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V. CÍM 
BEHOZATAL A KÖZÖSSÉGBE HARMADIK ORSZÁGOKBÓL 

 

1. Fejezet - Ártalmatlanításra szánt hulladékok behozatala 

40. cikk 

 Behozatali tilalom, kivéve a Bázeli Egyezményben részes országokból, vagy megállapodás alapján, 

vagy válság-, vagy háborús helyzetben az egyéb területekről származó behozatal 

 

(1) Tilos bármilyen ártalmatlanításra szánt hulladéknak a Közösségből történő kivitele, kivéve az 

alábbi országokból vagy területekről származókat:  

 

a) Bázeli Egyezményben részes országok; vagy 

 

b) olyan más országok, amelyekkel a Közösség, vagy a Közösség és tagállamai a 

közösségi jogszabályokkal összeegyeztethető, és a Bázeli Egyezmény 11. cikkének 

megfelelő két- vagy többoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy, 

 

c) olyan más országok, amelyekkel az egyes tagállamok a (2) bekezdéssel összhangban 

kétoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy 
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d) egyéb területek olyan esetekben, amikor kivételes okból válsághelyzetekben, béketeremtés, 

békefenntartás alkalmával, vagy háborús helyzetekben nincs lehetőség a b) vagy c) pont 

szerinti kétoldalú megállapodások megkötésére, vagy ha a küldő országban nem jelöltek ki 

illetékes hatóságot, vagy az működésképtelen.  

 

(2) Kivételes esetekben, egyes tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek különleges 

hulladéknak az adott tagállamokban történő ártalmatlanítására, amennyiben a küldő államban 

a hulladékot nem a 48. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő módon 

fogják kezelni. 

 

Ezeknek a megállapodásoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a közösség 

jogszabályokkal, és összhangban kell állniuk a Bázeli Egyezmény 11. cikkével. 

 

Ezeknek a megállapodásoknak vagy egyezményeknek garantálniuk kell, hogy az 

ártalmatlanítási műveleteket engedéllyel rendelkező létesítményben és környezetvédelmi 

szempontból megfelelő módon hajtják végre. 

 

Ezeknek a megállapodásoknak vagy egyezményeknek azt is garantálniuk kell, hogy a 

hulladék a küldő országban keletkezett, és az ártalmatlanítási műveleteket kizárólag abban a 

tagállamban hajtják végre, amelyik a megállapodást megkötötte. 

 

A Bizottságot ezekről a megállapodásokról megkötésük előtt értesíteni kell. Mindazonáltal, 

szükséghelyzet esetén az értesítést a megkötéstől számított egy hónapon belül meg lehet tenni. 

 

(3) Az (1) bekezdés b) vagy c) pontjaival összhangban megkötött két- vagy többoldalú 

megállapodásoknak a 41. cikk szerinti eljárási követelményeken kell alapulniuk. 
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(4) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett országoknak kellően indokolt előzetes kérelmet 

kell benyújtaniuk a közösségi rendeltetési tagállam illetékes hatóságához azon az alapon, 

hogy nem áll rendelkezésükre és észszerűen nem képesek megszerezni azt a műszaki 

kapacitást és a szükséges létesítményeket a hulladékok a környezetvédelmi szempontból 

megfelelő módon történő ártalmatlanításához. 

 

41. cikk 

 

Eljárási szabályok egy a Bázeli Egyezményben részes országból, 

vagy egyéb területről válság- illetve háborús helyzetben történő behozatal esetén  

 

(1) Amennyiben a Közösségbe hulladékot szállítanak a Bázeli Egyezményben részes 

országokban történő ártalmatlanítás céljából, a II. Cím rendelkezéseit értelemszerűen 

alkalmazni kell, a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kiigazításokkal és kiegészítésekkel. 

