aláírt Európai
Egyezmény kihirdetéséről
a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi
szolgáltatói tevékenység végzéséről

1

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
módosításáról
a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási
és Azonosítási Rendszeréről

15

178/2009. (XII. 29.) FVM rendelet

16

83/2015. (XII. 16.) FM rendelet

17

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet

18

66/2012. (IV. 2.) Korm. Rendelet

19

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

20

487/2015. (XII. 30.) Korm. Rendelet

21

188/2019. (VII. 30.) Korm. Rendelet

22

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

23

1993. évi CXIV. Törvény

24

21/2015. (IV. 30.) FM rendelet

a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú
szállításának állategészségügyi feltételeiről

25

219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről

26

225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól

27

2012. évi CLXXXV. Törvény

28

2011. évi CXXVIII. Törvény

29

1/2002. (I. 11.) Korm. Rendelet

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére
vonatkozó egységes eljárásról

30

1996. évi CXVI. Törvény

az atomenergiáról

31

2012. évi CCI. Törvény

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
módosításáról

32

190/2011. (IX. 19.) Korm. Rendelet

az atomenergia alkalmazása körében a fizikai
védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és
ellenőrzési rendszerről

33

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és
csomagolásáról

34

47/2012. (X. 4.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi
feladatokról

35

2005. évi XCV. Törvény

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények

az állatgyógyászati termékekről
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint
az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre
vételéről és jegyzékeinek módosításáról
az állatbetegségek bejelentésének rendjéről
az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
az állattenyésztésről
az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási
költségeinek támogatásáról
az állattenyésztésről

a hulladékról
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról

2

módosításáról

36

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet

az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe
történő radioaktív kibocsátásokról és azok
ellenőrzéséről

37

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a
veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadóról

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

38

309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről
az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és
csomagolásáról
az egészségügyről

39

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

40

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

41

1997. évi CLIV. Törvény

42

1997. évi LXXX. Törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

43

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről

44

2003. évi XLIII. Törvény

45

10/2018. (III. 7.) EMMI rendelet

46

2016. évi CL. Törvény

47

2017. évi I. törvény

48

1997. évi LXXXIII. Törvény

49

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

50

284/1997. (XII. 23.) Korm. Rendelet

51

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

52

287/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet

53

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről

54

367/2019. (XII. 30.) Korm. Rendelet

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról

az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi
közszolgáltatások szervezéséről
a PET-eljárással végzett ellátások központi
várólistájának működési rendjéről
az általános közigazgatási rendtartásról
a közigazgatási perrendtartásról érintet szakaszok:13. §
(1) (4), 28. § 37. §- 39. § 77. §
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól érintett
szakaszok: 23-23/A. §, 26. §, 75/A. §,
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról érintett szakaszok:
1. § (4), 11/B. §, 11/C. §
térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló
sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük
keretében kitett személyek egészsége védelmének
szabályairól
a várólista alapján nyújtható ellátások részletes
szabályairól
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55

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

56

2011. évi CXII. törvény

58

Az Európai Parlament és Tanács
2016/679. Általános Adatvédelmi
Rendelete („GDPR”)
1991. évi XI. törvény

59

11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

60

113/2006. (V. 12.) Korm. Rendelet

61

1993. évi XCIII. törvény
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 2008/68/EK IRÁNYELVE

57

62

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
a radioaktív anyagok nyilvántartásának és
ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó
adatszolgáltatásról
a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével
kapcsolatos részletes szabályokról
a munkavédelemről
a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról

63

39/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében
meghatalmazott személy képesítési feltételeiről

64

2003. évi LXXXIX. törvény

a környezetterhelési díjról

65

2001. évi LXXXI. törvény

66

1995. évi LIII. törvény

A környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban
történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való
jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én
elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
a környezet védelmének általános szabályairól

67

78/2015. (III. 31.) Korm. Rendelet

A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés
vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és
szakértői díjakról

68

71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági es
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

69

288/2009. (XII. 15.) Korm. Rendelet

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

70

78/2007. (IV.24) Korm. Rendelet

A környezeti alapnyilvántartásról

71

93/1996. (VII. 4.) Korm. Rendelet

"A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának
feltételéhez kötött környezethasználatok
meghatározásáról"

72

13/2015. (III. 31.) BM rendelet

A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól

73

14/2015. (III. 31.) FM rendelet

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

4

74

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és
képesítési feltételeiről

75

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

76

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
1907/2006/EK Európai Parlament és
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH),az Európai
a Tanács rendelete
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról

77

385/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének
feltételeiről

78

309/2014. (XII. 29.) Korm. Rendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről

79

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

"Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről"

80

442/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

81

224/2008. (IX. 9.) Korm. Rendelet

a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes
szabályairól

82

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint
kiszabásának és megállapításának módjáról

83

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
együttes rendelet

84

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

85

3/2006. (I. 26.) EüM rendelet

86

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

87

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

88

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

A hulladékjegyzékről

89

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási
és hasznosítási műveletek felsorolásáról

90

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközhulladékok kezeléséről

91

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet

92

1995. évi LVII. törvény

93

223/2014. (IX. 4.) Korm. Rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

94

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről
Az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok
jegyzéke
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek
részletes szabályairól
az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlátozásáról

A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységek részletes szabályairól
a vízgazdálkodásról
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95

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a felszín alatti vizek védelméről

96

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről

97

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

98

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet

99

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet

100

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

101

47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet

102

14/2015. (II.10.) Korm. Rendelet

103

306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet

104

53/2017. (X. 18.) FM rendelet

105

4/2011. (I. 14.) VM rendelet

106

77/2009. (VI. 29.) KHEM-IRM-KvVM
együttes rendelet

107

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

108

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

109

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

110

2015. évi CXLIII. Törvény

a közbeszerzésekről

111

424/2017. (XII. 19.) Korm. Rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

112

16/2012. (II. 16.) Korm. Rendelet

113

459/2016. (XII. 23.) Korm. Rendelet

114
115

2000. évi C. törvény
1996. évi LXXXI. Törvény

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról
a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről
a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeirõl és azok
alkalmazásának szabályairól
a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenôrzésére
vonatkozó részletes szabályokról
az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjakról
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az
ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
A levegő védelméről
A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
teljes névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések működési feltételeiről és
légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékeiről
a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és
ellenôrzésérôl
a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeirôl
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és
ellenőrzéséről

a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
közbeszerzésének sajátos szabályairól
a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések
megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos
szabályokról
a számvitelről
a társasági adóról és az osztalékadóról

6

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,
valamint ezen ellátások fedezetéről
a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény végrehajtásáról
az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról

116

2019. évi CXXII. Törvény

117

479/2016. (XII. 28.) Korm. Rendelet

118

234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet

119
120

167/2010. (V. 11.) Korm. Rendelet
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

121

1996. évi XXXI. Törvény

122

2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

123

2011. évi CLXXV. Törvény

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról

124

2009. évi CXXII. Törvény

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről

125

2013. évi CLXV. Törvény

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

126

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet

127

305/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet

128

2018. évi LIV. Törvény

129

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi
és biztonsági követelményeiről

130

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

131

39/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet

132

1992. évi LXIII. Törvény

133

1995. évi XCI. Törvény

134

2003. évi LXXXIV. Törvény

135

30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet

136

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek
gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről

137

1991. évi XLV. Törvény

a mérésügyről

a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a
központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra
vonatkozó részletes szabályokról
az üzleti titok védelméről

a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
az állategészségügyről
az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről
és betegtájékoztatójáról
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