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4. Jogszabálytár 

 

A jogszabályok mindenkor hatályos változata letölthető az alábbi honlapokról: 

 

Magyar  

 

 a hulladékszállításról szóló az Európai Parlament és Tanács 2006. június 14-i 

1013/2006/EK rendelete 
http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?qid=1437375145868&uri=CELEX:32006R1013  

 

 1013/2006/EK Rendelet (a 1013/2006 EK rendelet fordítási hibáinak jegyzéke)  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?qid=1437375145868&uri=CELEX:32006R1013R%2805%29  

 

 az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében 

felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről 

szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú 

kiviteléről szóló a Bizottság 2007. november 29-i 1418/2007 Rendelete 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?qid=1437375369703&uri=CELEX:32007R1418  

 

 az 1418/2007/EK rendeletnek az egyes országokba irányuló hulladékkivitelre érvényes 

eljárások tekintetében történő módosításáról szóló a Bizottság 2008. június 28-i  

740/2008 Rendelete 
http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?qid=1437375413247&uri=CELEX:32008R0740  

 

 a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. 

mellékletének kiegészítéséről szóló a Bizottság 2008. június 15-i 669/2008 Rendelete 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?qid=1437375942372&uri=CELEX:32008R0669  

 

 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200185.TV&celpara=#xcelparam  

 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV&celpara=#xcelparam  

 

 az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700180.KOR&celpara=#xcelparam  

 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500071.KOR&celpara=#xcelparam  

 

 a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400309.KOR&celpara=#xcelparam  
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 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500014.FM&celpara=#xcelparam  

 

Angol 

 1013/2006/EC regulation (on shipments of waste) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1437376248015&uri=CELEX:32006R1013  

 

 1418/2007/EC Regulation (concerning the export for recovery of certain waste listed in 

Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the 

Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary 

movements of wastes does not apply) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1437376127153&uri=CELEX:32007R1418  

 

 740/2008/EC Regulation (amending Regulation (EC) No 1418/2007 as regards the 

procedures to be followed for export of waste to certain countries) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1437375413247&uri=CELEX:32008R0740  

 

 669/2008/ EC Regulation (on completing Annex IC of Regulation (EC) No 1013/2006 of 

the European Parliament and of the Council on shipments of waste) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1437375942372&uri=CELEX:32008R0669  
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