 

(2) Az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni: 

  

a) a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatóságának a bejelentés kézhezvételéről 

szóló visszaigazolása megküldésének időpontját követően 60 nap áll a rendelkezésére, 

hogy kiegészítő információt kérjen a bejelentett szállítmányról, hogy - amennyiben az 

érintett ország úgy határozott, hogy nem kér előzetes írásbeli engedélyt, és erről 

tájékoztatta a többi felet a Bázeli Egyezmény 6. cikk (4) bekezdésével összhangban - 

hallgatólagos engedélyét, vagy feltételhez kötött, vagy feltétel nélküli engedélyét adja; 

és 
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b) A 40. cikk (1) bekezdése d) pontjában említett válsághelyzetekben, béketeremtés, vagy 

békefenntartás alkalmával vagy háborús helyzetekben, nincs szükség a küldő ország 

illetékes hatóságának engedélyére. 

 

(3) Az alábbi kiegészítő rendelkezéseket kell alkalmazni: 

 

a) a közösségi tranzitország illetékes hatósága köteles visszaigazolni a bejelentőnek a 

bejelentés kézhezvételét, és erről másolatot küldeni az érintett illetékes hatóságoknak; 

 

b) a közösségi célország, és esettől függően a közösségi tranzitország illetékes hatóságai 

kötelesek a szállítást engedélyező határozataik egy-egy lebélyegzett példányát 

megküldeni a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatalnak; 

 

c) a fuvarozó köteles átadni a kísérő dokumentum egy példányát a Közösség területére 

való beléptetést végző vámhivatalnak; és 

 

d) a vámkezelés elvégzését követően a Közösség területére való beléptetést végző 

vámhivatal a kísérő dokumentum egy, a Közösség területére történő belépést igazoló 

lebélyegzett példányát megküldi a közösségi célország és tranzitország illetékes 

hatóságának. 
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(4) A szállításra csak akkor kerülhet sor, ha: 

 

a) a bejelentő megkapta az írásbeli engedélyt a küldő ország, a célország és adott esetben a 

tranzitország illetékes hatóságától, és az előírt feltételeket teljesítette; 

 

b) a 4. cikk 4. pontja második albekezdésének és az 5. cikknek megfelelően a bejelentő és 

a címzett között létrejött és érvényes a szerződés; 

 

c) a 4. cikk 5. pontja második albekezdésének és a 6. cikknek megfelelően létrejött és 

érvényes a pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás; és  

 

d) a 48. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás 

biztosított. 

 

(5) Ha a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatal illegális szállítmányt fedez fel, 

köteles erről haladéktalanul értesíteni a vámhivatal országának illetékes hatóságát, amely 

köteles: 

 

a) haladéktalanul értesíteni a közösségi célország illetékes hatóságát, amely értesíti a 

Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatóságát; és 

 

b) biztosítani a hulladék visszatartását mindaddig, amíg a Közösségen kívüli küldő ország 

illetékes hatósága ettől eltérően nem rendelkezik és ezt a határozatát a hulladék helye 

szerinti vámhivatal országának illetékes hatóságával írásban nem közölte. 
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2. Fejezet - A hasznosításra szánt hulladékok behozatala  

42. cikk 
 

Behozatali tilalom, kivéve az OECD-határozat hatálya alá tartozó vagy a Bázeli Egyezményben 

részes országokból, vagy megállapodás alapján, vagy válság-, vagy háborús helyzetben az egyéb 

területekről származó behozatalt 

 

1. Tilos bármilyen hasznosításra szánt hulladéknak a Közösségből történő kivitele, kivéve az 

alábbi országokból vagy területekről származókat: 

 

a) az OECD-határozat hatálya alá tartozó országok; vagy 

 

b) más, a Bázeli Egyezményben részes országok; vagy  

 

c) olyan más országok, amelyekkel a Közösség, vagy a Közösség és tagállamai a 

közösségi jogszabályokkal összhangban álló és a Bázeli Egyezmény 11. cikkének 

megfelelő két- vagy többoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy 

 

d) olyan más országok, amelyekkel az egyes tagállamok a (2) bekezdéssel összhangban 

kétoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy  
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e) egyéb területek olyan esetekben, amikor kivételes okból válsághelyzetekben, 

béketeremtés, békefenntartás alkalmával, vagy háborús helyzetekben nincs lehetőség a 

b) vagy c) pont szerinti kétoldalú megállapodások megkötésére, vagy ha a küldő 

országban nem jelöltek ki illetékes hatóságot, vagy az működésképtelen. 

