98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
A rendelet hatálya
Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
a) hulladékkezelési technológia: a hulladék összetételét, fizikai, kémiai, illetve biológiai
tulajdonságainak figyelembevételével a hulladék környezeti veszélyességének csökkentését megvalósító
műveletrendszer, illetve e műveletrendszer megvalósítását szolgáló, célszerűen megválasztott
berendezések rendszere;
b) az elérhető legjobb technika: a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás,
berendezés, amelyet a kibocsátások, környezetterhelések megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg
- csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a
kibocsátások határértékének, illetőleg mértékének megállapítása alapjául szolgál. Ennek értelmezésében:
- legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében,
- az elérhető technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban
történő alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket
és előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják-e vagy előállítják-e, és amennyiben
az az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető,
- a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a berendezést
(technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és működését megszüntetik;
c) munkahelyi gyűjtőhely: a veszélyes hulladékok keletkezésének helyén, környezeti veszélyességük
függvényében kialakított gyűjtőhely;
d) üzemi gyűjtőhely: a saját telephelyen létesített, a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok
gyűjtésére szolgáló terület, illetve építmény;
e) speciális gyűjtőhely: környezetvédelmi vagy közegészségügyi érdekből, külön jogszabályok előírásai
alapján a lakosságnál keletkező, egyes speciális veszélyes hulladékok (pl. lejárt szavatosságú gyógyszerek,
kémiai áramforrások) gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely;
f) hulladékgyűjtő udvar: a lakosságtól származó, továbbá a termelőknél kis mennyiségben keletkező
veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló létesítmény;
g) tárolótelep: az üzemi gyűjtőhelyen tovább nem tartható, illetve alkalmazható technológia hiánya miatt
nem hasznosítható vagy nem ártalmatlanítható veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló létesítmény.

A Hulladékminősítő Bizottság
3. § (1) A Hulladékminősítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnökből, elnökhelyettesből és öt
tagból álló testület. A Bizottság elnöke a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium képviselője,
elnökhelyettese az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium képviselője. A tagok független
szakértők, akiknek sem termelő, sem hulladékkezelő szervezetnél nincs érdekeltségük, szakirányú
felsőfokú végzettséggel és hulladékgazdálkodási szakértői engedéllyel rendelkeznek.

A hulladék veszélyességének megállapítása
4. § (1) A hulladék besorolását - annak veszélyességére tekintettel - a hulladék termelője, vagy ha az
nem állapítható meg, akkor a birtokosa köteles elvégezni külön jogszabályban foglaltak
figyelembevételével.
(2) Amennyiben a termelő vagy a birtokos a besorolási kötelezettségének nem vagy hibásan tesz
eleget, a termelő, birtokos telephelye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség a hulladék besorolását a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével határozatban
állapítja meg. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek a kötelezettet terhelik.
4/A. § (1) Külön jogszabály és a 4. § (1) bekezdése alapján nem besorolható hulladék minősítését a
termelő, vagy ha az nem állapítható meg, akkor a birtokos az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől köteles kérni. A kérelmet a hulladék keletkezésének
vagy kezelésének helye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek
kell benyújtani. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a kérelmet - a
véleményével együtt - 15 napon belül továbbítja az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőséghez.

(2) A hulladék-minősítési kérelmet, a kérelmező által elvégeztetett megalapozó vizsgálatokkal kell
alátámasztani. A mintavételt és a megalapozó vizsgálatokat kizárólag a Nemzeti Akkreditáló Testület
által elismert akkreditált szervezet végezheti. A megalapozó vizsgálatok körét, a mintavétel rendjét és a
minősítési eljárás részletes szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A minősítési eljárás költségeinek fedezetére a kérelmezőnek az 1. számú mellékletben
meghatározott minősítési díjat kell fizetnie. A díj a kérelem visszavonása vagy az eljárás megszüntetése
esetén sem követelhető vissza.
(4) A hulladék veszélyességéről vagy veszélytelenségéről, valamint a hulladék kódszámáról és
megnevezéséről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség - a
Bizottság állásfoglalása alapján - határozatot hoz. A minősítés eredményét a Főfelügyelőség a
Környezetvédelmi Értesítőben közzé teszi.
(5) A hulladék minősítésére vonatkozó határozat jogerőre emelkedéséig a hulladékot veszélyes
hulladéknak kell tekinteni.

