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Az alábbi szövegben alkalmazott jogszabályi rövidítések, megnevezések: 

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

Tanácsi Rendelet (EK Rendelet) 

 EK Rendelet IA. melléklete (Bejelentőlap) 

 EK Rendelet IB. melléklete (IB. Kísérődokumentum) 

 EK Rendelet VII. melléklete (VII-es kísérődokumentum) 

 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 

 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 

 az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 

(180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet) 

 a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) 

 az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 
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1. Milyen információkat kell biztosítani a Kormányhivatal részére, ha a 

hulladékgazdálkodó a Kormányhivatal véleményét igényeli annak megállapításához, 

hogy az adott hulladék országhatárt átlépő szállításához 

o az EK Rendelet 18. cikke szerinti általános tájékoztatási követelményeket kell 

teljesíteni, vagy 

o le kell folytatni az EK Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében megjelölt előzetes 

írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárást. 

 

A Kormányhivatal érdemi állásfoglalásához a következő információk megküldésére van 

szükség: 

o az adott hulladék keletkezési körülményeinek bemutatása, a hulladékot 

eredményező technológia részletes jellemzése, 

o az adott hulladék kémiai összetétele, különös tekintettel az egyes 

veszélyességi jellemzőkre. 

 

Különösen hulladékimport esetén szükség lehet – a fenti adatokon kívül – további 

információk benyújtására is:  

o az adott hulladékon elvégezni tervezett kezelési műveletek (előkezelés, 

hasznosítás és ártalmatlanítás) részletes technológiai jellemzése, 

o a nem hasznosítható hulladékfrakció aránya és mennyisége az eredetileg 

beszállított hulladék tömegéhez képest, 

o a nem hasznosítható hulladékfrakció tervezett ártalmatlanítási módszereinek 

megnevezése, az alkalmazandó technológiák részletes jellemzésével. 

 

2. A szállítások tervezett megkezdése előtt mennyi idővel célszerű benyújtani az 

engedélykérelmet? 

 

Az EK Rendelet 7. cikk (4) bekezdésében foglaltak alapján az előírásoknak megfelelő, 

hiánytalan engedélykérelmi dokumentációt a küldő ország illetékes hatósága legfeljebb  

30 napon belül köteles továbbítani az érintett országok illetékes hatóságai részére.  

Amennyiben a célország megállapítja, hogy az engedélykérelmi dokumentáció hiánytalan, 

erről a döntéséről tájékoztatja az érintett hatóságokat (célország visszaigazolása).  

A célország visszaigazolását követően a célország, a küldő ország és tranzitország(ok) 

illetékes hatóságainak – az EK Rendelet 9. cikk (1)-(2) bekezdései szerint – legfeljebb 30 

nap áll rendelkezésére, hogy írásbeli határozatban közöljék a bejelentővel az 

engedélykérelemről meghozott döntést. Ha az engedélykérelmi dokumentációt egy adott 

hatóság hiányosnak ítéli meg, a szükséges adatok és dokumentumok pótlására hívja fel a 

bejelentőt.  

 

A hiányzó dokumentumok pótlásáig az engedélykérelem a küldő ország hatósága által 

nem továbbítható, illetve a célország, a küldő ország és tranzitország(ok) illetékes 

hatóságai nem járulnak hozzá a szállítás megkezdéséhez. 

 

Tekintettel a fent leírtakra a Kormányhivatal javasolja, hogy az engedélykérelmet a 

szállítások tervezett megkezdése előtt legalább 90-120 nappal nyújtsák be. 

 

3. Benyújtható-e egyidejűleg több engedélykérelem is? 

 

Igen, ha az engedélykérelmekre vonatkozó bejelentőlap valamelyik rovatának 

adattartalma eltér egymástól. 