 

(2) Kivételes esetekben egyes tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek különleges 

hulladéknak az adott tagállamokban történő hasznosítására, amennyiben a küldő államban a 

hulladékot nem a 48. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő módon 

fogják kezelni. 

 

Ilyen esetekben a 40. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni. 

 

(3) Az (1) bekezdés c) vagy d) pontjaival összhangban megkötött két- vagy többoldalú 

megállapodásoknak annyiban, amennyiben mérvadó, a 41. cikk szerinti eljárási 

követelményeken kell alapulniuk. 

 

43. cikk 

Eljárási szabályok egy az OECD-határozat hatálya alá tartozó országból, 

vagy egyéb területről válság- illetve háborús helyzetben történő behozatal esetén 

 

(1) Amennyiben a Közösségbe hulladékot szállítanak az OECD-határozat hatálya alá tartozó 

országokból, vagy azokon keresztül hasznosítás céljából, a II. Cím rendelkezéseit 

értelemszerűen alkalmazni kell, a (2) és (3) bekezdésben foglalt kiigazításokkal és 

kiegészítésekkel. 
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(2)  Az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni: 

 

a) A 9. cikkel összhangban megkövetelt engedélyt a Közösségen kívüli küldő ország 

illetékes hatósága hallgatólagosan is megadhatja. 

 

b) Az előzetes írásbeli bejelentést az 4. cikkel összhangban a bejelentő is benyújthatja. 

 

c) A 42. cikk (1) bekezdése e) pontjában említett válsághelyzetekben, béketeremtés, vagy 

békefenntartás alkalmával vagy háborús helyzetekben, nincs szükség a küldő ország 

illetékes hatóságának engedélyére. 

 

(3) Az alábbi kiegészítő rendelkezést kell alkalmazni: 

a 41. cikk (3) bekezdés b), c) és d) pontjait teljesülniük kell. 

 

(4)  A szállításra csak akkor kerülhet sor, ha: 

 

a) a bejelentő megkapta az írásbeli engedélyt a küldő ország, a célország, és esettől 

függően a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatóságától, vagy ha a küldő ország 

és a tranzitország illetékes hatósága hallgatólagos engedélyét adta, vagy az 

vélelmezhető, és ha a megállapított feltételek teljesültek; 
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b) a 4. cikk 4. pontja második albekezdésének és az 5. cikknek megfelelően a bejelentő és 

a címzett között létrejött és érvényes a szerződés; 

 

c) a 4. cikk 5. pontja második albekezdésének és a 6. cikknek megfelelően létrejött és 

érvényes a pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás; és  

 

d) a 48. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás 

biztosított. 

 

5. Ha a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatal illegális szállítmányt fedez fel, 

köteles erről haladéktalanul értesíteni a vámhivatal országának illetékes hatóságát, amely 

köteles: 

 

a) haladéktalanul értesíteni a közösségi célország illetékes hatóságát, amely értesíti a 

Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatóságát; és  

 

b) biztosítani a hulladék visszatartását mindaddig, amíg a Közösségen kívüli küldő ország 

illetékes hatósága ettől eltérően nem rendelkezik és ezt a határozatát a hulladék helye 

szerinti vámhivatal országának illetékes hatóságával írásban nem közölte. 
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44. cikk 

Eljárási szabályok egy az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó, a Bázeli Egyezményben részes 

országból, vagy egyéb területről válság- illetve háborús helyzetben történő behozatal esetén  

 

Amennyiben a Közösségbe hasznosítási célból hulladékot importálnak: 

a) egy az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országból; vagy 

b) egy az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó, de a Bázeli Egyezményben részes országon 

 keresztül,  

 
a 44. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.  

