
Hulladékszállítás nyilvántartásba vételéhez kötött tevékenység bejelentése: 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 41. pontja 
alapján: 
 
„41. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;” 
 
A nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 7/A. § alapján: 
 
„(1) A Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó 
saját hulladék szállítást nyilvántartásba vétel (egyszerűsített bejelentés) alapján végezheti 

a) a Magyar Honvédség honvédelmi miniszteri utasításban kijelölt szerve, 

b) a víz- és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője, 

c) a közút kezelője, az országos jelentőségű védett természeti területekért felelős szerv, az 
erdőgazdálkodó, a vízügyi kezelő, valamint 

d) a köztisztasági tevékenységet végző szervezet. 

(2) A hulladékszállítás nyilvántartásba vételére a hulladékszállítás engedélyezésére vonatkozó 
előírásokat kell alkalmazni a következő eltérésekkel: 

a) a bejelentésnek a 7. § (1) bekezdés a)–d), g), i)–k) és p) pontjaiban foglaltakat kell tartalmaznia, 

b) a tevékenység a bejelentés (az 1/A. melléklet szerinti formanyomtatvány és mellékletei) hatóság 
részére történő megérkezését követően végezhető, 

c) a hatóság a bejelentés elfogadásáról nem hoz végzést vagy határozatot, 

d) hatóság a bejelentés alapján a honlapján elérhető, naprakész elektronikus nyilvántartásba 
kizárólag a bejelentő nevét, KÜJ számát, az (1) bekezdés szerinti tevékenység megnevezését és a 
bejelentés időpontját veszi fel, 

e) a hatóság a nyilvántartásba vételről a bejelentést kérőnek nem küld értesítést, 

f) a 15. §-ban foglalt feltételek esetén az engedély visszavonása helyett a nyilvántartásból törlést kell 
alkalmazni. 

(3) A hatóság öt évre veszi nyilvántartásba a bejelentőt. 

(4) Ha a tevékenységet végző a tevékenységet nem folytatja, akkor kérnie kell a nyilvántartásból 
törlését. 

(5) A Magyar Honvédség miniszteri utasításban kijelölt szervezetei a tevékenységük során képződő 
hulladékokat – a települési hulladék kivételével – engedélyes átvételre jogosulthoz, vagy a Magyar 
Honvédség saját, másik telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja. A 
veszélyes hulladékok szállítása során a veszélyes anyagok szállítására a honvédségre vonatkozó külön 
előírások szerint kell eljárni. A veszélyes hulladék szállítását a szállítási lappal kell dokumentálni, 
honvédségi gyűjtőhelyre szállítás esetén a hulladék átvételét a fogadó gyűjtőhely üzemeltetője 
igazolja. Telephelyek közötti szállítás feltételeit a honvédelmi miniszteri utasítás határozza meg. 

(6) A vízművek és a szennyvíztisztító telep üzemeltetője a telephelyén a víztisztítás, illetve 
szennyvíztisztítás során képződött hulladékát az általa üzemeltett másik víztisztító, illetve 
szennyvíztisztító telephelyére vagy engedélyes átvételre jogosulthoz szállíthatja. Telephelyek közötti 
szállításra akkor van lehetőség, ha a gyűjtési kapacitás kihasználása ezt szükségessé teszi, és ebben 
az esetben a fuvarokmány egy-egy példányát mindkét érintett telephely nyilvántartásának 
tartalmaznia kell. 

(7) A közút, a nemzeti park kezelője, az erdészeti, a vízügyi kezelő a kezelésébe tartozó területen 
elhagyott, és a kezelő által összegyűjtött hulladékot, az úttisztításból származó hulladékot, valamint a 
kihelyezett hulladékgyűjtő edényeibe helyezett hulladékot engedélyes átvételre jogosulthoz, illetve 
saját telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja. 



(8) A települési köztisztasági szolgáltatást végző szervezet a tevékenysége során képződő 
úttisztításból származó hulladékot a hatékony feladatellátás szabályai szerint engedélyes átvételre 
jogosulthoz, illetve saját telephelyén kialakított munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyére szállíthatja. 

(9) A gyűjtőhelyen a hulladékot konténerbe kell helyezni, és annak megtelte után a nem veszélyes 
hulladékot az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti nyilvántartásba vett szállító vagy átvételre 
jogosulthoz szállíthatja vagy engedélyessel kell elszállíttatnia. Ha a hulladék veszélyes hulladékot is 
tartalmaz, akkor a veszélyes hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és engedélyessel kell elszállíttatni. 

(10) A tevékenységet környezetveszélyeztetést kizáró módon kell végezni, a szállítás közben meg kell 
akadályozni a hulladék szél általi elhordását, vagy nedves hulladék esetén a kicsöpögését. A szállító 
felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. Szállításból eredő esetleges 
szennyezés esetén a hulladék szállítója köteles haladéktalanul gondoskodni az eredeti környezeti 
állapot helyreállításáról, a terület szennyezés-mentesítéséről és a hulladék elszállításáról.” 

 

 