A veszélyes hulladékok kezelésének általános szabályai
5. § (1) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell
megtervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék
a) mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen,
b) hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő,
c) keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és mennyiségének meghatározása biztosítva legyen,
d) kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan betartásával történjen.
(2) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a
veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy
károsítsa a környezetet.
(3) A veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése
során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes
hulladékot a kezelőnek át nem adja.
(4) A veszélyes hulladékot kezelő tevékenységek végzése során a leghatékonyabb megoldást, illetve a
külön jogszabályban meghatározott esetekben az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. A külön
jogszabályban meghatározottak szerint az elérhető legjobb technika bevezetéséhez a szükséges és
elégséges felkészülési időt biztosítani kell.
(5) Az elérhető legjobb technikáról kétség esetén a 3. §-ban meghatározott Bizottság véleménye az
irányadó.
(6) Az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban és a (2) bekezdésben meghatározott követelmények a
háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok esetében a veszélyes hulladék átvételére jogosultnak
történő átadással, illetve az egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését
biztosító gyűjtőhelyek (speciális gyűjtőhely, hulladékgyűjtő udvar) igénybevételével teljesíthetők.
(7) A hulladékkezelőnek a külön jogszabályban meghatározottak szerint környezetvédelmi megbízottat kell
alkalmaznia.
6. § A háztartások kivételével a veszélyes hulladék termelője köteles:
a) minden veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről anyagmérleget készíteni - melynek
tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a
keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és
összetételét -,
b) a veszélyes hulladék tárolására és kezelésére használt létesítményei és berendezései üzemeltetéséről
üzemnaplót vezetni, továbbá
c) nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni
a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló külön jogszabály
előírásai szerint.
7. § (1) A veszélyes hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási feladatokat az általános
hulladékgazdálkodási terveken belül kell érvényesíteni.
(2) A települési hulladékgazdálkodási tervnek tartalmaznia kell a háztartásokból származó veszélyes
hulladékok szelektív gyűjtésének és kezelésének lehetőségeit (speciális gyűjtőhelyek, hulladékgyűjtő udvar
stb.).
8. § A veszélyes hulladékok kezelése csak a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség engedélyével végezhető, kivéve:
a) a veszélyes hulladékoknak a termelő telephelyén (létesítményen) belüli gyűjtését (munkahelyi
gyűjtőhelyen, üzemi gyűjtőhelyen) és mozgatását, valamint a termelő által végzett előkezelését,

b) a veszélyes áruk szállítására is jogosult termelőnek, az előírásoknak megfelelő járművével saját
veszélyes hulladékának saját telephelyei közötti vagy a kezelőhöz átadásra történő szállítását,
c) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak a speciális gyűjtőhelyre, hulladékgyűjtő udvarra
vagy átvételre jogosult kezelőhöz saját járművel történő szállítását,
d) egyes veszélyes hulladékoknak a lakosságtól való begyűjtése céljából speciális gyűjtőhelyeken [2. §
e) pont; lejárt szavatosságú gyógyszerek esetében gyógyszertárakban, elemek és akkumulátorok
esetében elárusítóhelyeken, hulladékká vált kenőolajok esetében üzemanyagtöltő állomásoknál stb.]
történő gyűjtését.
9. § (1) Tilos a veszélyes hulladékot más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal, vagy
bármilyen más anyaggal keverni, ha e tevékenység kizárólag a szennyező összetevők hígítására irányul.
(2) A veszélyes hulladék hígítása - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak engedélyezett
kezelési művelet részeként végezhető.
(3) A veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen
más anyaggal való kezelés céljából történő keverése csak az alábbi feltételek egyidejű teljesülése
esetében engedélyezhető:
a) a keverés következtében a hasznosítás, illetve az ártalmatlanítás nagyobb hatásfokkal végezhető el,
mintha a hulladékot önmagában kezelnék;
b) a keverés következtében a környezet veszélyeztetésének mértéke az előző állapothoz képest nem
növekszik;
c) a keverés nem jelent kockázatot az emberi egészségre, élő szervezetre, a vízre, levegőre, talajra, az
élővilágra;
d) a keverés nem okoz kellemetlen környezeti hatásokat zaj- vagy bűzhatás révén;
e) a keverés végzése során vagy következményeként nem szennyeződik a környezet.
(4) A környezetet, illetve az emberi életet, egészséget fenyegető veszélyhelyzet esetén a hígítás külön
engedély nélkül elvégezhető, ha ezzel a veszélyeztetés mértéke csökkenthető.