NEEO új honlap koncepció – 5. Gyakran ismételt kérdések (HU) 2017 01 16 
 

5 
 

 

Ugyanaz a bejelentő tetszőleges számú nemzetközi hulladékszállítási engedélykérelmet 

nyújthat be – akár egyidejűleg, akár egy másik engedély érvényességi idején belül –, ha 

az engedélykérelmekre vonatkozó bejelentőlap valamelyik rovatának adattartalma 

eltér egymástól (pl. különbözik a hulladékszállítmányok címzettje, a hulladék termelője, 

a szállítandó hulladék típusa, a hulladék fizikai tulajdonságai, a szállítás tervezett 

időszaka, stb.). 

 

4. Meddig érvényes egy nemzetközi hulladékszállításhoz kiadott engedély? 

 

Az EK Rendelet IC. melléklet IV. rész 17. pontja szerint többszöri szállítás bejelentésekor 

a bejelentőlap 6. rovatában meg kell adni az első és az utolsó szállítás tervezett időpontját.  

A szállításnak a 6. rovatban szereplő tervezett ideje nem lehet több egy évnél, kivéve 

azokat a szállításokat, amelyek az EK Rendelet 14. cikkével összhangban előzetesen 

jóváhagyott hasznosító létesítményekbe irányulnak. A szállítások tervezett ideje ez 

esetben legfeljebb három év. 

 

Az EK Rendelet 9. cikk (6) bekezdése értelmében az érintett illetékes hatóságok írásbeli 

vagy hallgatólagos hozzájárulásának érvényességi idején belül (a hatóságok által kiadott 

bejelentőlap 20. rovata szerint) kell sort keríteni az összes szállításra. 

 

A szállítások engedélyezett számát és az engedélyezett mennyiséget túllépni tilos. Ez 

utóbbi két adat az engedély érvényességi idején belül nem módosítható. Ha a szállítások 

során a bejelentő az engedélyezett mennyiségi keretet elérte, új bejelentést kell benyújtani. 

 

 

5. Mikor feltételezhető egy adott ország illetékes hatósága részéről az EK Rendelet  

9. cikk (1) bekezdésében megnevezett hallgatólagos hozzájárulás? Mikortól meddig 

tart a hallgatólagos hozzájárulás érvényessége? 

 

Egyéb adott ország illetékes hatóságának hallgatólagos hozzájárulása akkor feltételezhető, 

ha az adott tranzitország illetékes hatósága a célország visszaigazolását (ld. fent) követő 

30 napon belül nem fogalmazott meg kifogást a bejelentéssel szemben. A hallgatólagos 

hozzájárulás érvényességének kezdete a célország visszaigazolását követő 30 napos 

határidő letelte utáni első nap, az érvényesség időtartama pedig 1 naptári év. 

 

6. Mely jogszabályi helyek határozzák meg azokat az alapvető adatokat, információkat 

és dokumentumokat, amelyeket a nemzetközi hulladékszállítás engedélyezéséhez be 

kell nyújtani az illetékes hatóságok részére? 

 

A bejelentéshez kapcsolódó információkat és dokumentációkat elsősorban az EK Rendelet  

II. melléklete tartalmazza, míg a bejelentőlap és az IB. kísérődokumentum kitöltésére 

vonatkozó különutasítások az EK Rendelet IC. mellékletében találhatók. 

 

7. Melyek azok a többletinformációk, amelyek benyújtását a nemzetközi 

hulladékszállítás engedélyezéséhez megköveteli a Kormányhivatal? 

 

Amennyiben a bejelentő vagy a hulladékszállítmányok címzettje magyarországi 

székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, a bejelentő vagy a címzett vezető 

tisztségviselője részére a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 



NEEO új honlap koncepció – 5. Gyakran ismételt kérdések (HU) 2017 01 16 
 

6 
 

Hivatala által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy a 

bejelentővel vagy a címzettel szemben nem áll fenn a Ht. 20. § (2) bekezdése a) vagy b) 

pontjában meghatározott kizáró ok.  

 

Amennyiben a bejelentő vagy a címzett magyarországi székhellyel vagy telephellyel nem 

rendelkezik, a fent nevezett hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtására a Ht.  