 

3. Fejezet - Általános rendelkezések 

 

45. cikk 

 

Tengerentúli országokból és területekről történő behozatal 

 

(1) Hulladéknak tengerentúli országokból és területekről a Közösségbe történő behozatala esetén 

a II. cím rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik 108 
 DG I   HU 

(2) Egy vagy több tengerentúli ország és terület és az a tagállam, amelyhez kapcsolódnak, a 

tengerentúli országokból és területekről az ebbe a tagállamba történő szállításra vonatkozó 

nemzeti eljárást alkalmazhatja. 

  

(3)  A (2) bekezdést alkalmazó tagállamok értesítik a Bizottságot az alkalmazott nemzeti 

eljárásokról.  

 

 

VI. CÍM 

HARMADIK ORSZÁGOKBÓL ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA A KÖZÖSSÉGEN 

KERESZTÜL TÖRTÉNŐ TRANZIT 

  

1. Fejezet - Ártalmatlanításra szánt hulladék tranzitja 

 

46. cikk 

Ártalmatlanításra szánt hulladéknak a Közösségen keresztül történő tranzitja 

 

Amennyiben ártalmatlanítási célú hulladékot szállítanak harmadik országokból vagy harmadik 

országokba a Közösségen keresztül, a 41. cikk rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, az 

alábbi kiigazításokkal és kiegészítésekkel: 

 

a)  az első és az utolsó közösségi tranzitország illetékes hatósága az esettől függően a 

szállítást engedélyező határozatából egy-egy lebélyegzett példányt, vagy ha 

hallgatólagosan járult hozzá, a 41. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a 

megerősítés egy példányát megküldi a Közösség területére való beléptetést és a 

Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak; és 
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b) amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a Közösség területéről való kiléptetést 

végző vámhivatal köteles a kísérő dokumentum egy lebélyegzett példányát megküldeni 

a közösségi tranzitország illetékes hatóságának (illetékes hatóságainak). 

 

2. Fejezet – A hasznosításra szánt hulladék tranzitja 

 

47. cikk 

A hasznosításra szánt hulladéknak a Közösségen keresztül történő tranzitja 

 

(1) Amennyiben hasznosítási célú hulladékot szállítanak egy az OECD-határozat hatálya alá nem 

tartozó országból, vagy ilyen országba egy, vagy több tagállamon keresztül, a 46. cikk 

rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

(2) Amennyiben hasznosítási célú hulladékot szállítanak egy az OECD-határozat hatálya alá 

tartozó országból, vagy ilyen országba egy, vagy több tagállamon keresztül, a 43. cikket kell 

értelemszerűen alkalmazni, az alább felsorolt kiigazításokkal és kiegészítésekkel: 

 

(a) az első és az utolsó közösségi tranzitországi illetékes hatóság az esettől függően a 

szállítást engedélyező határozatából egy-egy lebélyegzett példányt, vagy ha 

hallgatólagosan járult hozzá, a 41. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a 

megerősítés egy példányát megküldi a Közösség területére való beléptetést és a 

Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak; és  

(b) amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a Közösség területéről való kiléptetést 

végző vámhivatal köteles a kísérő dokumentum egy lebélyegzett példányát megküldeni 

a közösségi a tranzitország illetékes hatóságának; 
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(3) Amennyiben hasznosítási célú hulladékot szállítanak egy az OECD-határozat hatálya alá nem 

tartozó országból egy az OECD-határozat hatálya alá tartozó országba, vagy fordítva, az 

OECD-határozat hatálya alá nem tartozó ország tekintetében az (1) bekezdést, az OECD-

határozat hatálya alá tartozó ország tekintetében pedig a (2) bekezdést kell alkalmazni. 

