
 

NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 5350 Tiszafüred, Húszöles út 149. 
Telephely: 5350 Tiszafüred 0409/11 Hrsz. 

Tel: 06-59-510-011 
Fax:06-59-510-011 

Email: info.tisza@nhsz.hu 
Honlap: www.nhsztisza.hu 

 
 

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét megahatározó, 
a szrvre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint 
a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos 
és teljes szövege 

 
 
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét é alaptevékenységét meghatározó 

alapvető jogszabályok 

 
 
Társaságunk működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról s a közszolgáltatási szerződésről szóló 
224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről 
szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 
A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet. 
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 
szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. 
(VI. 15.) Korm. rendelet 
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A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. 
(VI. 15.) Korm. rendelet 
 
 A díjképzéssel kapcsolatos 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályok 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény 21; 23. §-a 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §, 91/A-B. §-ok és a 92/A. § 
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 
 
 

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti és működési szabályzat SZMSZ 
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Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat  
 

http://www.nhsztisza.hu/new/adatvedelem/ 
 
 
Adatvédelmi tisztviselő: 
 
Schiroky Vilmos – DPO  
Dolphin Technology kft. 
 
E-mail : info.tisza@nhsz.hu 

http://www.nhsztisza.hu/new/adatvedelem/