2014. szeptember 30-i módosítása után indult engedélyezési eljárások esetén nincs 

szükség. 

 

A Kormányhivatal előtt indult nemzetközi hulladékszállítások engedélyezésére irányuló 

eljárások lefolytatásáért a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértéke nem veszélyes hulladék esetén 

190.000,- Ft., veszélyes hulladékok esetén pedig 285.000,- Ft. A Kormányhivatal részére 

meg kell küldeni a befizetést igazoló csekk feladóvevényének vagy az átutalásról szóló 

bizonylat másolatát. 

 

8. Milyen adatokat kell benyújtani a nemzetközi hulladékszállítás engedélyezéséhez, ha 

a hulladék rendeltetési célja a végleges hasznosítást/ártalmatlanítást megelőző 

előkezelés? 

 

Ha az országhatáron átlépő hulladék rendeltetési célja előkezelés (vagyis D13-D15 kódú 

ártalmatlanítási, illetve R12 vagy R13 kódú hasznosítási művelet), akkor – az EK 

Rendelet 15. cikke, valamint az EK Rendelet IC. melléklet IV. rész 21-22. pontjai szerint 

– a bejelentőlap 10. rovatában vagy a bejelentőlaphoz csatolt mellékletben fel kell tüntetni 

azoknak a létesítményeknek az adatait, ahol: 

 a hasznosítást/ártalmatlanítást megelőző kezdő előkezelési műveletet végzik, 

 a végleges hasznosítást/ártalmatlanítást megelőző további előkezelési műveleteket 

végzik, 

 a végleges hasznosítást/ártalmatlanítást végzik. 

 

Továbbá a bejelentőlap 11. rovatában fel kell tüntetni: 

 a hasznosítást/ártalmatlanítást megelőző kezdő előkezelési művelet kódját, 

 a végleges hasznosítást/ártalmatlanítást megelőző további előkezelési műveletek 

kódjait, 

 a végleges hasznosítási/ártalmatlanítási művelet kódját. 

 

9. Kitölthető-e úgy a bejelentőlap és az IB. kísérődokumentum, valamint a  

VII-es kísérődokumentum, hogy a bejelentő/szállítást szervező személy, 

termelő/gyűjtő/másodlagos hulladéktermelő, illetve a címzett és a 

hasznosító/ártalmatlanító létesítmény négy különböző ország joghatósága alá 

tartozik? 

 

Az EK Rendelet 2. cikk 15. pont a) alpontja, 18. cikk (1) bekezdése, IC. melléklet IV. rész  

14-15. pontjai és a VII. melléklet lábjegyzetének (1) pontja szabályozza, hogy a 

nemzetközi hulladékszállításban részt vevő, és a hulladékszállítmányt kísérő 

dokumentációkon feltüntetett személyeknek melyik ország joghatósága alá kell tartoznia. 

A nevezett jogszabályi helyek előírásaiból levezethető, hogy 

 

 a bejelentőnek/szállítást szervező személynek és a termelőnek/gyűjtőnek/másodlagos 

hulladéktermelőnek ugyanazon ország joghatósága alá kell tartoznia, továbbá  
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 a címzettnek és a hasznosító/ártalmatlanító létesítménynek ugyanazon ország 

joghatósága alá kell tartoznia. 

 

Összefoglalva: Az IB. kísérődokumentum 3. és 9., valamint a 4. és 10. rovataiban, 

továbbá a VII-es kísérődokumentum 1. és 6., valamint a 2. és 7. rovataiban feltüntetett 

személyek azonos ország joghatósága alá tartozhatnak. 

 

Amennyiben a hulladékszállítmány határátlépéskor történő ellenőrzésekor a 

Kormányhivatal megállapítja, hogy ettől eltérő módon kitöltött  

IB. kísérődokumentummal, illetve VII-es kísérődokumentummal látták el a szállítmányt, a 

Kormányhivatal illegális hulladékszállítás megvalósulását feltételezheti. 