 

 
VII. CÍM 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. Fejezet –Kiegészítő kötelezettségek 

 

48. cikk 

A környezet védelme 

 

(1) A termelő, a bejelentő és a többi, a hulladékszállításba és/vagy hasznosításába vagy 

ártalmatlanításába bevont vállalkozás megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy az általuk szállított hulladék kezelése az emberi egészség veszélyeztetése 

nélkül és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történjen a szállítás teljes tartama 

alatt, és a hasznosítás, valamint az ártalmatlanítás során. Különösen, amikor a szállítás a 

Közösségben történik, a 75/442/EGK irányelv 4. cikkében foglalt követelményeket és a 

hulladékra vonatkozó közösségi jogszabályokat tiszteletben kell tartani. 
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(2) A Közösségből származó kivitel esetén, a közösségi küldő ország illetékes hatósága köteles: 

 

a) megkövetelni, és elősegíteni annak biztosítását, hogy minden exportált hulladékot 

környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kezeljenek a szállítás teljes tartama 

alatt, ideértve a rendeltetési harmadik országban a 35. cikkben említett ártalmatlanítást 

és a 35. és 37. cikkben említett hasznosítást; 

 

b) megtiltani a hulladék harmadik országokba történő kivitelét, ha okkal feltételezi, hogy a 

hulladékot nem az a) pontban foglalt követelményeknek megfelelően fogják kezelni. 

 

A hasznosítási vagy ártalmatlanítási  művelet tekintetében a környezetvédelmi szempontból 

megfelelő gazdálkodás vélelmezhető többek között akkor, ha a bejelentő vagy a célország 

illetékes hatósága ki tudja mutatni, hogy a hulladékot fogadó létesítményt olyan emberi 

egészségvédelmi és a környezetvédelemi szabványokkal összhangban fogják üzemeltetni, 

amelyek nagyvonalakban megegyeznek a Közösségi jogszabályokban megállapított 

szabványokkal. 

Ez a vélelem ugyanakkor nem érinti a környezetvédelmi szempontból megfelelő 

gazdálkodásnak a szállítás teljes tartamára vonatkozó értékelését, ideértve a rendeltetési 

harmadik országban történő hasznosítást vagy ártalmatlanítást is. 

 

A környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodással kapcsolatban a VIII. 

mellékletben felsorolt iránymutatásokat lehet figyelembe venni. 
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(3) A Közösségbe irányuló behozatal esetén, a közösségi rendeltetési ország illetékes hatósága 

köteles: 

 

a) előírni, és megtenni a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 

joghatósága alá tartozó területre szállított hulladék kezelése az emberi egészség 

veszélyeztetése nélkül és környezetkárosító eljárások és módszerek alkalmazása nélkül, 

és a 75/442/EGK irányelv 4. cikkében foglaltaknak, valamint egyéb hulladékra 

vonatkozó közösségi jogszabályok betartásával történjen, a szállítás teljes tartama alatt, 

ideértve a rendeltetési országban történő újrahasznosítást vagy ártalmatlanítást is; 

 

b) megtiltani a hulladék harmadik országokból történő behozatalát, ha okkal feltételezi, 

hogy a hulladékot nem az a) pontban foglaltak szerint fogják kezelni. 

 

49. cikk 

Végrehajtás a tagállamokban 

 

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és 

minden intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. A szankcióknak 

hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A Bizottságot értesíteni 

kell az illegális szállítások megelőzésére és feltárására és az ilyen szállításra vonatkozó 

szankciókra vonatkozó nemzeti jogszabályokról. 
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(2) A tagállamok az e rendeletre végrehajtására vonatkozó rendelkezésekben rendelkezhetnek 

többek között a létesítményeknek és vállalkozásoknak a 75/442/EGK irányelv 13. cikkének 

rendelkezéseivel összhangban történő ellenőrzéséről és a hulladékszállítás vagy az ahhoz 

kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás szúrópróbaszerű ellenőrzését. 

(3) A hulladékszállítmányok ellenőrzésére különösen az alábbiak szerint kerülhet sor: 

 

a) a kiindulási ponton, ahol a termelő, a birtokos, vagy a bejelentő jelenlétében; 

 

b) a célállomáson, a címzett jelenlétében; 

 

c) a Közösség határain; és/vagy  

 

d) a Közösségen belüli szállítás közben.  