A veszélyes hulladékok gyűjtése, begyűjtése és tárolása
10. § (1) A hulladék termelője a veszélyes hulladékot, közvetlenül a keletkezés helyén, munkahelyi
gyűjtőhelyen, a környezet szennyezését kizáró edényzetben, a tevékenység zavartalan végzését nem
akadályozó mennyiségben gyűjtheti, legfeljebb l évig.
(5) A termelő csak olyan kezelőnek adhat át veszélyes hulladékot, aki a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyével rendelkezik az adott veszélyes hulladék
kezelésére.
11. § (1) A tevékenységek végzése során a kis mennyiségben keletkező, továbbá a speciális
gyűjtőhelyeken összegyűjtött veszélyeshulladék-kezelőhöz történő elszállításának biztosítása érdekében
ezen hulladékok begyűjtésére begyűjtő járat vehető igénybe. A begyűjtés csak a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyével végezhető. A tevékenység végzésének feltétele a
kezelővel kötött szerződés a begyűjtött veszélyes hulladékok átvételére.
(2) Begyűjtő járattal a termelőtől elszállítható bármely veszélyes hulladék, ha annak egyszeri
mennyisége nem haladja meg a 2000 kg-ot, kivéve a (3) bekezdés szerinti eseteket.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a veszélyes hulladék tömegétől függetlenül begyűjtő járattal szállíthatók
a következő veszélyes hulladékok:
a) hulladékká vált járművek;
b) hulladékká vált elektromos, gázüzemű és elektronikus berendezések;
c) hulladékolajok;
d) elemek és akkumulátorok.

Szállítás
14. § (1) A veszélyes hulladékok szállítása és begyűjtése csak az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tevékenységi engedélyével végezhető. A szállító, illetve a
begyűjtő csak olyan veszélyes hulladékot szállíthat, amelyre az engedélye feljogosítja, és amelyre
vonatkozik a szerződése. A veszélyes hulladék begyűjtését és szállítását úgy kell végezni, hogy az a
környezetben szennyezést ne idézzen elő. Szennyezés bekövetkezése esetén az illetékes hatóság
intézkedik a szennyezés megszüntetéséről. A szennyezés okozója köteles a szennyezett területet
megtisztítani (megtisztíttatni). Az intézkedő hatóság az eseményt haladéktalanul bejelenti
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek.
(4) A szállítás során a veszélyes hulladékhoz a veszélyes áruk szállítására vonatkozó dokumentáció
mellett a 2. számú mellékletben meghatározott kísérő dokumentációt kell mellékelni. A szállító a

veszélyes hulladék szállítását csak akkor kezdheti meg, ha a termelőtől megkapta a kitöltött „SZ”
kísérőjegyet, és ellenőrizte, hogy a rá vonatkozó adatok helytállók. A szállító csak az „SZ” kísérőjegyen
feltüntetett kezelőnek adhatja át a veszélyeshulladék-szállítmányt.
15. § (1) A veszélyes hulladék szállításra való előkészítése és erre alkalmassá tétele a hulladék
termelőjének kötelessége.
(2) A veszélyes hulladék átadásával a felelősség átszáll az átvevőre.