 

10. Végezhet-e nemzetközi hulladékszállítást az a magyarországi székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező szállító, aki nem rendelkezik az illetékes magyar hatóság által 

kiadott hulladékszállítási engedéllyel? 

 

Magyarországon bejegyzett – és így Magyarország joghatósága alá tartozó – szállító 

társaságnak figyelembe kell vennie a Ht. 14. § (1) bekezdésében és 62. § (1) bekezdésében 

előírtakat. Ezért magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező szállító csak az 

illetékes magyar hatóság által kiadott hulladékszállítási engedély birtokában végezhet 

nemzetközi hulladékszállítást. Ugyanakkor a magyarországi engedély megléte nem 

mentesít a más országok nemzeti jogszabályai által előírt követelmények teljesítése alól. 

 

11. Végezhet-e Magyarország területét érintő nemzetközi hulladékszállítást az a 

magyarországi székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező szállító, aki nem 

rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott hulladékszállítási engedéllyel? 

 

A Kormányhivatal álláspontja szerint, amennyiben egy külföldi szállító társaság 

rendelkezik más ország által kiállított hulladékgazdálkodási engedéllyel vagy 

nyilvántartásba vétellel meghatározott azonosító kódú hulladék szállítására, az adott 

hulladék külföldről Magyarországra, Magyarországról külföldre vagy Magyarország 

területén át történő szállításához külön magyarországi hulladékszállítási engedélyre nincs 

szükség. 

 

12. Milyen szabályok alapján szükséges megállapítani a nemzetközi hulladékszállítás 

engedélyezéséhez szükséges pénzügyi garancia összegét? Milyen formai 

követelmények vonatkoznak a pénzügyi garanciára? 

 

Az EK Rendelet 4. cikk 5. pontja, a II. melléklet 1. rész 24. pontja és 3. rész 10-11. pontjai 

előírják a pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás létesítését, és ennek 

igazolását az engedélyező hatóságok részére. 

 

Az EK Rendelet 6. cikke alapján a pénzügyi garanciának vagy ezzel egyenértékű 

biztosításnak fedezni kell az alábbi költségeket: 

 fuvarozási költségek, 

 hasznosítási vagy ártalmatlanítási költségek, beleértve a szükséges előkészítő 

műveletek költségeit is, 

 a hulladék 90 napos tárolási költsége. 
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A költségeket a szállítani tervezett teljes hulladékmennyiség, illetve a szállítmányok 

tervezett számának függvényében szükséges megállapítani. 

 

Export tevékenység bejelentése esetén a pénzügyi garancia (pl. bankgarancia, letéti 

szerződés) kedvezményezettjeként a Kormányhivatalt kell megjelölni, és az 

engedélykérelemhez az eredeti dokumentumot kell benyújtani. 

 

A pénzügyi garancia dokumentumon fel kell tüntetni az engedélyezni kívánt szállításnak 

azokat az adatait, amelyek alapján egyértelmű, hogy a pénzügyi garancia melyik 

bejelentésre vonatkozik (pl. notifikációs szám / a hulladék azonosító kódja és tömege / a 

hulladék azonosító kódja és a címzett neve / stb.). 

 

13. Elegendő-e a speditőr (a fuvarszervező, vagyis szállítást ténylegesen nem végző) 

társaság kizárólagos feltüntetése az IB. kísérődokumentum vagy a  

VII-es kísérődokumentum szállítókra vonatkozó rovataiban? 

 

A szállítmány közvetlen elindulása előtt a bejelentő, illetve szállítást szervező személy 

felelőssége az IB. kísérődokumentum, illetve VII-es kísérődokumentum lehetőség szerinti 

legpontosabb és legteljesebb kitöltése (EK Rendelet 16. cikk és 18. cikk). Ezért a speditőr 

kizárólagos feltüntetése nem elfogadható, hanem szerepeltetni kell a szállítást ténylegesen 

végző társaság adatait is az IB. kísérődokumentum 8., illetve VII-es kísérődokumentum  

5. rovatában, amely rovatot a szállítónak el kell látnia a szállítás aktuális dátumával és 

aláírásával is. 

