
IB. MELLÉKLET (2. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez) 
 

Kísérődokumentum az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz 

1. Vonatkozó bejelentés száma:       2. Szállítmányok sorszáma / száma:                     /       

3. Exportáló / Bejelentő  Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Ügyintéző:       

Tel.:       Fax:       

E-Mail:       

4. Importáló / Címzett  Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Ügyintéző:       

Tel.:       Fax:       

E-Mail:       

5. Tényleges mennyiség: Tonna (Mg):               m³:       6. A szállítás tényleges időpontja:       

7. Csomagolás  módja(i) (1):        Csomagok száma:       

Különleges kezelési előírások (2):        Igen        Nem  

8.a) Első szállító (3): 

Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Tel.:       

Fax:       

E-Mail:       

8.b) Második szállító: 

Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Tel.:       

Fax:       

E-Mail:       

8.c) Utolsó szállító: 

Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Tel.:       

Fax:       

E-Mail:       

 --------A szállító képviselője tölti ki--------                                      Háromnál több szállító (2)  

Szállítás módja (1):       

Átadás időpontja:       
Aláírás: 

Szállítás módja (1):       

Átadás időpontja:       
Aláírás: 

Szállítás módja (1):       

Átadás időpontja:       
Aláírás: 

9. A hulladék származása / termelője (4)(5)(6): 

Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Ügyintéző:       

Tel.:       Fax:       

E-Mail:       

Hulladék keletkezési helye (2):       

12. A hulladék megnevezése és összetétele (2):  
      

13. Fizikai jellemzők (1):       

14. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat) 

 (i) A bázeli egyezmény VIII. (vagy adoött 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 (1):       

 (ix) UN-osztály (1):       

 (x) UN-szám:       

 (xi) UN szállítási megnevezés:       

 (xii) Vámtarifaszám (HS):       

10. Ártalmatlanító létesítmény        vagy hasznosító létesítmény  

Azonosító szám:       

Név:       

Cím:       

Ügyintéző:       

Tel.:       Fax:       

E-Mail:       

Ártalmatlanítás / hasznosítás tényleges helye (2)       

11. Ártalmatlanítási/hasznosítási művelet(ek): 

D-kód / R-kód (1):       

15. Exportáló / bejelentő – származási hely / termelő (4) 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, és az érintett országok illetékes hatóságainak összes szükséges hozzájárulásával rendelkezem. 

Név:       Dátum:          Aláírás:  

16. Kiegészítő információ bekérés esetén a határátlépésbe bevont további személyek használatára:       

17. A szállítmányt az importőr / címzett (ha nem a létesítmény) átvette: 

Név:                                                               Dátum:                         Aláírás: 

AZ ÁRTALMATLANÍTÓ / HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNY TÖLTI KI: 

18. A szállítmány megérkezése ártalmatlanításra        vagy hasznosításra    

A szállítmány érkezésének időpontja:    Elfogadva:         Elutsaítva (*)   

Érkezett mennyiség:   Tonna (Mg):         m
3
:        (*) azonnal lépjen kapcsolatba 

  az illetékes hatóságokkal 

Az ártalmatlanítás / hasznosítás várható dátuma:       

Ártalmatlanítás / hasznosítás művelet (1):       

Név:       

Dátum:       

Aláírás:   m³:       

 19. Igazolom, hogy az ártalmatlanítás / hasznosítás       
a fentiek szerint megtörtént 

  Név:       

  Dátum:       

  Aláírás és bélyegző:  Aláírás:  

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

(2) Csatolja a részleteket, ha szükséges. 

(3) Háromnál több szállító esetén csatolja a 8. pont (a), b), c)) szerinti 
információkat. 
 
 

 
 

(4) A bázeli egyezmény írja elő. 

(5) Csatolja a jegyzéket, ha egynél több. 

(6) Ha nemzeti jogszabály előírja. 