 

(4) Az ellenőrzések magukban foglalhatják a dokumentumok vizsgálatát, az azonosító 

ellenőrzését, és adott esetben a hulladék fizikai vizsgálatát. 

 

(5) A tagállamok két- vagy többoldalúan együttműködhetnek egymással az illegális szállítások 

megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében. 

 

(6)  A tagállam egy másik tagállam kérésére végrehajtási cselekményeket hajthat végre a 

tagállam területén tartózkodó, illegális hulladékszállításban való közreműködéssel gyanúsított 

személyek ellen. 
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50. cikk 

A tagállamok jelentései 

 

(1) Minden naptári év vége előtt a tagállamok megküldik a Bizottság részére az általuk a Bázeli 

Egyezmény 13. cikk (3) bekezdésével összhangban készített, és az Egyezmény Titkárságának 

benyújtott előző naptári év jelentésének másolatát. 

 

(2) Minden egyes naptári év vége előtt a tagállamok jelentést készítenek az előző naptári évről a 

X. melléklet szerinti kiegészítő jelentési kérdőív alapján is, és azt megküldik a Bizottság 

részére. 

 

(3) A tagállamok által az (1) és (2) bekezdésekben foglaltakkal összhangban készített jelentéseket 

a Bizottság részére elektronikus változatban kell megküldeni. 

 

(4) A Bizottság e jelentések alapján háromévente jelentést készít e rendeletnek a Közösség és a 

tagállamok általi alkalmazásáról. 

 

51. cikk 

Nemzetközi együttműködés 

 

A tagállamok — adott esetben és szükség esetén a Bizottsággal való összeköttetésben — 

együttműködnek a Bázeli Egyezmény és államközi szervezetek más részes feleivel, többek között 

információcsere és/vagy –megosztás, a környezetvédelmi szempontból megfelelő technológiák 

előmozdítása és a helyes gyakorlat megfelelő kódexeinek kifejlesztése útján. 
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52. cikk 

Az illetékes hatóságok kijelölése  

 

A tagállamok kijelölik az e rendelet végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot, vagy illetékes 

hatóságokat. Minden tagállam csak egy illetékes tranzithatóságot jelölhet ki. 

 

53. cikk 

A megbízottak kijelölése 

 

A tagállamok és a Bizottság kijelölnek egy vagy több, az érdeklődő személyek, vagy vállalkozások 

tájékoztatásáért és részükre tanácsadásáért felelős megbízottakat. A Bizottság megbízottja 

továbbítja a tagállamok megbízottainak a neki feltett, az utóbbiakat érintő kérdéseket, és fordítva. 
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54. cikk 

A Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való  

kiléptetést végző vámhivatal kijelölése  

 

A tagállamok kijelölhetnek a Közösségbe belépő, ill. onnan távozó hulladékszállítmányok számára 

különleges, a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző 

vámhivatalokat. Ha a tagállamok ilyen vámhivatalokat kijelöléséről határoznak, a 

hulladékszállítmányok a Közösségbe való belépésre, illetve az onnan való kilépésre nem vehetik 

igénybe a tagállam más határátkelőhelyeit. 

 

55. cikk 

A kijelölésekről szóló értesítés és információk 

 

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot az alábbiak kijelöléséről: 

 

a) az illetékes hatóságok, az 52. cikk rendelkezései szerint; 

 

b) a megbízottak, az 53. cikk rendelkezései szerint és  

 

c) esettől függően a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való 

kiléptetést végző vámhivatalok, az 54. cikk rendelkezései szerint. 
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(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot a fenti kijelölésekhez kapcsolódó alábbi információkról: 

 

a) név (nevek);  

 

b) postai cím(ek); 

 

c) e-mail-cím(ek); 

 

d) telefonszám(ok); 

 

e) fax szám(ok) és  

 

f) az illetékes hatóságok részére elfogadható nyelvek. 