 

14. Milyen dokumentumoknak kell kísérni egy adott hulladékszállítmányt az  

EK Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében megjelölt előzetes írásbeli bejelentési és 

hozzájárulási eljárás hatálya alá tartozó hulladékszállítás esetén? 

 

A fent nevezett hulladékszállítás során a sofőrnél kell lennie az alábbi dokumentumoknak 

(tekintettel az EK Rendelet 16. cikk c) pontjára): 

 hiánytalanul és hibátlanul kitöltött, a bejelentő és a szállító(k) által is aláírt és 

keltezett (eredeti) IB. kísérődokumentumnak, amely az adott sorszámú szállításra 

vonatkozik, 

 az érintett országok illetékes hatóságai által kiadott bejelentőlapoknak és ezek 

mellékleteinek (másolatban), 

 az érintett országok illetékes hatóságai által kiadott, a szállítás feltételeit tartalmazó 

írásbeli engedélyeknek (ha a bejelentőlap 20. és 21. rovatában az adott hatóság ezt 

külön jelölte) (másolatban), 

 a szállító hulladékszállításra jogosító engedélyének vagy nyilvántartásba 

vételének (ha a hulladékszállításra jogosító okiratban ezt külön feltételként jelölték) 

másolata. 

 

15. Milyen dokumentumoknak kell kísérni egy adott hulladékszállítmányt az EK 

Rendelet 18. cikke szerinti általános tájékoztatási követelmények hatálya alá tartozó 

hulladékszállítás esetén? 

 

A fent nevezett hulladékszállítás során a sofőrnél kell lennie az alábbi dokumentumoknak 

(tekintettel az EK Rendelet 18. cikkére): 

 hiánytalanul és hibátlanul kitöltött, a szállítást szervező személy és a szállító(k) által 

is aláírt és keltezett (eredeti) VII. kísérődokumentumnak, 
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 a szállító hulladékszállításra jogosító engedélyének vagy nyilvántartásba vételének 

(ha a hulladékszállításra jogosító okiratban ezt külön feltételként jelölték) 

(másolatban). 

 

16. Adott napon, egy járműszerelvényen vagy vasúti szerelvényen több konténernyi 

hulladékszállítmány kerül feladásra. Szabályszerűen jár-e el a bejelentő, illetve a 

szállítást szervező személy, ha csak egy IB. kísérődokumentummal, illetve  

VII-es kísérődokumentummal látja el a teljes szerelvényt? 

 

A Kormányhivatal álláspontja szerint egy konténer, tartály, vagy egyéb szállítóedény 

rakománya egy hulladékszállítmánynak minősül, ezért minden egyes konténert, tartályt, 

vagy egyéb szállítóedényt különböző sorszámú IB. kísérődokumentummal, illetve 

különböző VII-es kísérődokumentummal kell ellátni. 

 

 

17. Milyen adatszolgáltatási kötelezettségeket kell teljesíteni az illetékes 

környezetvédelmi hatóságok részére az EK Rendelet 3. cikk (1) bekezdésében 

megjelölt előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás hatálya alá tartozó 

hulladékszállítmányok exportja, tranzitja és importja esetén? (Hozzájárulás kiadása 

után fennálló adatszolgáltatási követelmények) 

 

Összefoglalva: az érintett hatóságoknak minden szállítmányról legalább három különböző 

igazolást kell kapnia. Az első igazolás a szállítmány elindításáról, a második a szállítmány 

létesítménybe érkezéséről, a harmadik pedig a szállítmány előkezeléséről és/vagy 

végleges hasznosításáról/ártalmatlanításáról szól. 

 

Az adatszolgáltatási határidők az alábbiak szerint szabályozottak: 

 

A szállítás tényleges 

megkezdése előtt 

legalább 3 

munkanappal 

 

A bejelentő köteles tájékoztatni az érintett országok illetékes 

hatóságait a szállításról. Az értesítés a kitöltött és aláírt IB. 

kísérődokumentum másolatának elektronikus úton történő 

megküldésével történik (az EK Rendelet 16. cikk a)-b) pontjai 

szerint). 
 

