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3.2 Az előzetes írásbeli bejelentéshezés hozzájáruláshoz kötött nemzetközi 

hulladékszállítási tevékenység (export, import és tranzit)bejelentéséhez szükséges 

dokumentumok: 

o Bejelentőlap (IA Melléklet) és kísérődokumentum (IB Melléklet) 

o Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat 

o Érvényes erkölcsi bizonyítvány (magyarországi székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező bejelentő, illetve címzett) 

o Tervezett útvonal leírása 

o A szállítók szállítási engedélye vagy nyilvántartásba vétele 

o A szállítók felelősségbiztosításának igazolása 

o A hulladékra vonatkozó adatok 

o Szerződésmásolatok 

o Bankgarancia  

 

1. Bejelentőlap (IA Melléklet) és kísérődokumentum (IB Melléklet) 
A 1013/2006. EK rendelet IA melléklete szerinti magyar és angol nyelvű bejelentőlap 

(1–18. rovatai értelemszerűen kitöltve), valamint a 1013/2006. EK rendelet 

IB.melléklete szerinti magyar és angol nyelvű kísérődokumentum (a 3-4. és a 9–14. 

rovatai értelemszerűen kitöltve, mely információtartalma az IA melléklet szerinti 

bejelentőlappal megegyezik). 

 

2. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat 
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum(pl. készpénz átutalási 

megbízás feladóvevénye vagy az átutalásról szóló bizonylat másolata). 

 

3. Érvényes erkölcsi bizonyítvány 
Ahulladék Magyarországra történő behozatalára, illetve kivitelére irányuló bejelentési 

kötelezettség esetén a magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező 

bejelentő, illetve címzett a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala (KEKKH) által kiállított érvényes hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a 

bejelentő (export) vagy a címzett (import)vezető tisztségviselője 

hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozás eltiltás hatálya 

alatt nem áll, valamint, ha a bíróság büntetőjogi felelősségét a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvénybenmeghatározott környezetkárosítás, 

természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, bűncselekmény 

elkövetése miatt jogszerűen megállapította, azonban a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos jogkövetkezmények alól mentesült. 

 

4. Tervezett útvonal leírása 
A tervezett útvonal, az igénybe vett határátkelők, érintett tranzitországokpontos 

feltüntetésével. Kiemelten fontos minden, a hulladékszállítás során érintett 

országesetében abe- és kilépési pontok, valamint a bejelentő és a létesítmény közötti 

szállítási távolság(ok) megadása(lehetőleg térképes formában is). 

 

5. Szállítók szállítási engedélye vagy nyilvántartásba vétele 
Aszállító(k) hulladék szállítására jogosító érvényes nyilvántartásbavételi okiratának vagy 

hulladékszállítási engedélyének másolata. (Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzék még 

a szállítás megkezdése előtt, hogy a szállító az adott hulladéktípus szállítására jogosult-e 

és a tervezett szállítás teljes tartama alatt érvényes-e)  
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6. A szállítók felelősségbiztosításának igazolása 
A szállító érvényes felelősségbiztosítási igazolása (a szállítók bankgaranciája havária 

esetére). Minden egyes megjelölt szállító esetében szükséges e dokumentum megléte. 

 

7. A hulladékra vonatkozó adatok 

 A hulladék jellemzése 
A hulladék típusának megjelölése a megfelelő jegyzékben, forrása(i),leírása, 

összetétele és valamennyi veszélyességi adata. Többforrásból származó 

hulladékok esetében, a hulladék részletes leltárjegyzékét is csatolni kell! 

 A hulladék keletkezése 
A hulladék keletkezési eljárásának leírása: begyűjtésből vagy mely 

technológiai folyamat eredményeként keletkezett. 

 A hulladékhasznosításra vagy  -ártalmatlanításra vonatkozó adatok 
A hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet(ek) műszaki adatai, a hulladékot 

fogadó létesítmény kezelési eljárásának, technológiájának leírása, annak az 

engedélynek másolata, amely alapján a hasznosító vagy ártalmatlanító 

létesítmény működik. 

 Hulladékhasznosítás  
Amennyiben a hulladék rendeltetése a hasznosítás, a hasznosítást követően 

visszamaradt, nem hasznosítható frakcióártalmatlanítására szolgáló módszer, 

illetve a visszanyert anyag mennyisége a nem hasznosítható hulladék 

arányában. 

 

8. Szerződésmásolatok 

 A bejelentő és a címzett közötti szerződés  
A bejelentő és a címzett között megkötött és a bejelentés időpontjábanérvényes 

hulladékhasznosítási vagy -ártalmatlanítási szerződés eredeti vagy másolati 

példánya. 

 Szerződés, ha a bejelentő kereskedő vagy közvetítő 
A termelő / új termelő / begyűjtő és a közvetítő / kereskedőközött megkötött 

szerződés eredeti vagy másolati példánya abban az esetben, ha a kereskedő / 

közvetítő a bejelentő. 

 Ha nem a bejelentő a termelő: 

Ha nem a hulladékszállítást bejelentő a hulladék termelője, akkor a bejelentő és 

a termelő(k) közötti megállapodás/szerződés/meghatalmazás eredeti vagy 

másolati példánya is szükséges. 

 

9. Bankgarancia  

 A bankgarancia összegének számítása 
A pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás összegének fedeznie 

kell a szállítási költségeket, a hasznosítás vagy ártalmatlanítás költségeit, 

beleértve a szükséges előkezelési műveletek költségeit is és a 90 napos 

tárolás költségét, az erre vonatkozó számítás. 

 Bankgarancia / biztosítás 
A hulladék Magyarországról történő kivitele esetén a bejelentés időpontjában 

érvényes,eredeti pénzügyigarancia vagy ezzel egyenértékű érvényes biztosítás 

meglétét igazoló dokumentum, vagy ennek másolata. A bankgarancia 

összegének el kell érnie a bankgarancia számítása során kapott végösszeget. 