Előkezelés
16. §

Hasznosítás
17. §
18. § (1) A veszélyes hulladék hasznosítása olyan kezelési tevékenység, melynek révén a kezelésnek
alávetett veszélyes hulladékot alapanyaggá, illetve alapanyagból előállított termékkel egyenértékű
termékké alakítják át. Hasznosításnak minősül a veszélyes hulladék környezetvédelmi szempontból
biztonságosan végzett égetése során keletkezett hő felhasználása is.
(2) A veszélyes hulladéknak alapanyag, illetve termék formájában történő hasznosításának
elsőbbséget kell biztosítani az energetikai hasznosítással szemben.
(2) A hasznosítás során keletkező, illetve a megmaradó hulladék együttes mennyisége nem lehet több,
mint a kiindulási hulladék mennyisége.

Ártalmatlanítás
20. § (1) A veszélyes hulladékok ártalmatlanítása a hulladék összetétele alapján történhet:
a) veszélyeshulladék-lerakó telepen végzett végleges lerakása;
b) kémiai eljárásokkal, ezen belül:
ba) égetéssel vagy más termikus eljárással,
bb) különböző fizikai-kémiai eljárásokkal,
bc) biológiai eljárásokkal.

Technológiaminősítés
21. § (1) A veszélyes hulladék kezelési technológiájának alkalmazója kérheti az országban már
alkalmazott, illetve az eddig még nem alkalmazott új technológiának és a technológiához kapcsolódó
egyes berendezések, valamint a velük végzett műveletek környezetvédelmi minősítését az adott
technológiának az országban bárhol történő alkalmazása céljából.
(2) A technológia minősítésére vonatkozó kérelmet a kérelmező által elvégeztetett megalapozó
vizsgálatokkal és a technológiára vonatkozó más, speciális vizsgálatokkal kell alátámasztani.
(3) A technológiaminősítésről a 3. §-ban meghatározott Bizottság szakvéleménye alapján az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség határoz.

1. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez
A hulladék veszélyességének vagy veszélytelenségének megállapítására irányuló eljárás
részletes szabályai
A hulladékok veszélyességét a hulladékot eredményező technológia mérlegelésével kell megállapítani.

A) Mintavétel
1. A hulladékból a mintavételt akkreditált laboratórium a hulladék termelőjének, illetve birtokosának
megrendelése alapján végzi el.
2. A mintavevő a vett mintát 3 részre osztja. A hulladék termelőjénél, birtokosánál marad egy
mintarész, a másik két mintarészt az akkreditált laboratórium kapja. Az egyik mintarészt használja fel
a mérések elvégzésére, a másikat referenciamintaként - a minősítési eljárás befejezéséig - megőrzi.
3. A mintavételnél jelen kell lenni a hulladék birtokosának, a mintavevő akkreditált laboratórium, a
környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság képviselőjének.
4. A mintavételt nemzeti, ennek hiányában EN vagy ISO szabványok, szükség esetén OECD előírások
szerint kell elvégezni.

5. A mintavétel körülményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

B) A minősítést megalapozó vizsgálatok
2. A hulladékok minősítésére szolgáló nemzeti módszerként előírt vizsgálatokat (fizikai-kémiai és
ökotoxikológiai vizsgálatok) minden esetben el kell végezni.
3. A mikrobiológiai vizsgálatokat csak abban az esetben kell elvégezni, ha a hulladék - keletkezési
technológiájából vagy tárolási körülményeiből adódóan - feltételezhetően fertőző betegséget okozó,
illetve terjesztő kórokozókat tartalmaz.
4. A vizsgálatok eredményei alapján az akkreditált laboratórium szakértői véleményt készít a
hulladék veszélyességéről vagy veszélytelenségéről.