A szállítmány 

megérkezését követő 

3 napon belül 

 

A hulladékot kezelő létesítmény (kezdő előkészítő műveletet 

végző, illetve a végleges hasznosítást/ártalmatlanítást végző 

létesítmény) a szállítmány megérkezését követő 3 napon belül 

köteles írásban megerősíteni a szállítmány megérkezését. A 

létesítménynek el kell juttatni a megerősítést a bejelentőnek és 

minden érintett ország illetékes hatóságának. A megerősítés 

elsősorban az IB. kísérődokumentum 18. rovatának 

kitöltésével, aláírásával és keltezésével történik (EK Rendelet 

15. cikk c) pont, 16. cikk d) pont). 
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A műveletek 

befejezését követően 

30 nappal és a 

hulladék 

megérkezését követő 

legfeljebb 1 naptári 

éven belül 

 

 

A hulladékot kezelő létesítmény (kezdő előkészítő műveletet 

végző, illetve a végleges hasznosítást/ártalmatlanítást végző 

létesítmény) a szállítmány hasznosítását/ártalmatlanítását 

megelőző előkészítő művelet végrehajtását, illetve végleges 

hasznosítási/ártalmatlanítási művelet végrehajtását a műveletek 

befejezését követően 30 nappal, és a hulladék megérkezését 

követő legfeljebb egy naptári éven belül köteles igazolni. A 

létesítménynek el kell juttatni az igazolást a bejelentőnek és 

minden érintett ország illetékes hatóságának. Az igazolás 

elsősorban az IB. kísérődokumentum 19. rovatának 

kitöltésével, aláírásával és keltezésével történik (EK Rendelet 

15. cikk d) pont, 16. cikk e) pont). 
 

a hulladék 

megérkezését követő 

legfeljebb egy 

naptári éven belül 

 

 

Amennyiben a hulladék kezdő előkészítését végző létesítmény 

a hulladékot további előkészítő műveletek elvégzése vagy 

végleges hasznosítási/ártalmatlanítási műveletek elvégzése 

érdekében további kezelő létesítménybe szállítja, a további 

létesítmény (végleges hasznosítást/ártalmatlanítást megelőző 

további előkészítő műveletet végző létesítmény, illetve 

végleges hasznosítást/ártalmatlanítást végző létesítmény) a 

szállítmány hasznosítását/ártalmatlanítását megelőző további 

előkészítő művelet végrehajtását, illetve a végleges 

hasznosítási/ártalmatlanítási művelet végrehajtását a hulladék 

megérkezését követő legfeljebb egy naptári éven belül köteles 

igazolni. A létesítménynek el kell juttatni az igazolást a kezdő 

előkészítő műveletet végző létesítménynek, akinek pedig 

további kell azt a bejelentőnek és minden érintett ország 

illetékes hatóságának (EK Rendelet 15. cikk e) pont). 
 

 

A fenti adatszolgáltatás teljesítése nem mentesít az exportált és importált hulladék 

vonatkozásában – egyéb jogszabályok által (pl. 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, 

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) – előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése 

alól. 

 

18. Milyen adatszolgáltatási kötelezettségeket kell teljesíteni a Kormányhivatal részére 

az EK Rendelet 18. cikke szerinti általános tájékoztatási követelmények alapján 

szállítható hulladékok exportja esetén? 

 

A 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint a szállítást szervező 

személy köteles minden negyedévet követő hónap 30. napjáig benyújtani az adott 

negyedévben exportált hulladékszállítmányokra vonatkozó VII-es kísérődokumentumok 

másolatát a Kormányhivatal részére. Az adatszolgáltatás keretében megküldött  

VII-es kísérődokumentumoknak a 13. rovatban tartalmazniuk kell a szállítmány 

címzettjének aláírását és a szállítmány átvételének dátumát is (a szállítmány átvételének 

igazolása). 
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A fenti adatszolgáltatás teljesítése nem mentesít az exportált hulladék vonatkozásában – 

egyéb jogszabályok által (pl. 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, 445/2012. (XII. 29.)  