 

(3) A tagállamok az információkban beállt minden változásról haladéktalanul értesítik a 

Bizottságot. 

 

(4) Ezt az információt, valamint a fenti információkban beállott minden változást a Bizottság 

részére elektronikus változatban és papíron is meg kell küldeni, ha úgy kérik . 

 

(5) A Bizottság a honlapján közzéteszi a Közösség területére való beléptetést és a Közösség 

területéről való kiléptetést végző, kijelölt vámhivatalok, az illetékes hatóságok és a 

megbízottak jegyzékét, és ezeket a jegyzékeket megfelelően naprakészen tartja. 
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2. Fejezet - Egyéb rendelkezések 

 

56. cikk 

A megbízottak gyűlése 

 

A Bizottság a tagállamok kérésére, vagy ha egyéb okból szükséges, rendszeres időközönként 

megtartja a megbízottak gyűlését, hogy áttekintse velük az e rendelet végrehajtása során felmerült 

kérdéseket. 

 

57. cikk 

A mellékletek módosítása  

 

1. E rendelet mellékleteit a Bizottság bizottsági rendelettel, és a 75/442/EGK irányelv 18. cikk 

(2) bekezdésében említett eljárással összhangban módosíthatja, a tudományos és műszaki 

haladás figyelembe vétele érdekében. Továbbá: 

 

a) Az I., II., III., IIIA., IV. és V. mellékletet módosítani kell a Bázeli Egyezményben és az 

OECD-határozat alapján elfogadott változtatások figyelembevétele érdekében; továbbá 

az IC. mellékletnek a bejelentőlap és a kísérő dokumentum kitöltésére vonatkozó 

utasításokról szóló részét legkésőbb e rendelet alkalmazása kezdetének időpontjáig ki 

kell egészíteni, az OECD utasításokra tekintettel. 

 



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik 119 
 DG I   HU 

b) A IIIB., IV. vagy V. melléklet ideiglenesen osztályozatlan hulladékokkal egészíthető ki, 

a Bázeli Egyezmény, vagy az OECD-határozat megfelelő mellékleteibe való 

beillesztésükről szóló határozat megszületéséig; 

 

c) Egy tagállam kérelmére, meg lehet fontolni a III. mellékletben „zöld” hulladékként 

felsorolt két vagy több hulladékból álló keverékeknek a IIIA. mellékletbe történő 

ideiglenesen felvételét a 3. cikk (2) bekezdésben említett esetekben, a Bázeli 

Egyezmény, vagy az OECD-határozat megfelelő mellékleteibe való beillesztésükről 

szóló határozat megszületéséig. Az eredeti bejegyzéseket a IIIA. mellékletbe kell 

beilleszteni, ha ez lehetséges, e rendelet alkalmazása kezdetének időpontjáig, vagy azt 

követően legkésőbb 6 hónappal.. A IIIA. melléklet tartalmazhat olyan rendelkezést, 

hogy egy vagy több bejegyzése nem alkalmazható az OECD-határozat hatálya alá nem 

tartozó országokba irányuló kivitelre. 

 

d) A 3. cikk (3) bekezdésében említett kivételes eseteket meg kell határozni, és 

amennyiben szükséges, a IVA. és az V. mellékletbe kell beilleszteni, és törölni kell a 

III. mellékletből; 

 

e) Az V. mellékletet módosítani kell, hogy tükrözze a 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. 

cikke (4) bekezdésével összhangban a veszélyes hulladékok jegyzékével kapcsolatban 

megállapodott változásokat; 

 

f) A VIII. mellékletet módosítani kell, hogy tükrözze a vonatkozó nemzetközi 

egyezményeket és megállapodásokat. 

 

(2) A IX. melléklet módosításakor a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról 

szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló 91/692/EGK tanácsi irányelvvel1 

létrehozott bizottság teljes mértékben részt vesz a határozathozatalban. 

 

3. Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak 3 hónap. 

