
IA. MELLÉKLET (1. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez) 
 

Bejelentőlap az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz 

1.  Exportáló / bejelentő   Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Ügyintéző:       

Tel.:       Fax:       

E-mail:      

3. Bejelentés sz.: HU-      

Bejelentés vonatkozik 

A. i. Egyszeri szállítás:   ii. Többszöri szállítás:   

B. I. Ártalmatlanítás (1):  ii. Hasznosítás:   

C. Előzetesen jóváhagyott hasznosító létesítmény (2) (3) igen   nem  

4. A tervezett szállítások száma:       

2. Importáló / Címzett:   Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Ügyintéző:       

Tel.:       Fax:       

E-mail:       

5. Összes tervezett mennyiség (4): 

Tonna (Mg):                         m
3
:       

6. A szállítások tervezett ideje (4): 

Első szállítás időpontja:                   Utolsó szállítás időpontja:       

7. A Csomagolás módja(i) (5):       

Különleges kezelési előírások (6):                  Igen         nem  

8. Tervezett szállító(k)   Azonosító szám:       

Név (7):       

Cím:       

Ügyintéző:       

Tel.:       Fax:       

E-Mail:       

Szállítási eszköz (5):       

11. Ártalmatlanítási / hasznosítási műveletek (2) 

D-kód/R-kód (5):       

Alkalmazott technológia (6):       

 

Exportálás indoka (1) (6):       

12. A hulladék megnevezése és összetétele (6):       

9. Hulladék származása / termelője (1) (7) (8) Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Ügyintéző:       

Tel.:       Fax:       

E-Mail:       

A keletkezés helye és folyamata (6)       

 

13. Fizikai jellemzők (5):       

14. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat) 

 (i) A bázeli egyezmény VIII. (vagy adott esetben IX.) melléklete:       

 (ii) OECD-kód (ha eltér (i)-től):       

 (iii) EK hulladékjegyzék:       

 (iv) Az exportáló ország nemzeti kódja:       

 (v) Az importáló ország nemzeti kódja:       
 (vi) Egyéb (részletezve) :       

 (vii) Y-kód:       

 (viii) H-kód (5):       

 (ix) UN-osztály (5):       

 (x) UN-szám:       

 (xi) UN szállítási megnevezés:       

 (xii) Vámtarifaszám (HS):       

10. Ártalmatlanító létesítmény(2) vagy hasznosító létesítmény(2)  

Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Ügyintéző:       

Tel.:       Fax:       

E-Mail:       

Az ártalmatlanítás / hasznosítás tényleges helye:       

15. (a) Érintett országok, (b) az illetékes hatóságok kódjai (ha van), (c) a be- és kilépés megadott helyei (határátkelőhely vagy kikötő) 

 Exportáló/küldő állam  Tranzitállam(ok) (beléptető és kiléptető)  Importáló/rendeltetési állam 

a)                               

b)                               

c)                                                    

16. A be- és/vagy kiléptető és/vagy exportvámhivatal(ok) (Európai Közösség): 

Belépés:        Kilépés:       Export:       

17. Exportáló/Bejelentő – származási hely / termelő (1) nyilatkozata: 

Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy 
jogilag végrehajtható, szerződésben foglalt kötelezettségek és megfelelő biztosítás vagy egyéb pénzügyi garanciák vannak, 
illetve lesznek érvényben az országhatárokon át történő szállítások fedezésére. 

Exportáló/bejelentő neve:        Dátum:       Aláírás: 

Származási hely/termelő neve:        Dátum:       Aláírás: 

18. Csatolt mellékletek 
száma: 

       

HIVATALOS HASZNÁLATRA 

19. Az importáló / rendeltetési – tranzit (1) – exportáló / küldő ország 
illetékes hatóságának visszaigazolása (9): 

Ország:  

A bejelentés beérkezett (dátum): 

Visszaigazolás elküldve (dátum):  

Illetékes hatóság neve:  

Bélyegző és/vagy aláírás: 

 20. A szállítást írásban engedélyező (1) (8) illetékes hatóság (ország): 

 Engedély kelte: 

 Engedély érvényessége:  lejár: 

 Speciális feltételek:    Nincs   Ha van, lásd 21 (6):   

 Illetékes hatóság neve: 

 Bélyegző és/vagy aláírás: 

21. A Szállítás engedélyezésében előírt feltételek vagy az elutasítás indokai: 

(1) A bázeli egyezmény írja elő. 

(2) R12/R13 vagy D13-D15 művelet esetében 
kérelemre csatolja a megfelelő információt 
bármely következő R12/R13 vagy D13-
D15, valamint szükség esetén R1-R11 
vagy D1-D12 létesítményről. 

 
 

(3) Csak az OECD-térségben teljesítendő 
szállítás esetén töltendő ki, és csak ha B.ii. 
alkalmazandó. 

(4) Többszöri szállítás esetén a részletes 
jegyzéket csatolni kell. 

(5) A rövidítések és kódok jegyzékét lásd a 
következő oldalon. 
 
 
 

(6) Csatolja a részleteket, ha szükséges. 

(7) Csatolja a jegyzéket, ha egynél több. 

(8) Ha nemzeti jogszabály előírja. 

(9) Ha az OECD-határozat értelmében 
alkalmazandó. 