Korm. rendelet) – előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése alól. 

 

19. Milyen adatszolgáltatási kötelezettségeket kell teljesíteni a Kormányhivatal részére 

az EK Rendelet 18. cikke szerinti általános tájékoztatási követelmények alapján 

szállítható hulladékok importja esetén? 

 

A 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint a hulladékszállítmányok 

címzettje köteles a szállítmány megérkezését követő 8 napon belül benyújtani az importált 

szállítmányra vonatkozó VII-es kísérődokumentum másolatát a Kormányhivatal részére.  

Az adatszolgáltatás keretében megküldött VII-es kísérődokumentumoknak a 13. rovatban 

tartalmazniuk kell a szállítmány címzettjének aláírását és a szállítmány átvételének 

dátumát is (a szállítmány átvételének igazolása). 

 

A fenti adatszolgáltatás teljesítése nem mentesít az importált hulladék vonatkozásában – 

egyéb jogszabályok által (pl. 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, 445/2012. (XII. 29.)  

Korm. rendelet) – előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése alól. 

 

20. A hulladékszállítmányt fogadó létesítmény minőségi kifogásokra hivatkozva nem 

kívánja átvenni az adott szállítmányt. Hogyan kell eljárnia annak érdekében, hogy a 

szállítmány a jogszabályi előírások szerint visszatérjen a küldő országba? 

 

Az EK Rendelet 22. cikke szabályozza a nem rendeltetésszerűen megvalósult 

szállítmányok küldő ország által történő visszavételét. 

Amennyiben a hasznosító létesítmény megtagadja a külföldről érkezett 

hulladékszállítmány átvételét, 

 haladéktalanul értesítenie kell a célország illetékes hatóságát a további intézkedések 

megtétele érdekében, 

 tilos a hulladékot más hulladékkal az újbóli szétválasztást ellehetetlenítő, azaz 

visszafordíthatatlan módon összekeverni. 

 

21. A kompetens hatóság egy országhatárt átlépő hulladékszállítmányt illegális 

szállítmánynak minősít. Hogyan kell eljárnia a szállítmány visszavételéért felelős 

személynek, annak érdekében, hogy a szállítmány a jogszabályi előírások szerint 

visszatérjen a küldő országba? 

 

Az EK Rendelet 24. cikke szabályozza az EK Rendelet 2. cikk 35. pontja alapján 

illegálisnak minősített nemzetközi hulladékszállítmányokkal kapcsolatos további 

intézkedéseket. 

 

Ha egy ország illetékes hatósága illegális nemzetközi hulladékszállítmányt észlel, arról 

haladéktalanul értesíti a szállítással érintett országok illetékes hatóságait. Az illegális 

szállítmányt – a visszavételért felelős személyétől és a hatóságok megegyezésétől 

függően: 

 vagy vissza kell fordítani a küldő országba,  

 vagy hasznosítható/ártalmatlanítható a célországban,  

 vagy hasznosítható/ártalmatlanítható egy harmadik országban. 
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Az érintett hatóságok megállapodásától függően az illegális szállítmány visszavételéhez 

szükséges lehet előzetes írásbeli bejelentési és hozzájárulási eljárás lefolytatása, új 

pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás létesítése. Amennyiben új bejelentést 

nem kell benyújtani, a visszaszállításra vonatkozó IB. kísérődokumentummal kell 

ellátni a szállítmányt. 

 

22. Milyen hulladékok minősíthetőek mellékterméknek és szállíthatók hulladékkísérő 

dokumentációk nélkül az Európai Unió területén? Mely jogszabályok tartalmazzák a 

melléktermékekre és országhatárt átlépő szállításukra vonatkozó kritériumokat? 

