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2.2 Előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alátartozó hulladékok és 

országhatárt átlépő szállításuk: 

 

Azelőzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alá tartozó hulladékok az a 

hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK Európai Parlament és a Tanács 

Rendeletének (a továbbiakban: EK Rendelet) IV., IVA. mellékletében felsorolt hulladékok, 

illetve olyan hulladékok vagy hulladékkeverékek, amelyek egy bázeli kód alá sem 

sorolhatóak be, továbbá minden ártalmatlanításra szánt vagy veszélyességi jellemzővel 

rendelkező hulladék. 

 

Az előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alá tartozóhulladékok országhatárt 

átlépő szállításához le kell folytatni az EK Rendelet 4. cikkében előírt előzetes írásbeli 

bejelentési és engedélyezési eljárást.A bejelentés az EK Rendelet IA. melléklete szerinti 

bejelentőlappal, az EK Rendelet IB. melléklete szerinti kísérődokumentummal és az 

EK Rendelet IC. és II. melléklete által előírt dokumentációval történik. 

 

Az előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás alá tartozóhulladékok országhatárt 

átlépő szállítása során a szállítmányt többek között kísérnie kell az érintett országok illetékes 

hatóságai által jóváhagyott, EK Rendelet IA. melléklete szerinti bejelentőlapnak, az EK 

Rendelet IB. melléklete szerinti kísérődokumentumnak és az érintett országok illetékes 

hatóságai által kiadott hozzájárulásának. 

 

A következő két folyamatábra tájékoztat arról, hogy hulladékok Magyarország területére 

történő behozatala esetén, illetve Magyarország területéről történő kivitele és Magyarország 

területén át történő szállítása esetén milyen esetekben szükséges az EK Rendelet 4. cikke 

szerint előírt előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárást lefolytatni 

(„engedélyköteles” szállítások), illetve milyen esetekben szükséges az EK Rendelet 18. cikke 

szerinti előírások szerint eljárni („nem engedélyköteles” szállítások). 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) ugyanakkor felhívja a 

figyelmet, hogy az ábrák kizárólag tájékoztató jellegűek, az kérelem benyújtása, illetve a 

szállítások megkezdése előtt minden esetben tájékozódni szükséges a hatályos jogszabályi 

előírásokról (link a jogszabályi részhez). 

 

Az országhatárt átlépő hulladékszállítást elsősorban az EK Rendelet és az országhatárt átlépő 

hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  

Korm. rendelet) szabályozza.AzEK Rendelet 3. cikke részletesen magyarázza, hogy mely 

szállítások tartoznak, illetve mely szállítások nem tartoznak az előzetes írásbeli bejelentési és 

hozzájárulási eljárás alá. 

 

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a tervezett nemzetközi 

hulladékszállítás az Európai Unió területén kívüli országokat is érint, a szállítás megkezdése 

előtt figyelembe kell venni az EK Rendelet 34-48. cikkeiben előírtakat. 

 

A hasznosításra szánt zöld listás hulladékoknak az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó 

országokba vagy országokon át történő szállítása esetében a követendő eljárási rendet 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,  

2007. november 29-i 1418/2007/EK Bizottsági rendelet(a továbbiakban: 1418/2007/EK 

rendelet) szabályozza. 
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A nemzetközi hulladékszállítással kapcsolatos további kérdések esetén szíveskedjen 

figyelmesen elolvasni a gyakran ismétlődő kérdések (<< link a GYIK-hez) rovatot. 

Amennyiben a honlapon fellelhető információk alapján egy adott nemzetközi 

hulladékszállítást érintő kérdés továbbra sem válaszolható meg, a Kormányhivatalszóbeli, 

illetve írásbeli konzultáció keretén belül az ügyfelek rendelkezésére áll. 