E) A hulladék környezeti veszélyességének megállapítása
Veszélyes hulladéknak kell tekinteni ezen mellékletben - természetük és keletkezésükhöz vezető
tevékenységük alapján - felsorolt hulladékfajtákat.
1. A hulladékok minősítésére szolgáló nemzeti vizsgálatok
1.1. Fizikai és kémiai vizsgálatok
A hulladék veszélyes összetevői anyagi minőségének és koncentrációjának meghatározása:
A pH meghatározása
A kémiai oxigénigény meghatározása
A szárazanyag-tartalom meghatározása
A lobbanáspont meghatározása (tűzveszélyesnek ítélt hulladékok esetében)
Kioldás desztillált vízzel, 4,5 pH-értékű ammónium-acetát pufferoldattal és ásványi savval (L/S=10)
Részecskeméret-eloszlás meghatározása (Porok és iszapok esetében, ha szükséges, az alkalmas mérési
módszert a vizsgálandó hulladék összetételétől függően az akkreditált laboratórium választja ki.)
Fém-ionok meghatározása (pl. Pb, Cd, összes króm, Cr(Vl), Hg, As, Mn, Cu, V, Sb, Co, Ni, Sn, Ba)
Anionok meghatározása (szulfid, összes cianid, szabad cianid, fluorid, nitrit, nitrát stb.)
Elektromos vezetőképesség meghatározása
Szerves oldószerrel extrahálható szerves anyagok bruttó koncentrációjának meghatározása
PAH-ok meghatározása
PCB-k meghatározása
THP-k meghatározása
Dioxinok/furánok meghatározása
(A PCB-k és a dioxinok/furánok meghatározását akkor kell elvégezni, ha a hulladékban való
jelenlétük a technológia ismeretében megalapozott)
1.2. Ökotoxikológiai vizsgálatok
(a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki)
Daphnia-teszt
Halteszt
Csíranövény-teszt
Talajtesztek
Algateszt
1.3. Toxicitás vizsgálata
(a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki)
LD-50 egérteszt esetében
1.4. Mutagenitás vizsgálata
(a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki)
1.5. Mikrobiológiai (fertőzőképességi) vizsgálatok
(a konkrét mérési módszert az akkreditált laboratórium választja ki)
Faecalis coliszám
Streptococcus faecalis
Salmonella
Bélféreg-peték
Szükség esetén egyéb patogén baktériumok
6. Kitöltési útmutató az „SZ”, illetve a „K” kísérőjegyhez
A megjelenési forma mezőbe a hulladék 20 °C-on mutatott fizikai megjelenési formájának
megfelelő kódszámot kell beírni a következők szerint:

Fizikai megjelenési forma

Kód

Por

P

Szilárd

S

Viszkózus/pasztaszerű

V

Folyékony

F

Gáznemű

G

Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 1-5%)

0

Iszapszerű anyag (szárazanyag tartalma: 6-10%)

1

Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 11-15%)

2

Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 16-20%)

3

Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 21-25%)

4

Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 26-30%)

5

Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 31-35%)

6

Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 36-40%)

7

Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 41-45%)

8

Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: >45%)

9

A szállítás módja mezőbe az alábbi betűkódok valamelyikét kell beírni:
A szállítás módja

Betűkódja

Közúton

R

Vasúton

T

Belső vízi úton

W

Egyéb módon

O

A szállítás megkezdése mezőbe azt a dátumot kell beírni, amikor a szállítmány elhagyja a termelő
telephelyét. A hónapot is arab számmal kell jelölni.
A csomagolás módja mezőbe az elsődleges csomagolásnak megfelelő kódszámot kell beírni:
A csomagolás módja

Kódszáma

Hordó

1

Fahordó

2

Kanna, flakon

3

Doboz, tartály, láda

4

Zsák

5

Kombinált csomagolás

6

Nyomásálló tartály

7

Ömlesztve

8

Egyéb

9

A csomagok száma mezőbe: a csomagokat törtszám formájában kell megszámozni úgy, hogy a
számláló a csomag sorszámát jelölje, a nevező a csomagok összes számát.
E nyomtatvány kitöltését a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet írja elő.
SZ

„SZ” KÍSÉRŐJEGY A VESZÉLYES HULLADÉK
SZÁLLÍTÁSÁHOZ

sorszámozás helye

1. A termelő neve:
.........................................................................................................................
2. Statisztikai azonosító jel: □□□□□□□□-□□□□-□□□
3. KÜJ: □□□□□□□□□