 

Az Európai Unió területén jelenleg három rendelet szabályozza a melléktermékké 

minősítés, illetve a hulladékstátusz megszűnésének feltételeit: 

 az egyes fémtörmeléktípusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok 

megállapításáról szóló, 2011. március 31-i 333/2011/EU Tanácsi Rendelet: vas-, 

acél- és alumíniumtörmelék szállítmányok vonatkozásában, 

 a tört üvegnek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék 

jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló,  

2012. december 10-i 1179/2012/EU Tanácsi Rendelet: tört üveg szállítmányok 

vonatkozásában, 

 a réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 

hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló,  

2013. július 25-i 715/2013/EU Tanácsi Rendelet: réztörmelék szállítmányok 

vonatkozásában. 

 

A melléktermékké minősített vas-, acél- és alumíniumtörmelék, tört üveg és réztörmelék 

szállítmányokat el kell látni a fenti jogszabályok mellékleteiben található 

megfelelőségi nyilatkozattal. 

 

Tekintettel az EK Rendelet 28. cikk (1) bekezdésére, amennyiben a küldő ország és a 

célország illetékes hatósága nem tud megállapodni a besorolás kapcsán abban, hogy 

valamit hulladéknak vagy nem hulladéknak minősítsenek, a vitatott anyagot hulladékként 

kell kezelni és szállítani. 

 

23. Fémtörmelék hulladék megengedett radioaktív szintjét meghaladó sugárzás miatti 

hulladék visszaküldés esetén teendők 

 

A radioaktív hulladékok országhatáron át való szállításának engedélyezése az Országos 

Atomenergia Hivatal feladatköre (a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek 

országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése alapján) 

 

Az Országos Atomenergia Hivatal honlapja: http://www.haea.gov.hu 

 

Ezen engedélyezési eljárásban a Kormányhivatal nem vesz részt. 

 

Az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel vagy radioaktív anyaggal kapcsolatos 

rendkívüli esemény - a nukleáris létesítményben bekövetkező rendkívüli esemény és 

nukleáris veszélyhelyzet kivételével - kezeléséhez szükséges sugár-egészségügyi 

feladatok meghatározását és a végrehajtás szakmai irányítását az Országos 

http://www.haea.gov.hu/
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Közegészségügyi Központ Országos Sugár-egészségügyi Készenléti Szolgálata (a 

továbbiakban: OSKSZ) végzi (http://www.osski.hu). 

 

Amennyiben nem az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet végező 

személyek gazdátlan sugárforrások jelenlétét gyanítják, az OSKSZ-nél tehetnek erről 

bejelentést.  

 

Az OSKSZ hatáskörébe tartozó feladat olyan hulladékszállítmányokkal kapcsolatos 

körülmények tisztázása, amelyeket a tranzit, vagy célország kompetens hatósága 

határértéket meghaladó mértékű sugárzás miatt küldött vissza Magyarországra. Ezekben 

az esetekben a Kormányhivatal a társhatóság értesítését követően felveszi a kapcsolatot az 

OSKSZ-szel. Az OSKSZ munkatársai az értesítést követően kapcsolatba lépnek a 

szállítást szervezővel, vagy hulladéktermelővel és egyeztetik, hogy a kérdéses 

hulladékszállítmány mikor, milyen körülmények között vonhatják helyszíni vizsgálat alá. 

 

Kormányhivatal és az OSKSZ kéri az érintetteket, hogy az OSKSZ intézkedéséig a 

határértéket meghaladó radioaktív sugárzási szint miatt visszaküldött 

hulladékszállítmányokat lehetőség szerint ne bontsák meg, illetve ne rakodják le. 

Amennyiben egyéb okból adódóan a hulladékszállítmány kirakodása indokolt, ennek 

lehetséges módjáról az OSKSZ képviselőivel egyeztessenek előzetesen. 

 

A fentiekben leírt bejelentések, ill. értesítéseket követően az OSKSZ az esetet kivizsgálja, 

és megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

 

http://www.osski.hu/