Címe: □□□□ .............................................................
ir.szám település

5. A termelő telephelyének neve:
.........................................................................................................................
6. Telephely azonosító: □□□□□□□□□□□□□□□□
7. KTJ: □□□□□□□□□

4. A termelő település
azonosítója: □□□□□

utca, házszám

8. A telephely település
azonosítója: □□□□□

Címe: □□□□
.............................................................
ir.szám település

utca, házszám

9. Az ügyintéző neve:
Tel.:
Fax:
E-mail:
.....................................................................................................................................................................................
10. A kezelő neve:
........................................................................................................................
11. Statisztikai azonosító jel: □□□□□□□□-□□□□-□□□
12. KÜJ: □□□□□□□□□

Címe: □□□□ .............................................................
ir.szám település

14. A kezelő telephelyének neve:
........................................................................................................................
15. Telephely azonosító: □□□□□□□□□□□□□□□□

13. A kezelő település
azonosítója: □□□□□

utca, házszám

19. A telephely település
azonosítója: □□□□□

Címe: □□□□
.............................................................

16. KTJ: □□□□□□□□□ 17. Kezelési kód: □□□□□

ir.szám település

utca, házszám

18. Kezelési engedély száma:
.........................................................................
20. Az ügyintéző neve:
Tel.:
Fax:
E-mail:
.......................................................................................................................................................................................
21. A szállító neve:
........................................................................................................................
22. Statisztikai azonosító jel: □□□□□□□□-□□□□-□□□

24. A szállító település
azonosítója: □□□□□

Címe: □□□□ .............................................................

23. Hatósági engedély száma:
.......................................................................

ir.szám település utca, házszám

25. Az ügyintéző neve:
Tel.:
Fax:
E-mail:
.......................................................................................................................................................................................
26. A hulladék azonosító száma:
□□□□□□

28. Megjelenési formája: □

27. A hulladék megnevezése:
.......................................................................

29. A legfontosabb veszélyességi
jellemzője:*
H □□□
H □□□ H □□ H □□ H □□ H □□

30. A hulladék UN száma:
□□□□

31. A hulladék összetétele
.............................................................................................................................................................................
32. A hulladékra jellemző R és S mondatok a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján:
..............................................................................
33. A szállítás módja: 35. Csomagolás módja: 37. A szállítandó hulladék
□
□
mennyisége:
34. A szállítás
dátuma:
□□□□.□□.□□.

36. Csomagok száma: bruttó (kg): □□□□□□
□□□

38. A fuvarlevél száma:

..................................

nettó (kg): □□□□□□

39. Az átvevő a szállítmányt: Átvette: □
Nem vette át: □

41. Az átvett hulladék
mennyisége:

40. Az átvétel időpontja: □□□□.□□.□□.

bruttó (kg):□□□□□□

42. Az átvett, csomagok
száma:
□□□

nettó (kg):□□□□□□
43. A termelő kijelenti, hogy
a) a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek,
b) a szállítmány átadására érvényes
szerződése van a kezelővel,
c) a szállítmányra megfelelő pénzügyi

44. A szállító kijelenti, hogy
a) az adatok a valóságnak
megfelelnek,
b) a veszélyes hulladék
szállítására feljogosítással és
megfelelő felszereltséggel

45. A kezelő kijelenti, hogy
a) a közölt adatok a
valóságnak megfelelnek,
b) a veszélyes hulladék
átvételére és kezelésére
feljogosítással és megfelelő

garanciával vagy biztosítással rendelkezik,rendelkezik.
d) az átvétel meghiúsulása esetén a
szállítmányt visszafogadja.

46. Felelős személy neve:
..........................................

47. Kelt: ........................................

Kelt: ...........................................................................
Aláírás és pecsét

technológiával rendelkezik,
c) a kezelés során keletkező
hulladékok kezeléséről
gondoskodik.
48. Felelős személy neve:
................................................
Kelt: ....................................

Aláírás és pecsét

Aláírás és pecsét

49. A hulladékátvétel megtagadásának oka:
................................................................................................................................................................................................................