 

                                                 
1  HL L 377., 1991.12.31., 48. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv. 
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58. cikk 

Kiegészítő intézkedések 

 

1. A Bizottság az alábbi kiegészítő intézkedéseket fogadhatja el e rendelet végrehajtásával 

kapcsolatban: 

a) egy módszer a pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás kiszámítására a 6. 

cikkben foglaltak szerint; 

 

b) iránymutatások a 132 cikk (1) bekezdésének g) pontja alkalmazására; 

 

c) további feltételek és követelmények az előzetesen jóváhagyott hasznosító 

létesítményekkel kapcsolatosan a 14. cikkben foglaltak szerint; 

 

d) iránymutatások a 15. cikk alkalmazására az hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző 

művelet során jelentős változásoknak kitett hulladék azonosításával és nyomon 

követésével kapcsolatban;  

 

e) iránymutatások az illetékes hatóságok közti együttműködésre vonatkozóan, a 23. 

cikkben foglalt illegális szállításokra tekintettel; 

 

f) a dokumentumoknak és információnak a 25. cikk (4) bekezdésével összhangban történő 

benyújtására az elektronikus adatátvitel gyakorlati bevezetésével kapcsolatos műszaki 

és szervezeti követelményeket; 

 

g) további iránymutatás a 26. cikkben említett nyelvhasználatra vonatkozóan; 
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h) további pontosítások a II. címben foglalt eljárási követelményekre vonatkozóan, 

ezeknek a hulladéknak a Közösségből történő kivitelére, a Közösségbe történő 

behozatalára, vagy a Közösségen keresztül történő áthaladására vonatkozóan; 

 

i) további iránymutatás meg nem határozott jogi kifejezésekkel kapcsolatban. 

 

(2) Ezeket az intézkedéseket a 75/442/EGK irányelv 18. cikke (2) bekezdésében említett 

eljárással összhangban kell meghozni.  

 

(3) Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak 3 hónap. 
 

 

59. cikk 

Felülvizsgálat 

 

(1) A Bizottság …-ig * befejezi az állat- és közegészségügyre vonatkozó ágazati szabályozás, 

ideértve az 1774/2002/EK rendelet hatálya alá tartozó hulladékszállításokat is, és e rendelet 

rendelkezései közötti viszonyt. Ha szükséges, a felülvizsgálatot megfelelő javaslatokkal kell 

kísérni az ilyen hulladékszállítmány eljárásainak és ellenőrzési rendszerének azonos szintre 

emelése érdekében. 

 

(2)  A Bizottság ...-től** számított 5 éven belül felülvizsgálja a 12. cikk (1) bekezdése c) pontjának 

végrehajtását, ideértve ennek a környezetvédelemre és a belső piac működésére való hatását 

is. Ha szükséges, a felülvizsgálatot a megfelelő javaslatokkal kell kísérni e rendelkezés 

módosítása érdekében.  

 

                                                 
* E rendelet hatálybalépésének időpontja. 
**  E rendelet alkalmazása kezdetének időpontja. 
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60. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

 

(1) A 259/93/EGK rendelet és a 94/774/EK határozat ...-től* hatályát veszti. 

 

(2)  A hatályon kívül helyezett 259/93/EGK rendeletre való utalásokat az e rendeletre való 

utalásokként kell megszövegezni. 

 

(3) Az 1999/412/EK határozata, … január 1-jén ** hatályát veszti . 

 

61. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

 

(1) Minden olyan szállítmányra, amelyet bejelentettek, és amelyre az a célország illetékes 

hatósága …*előtt már kiadta a visszaigazolást, a 259/93/EGK rendeletet kell alkalmazni. 

 

                                                 
*  E rendelet alkalmazása kezdetének időpontja (a közzétételtől számított 12 hónap). 
**  E rendelet alkalmazása kezdetének éve (a közzététel évét követő év). 
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(2) A 259/93/EGK rendelet 41. cikkének (2) bekezdése és e rendelet 50. cikkének (2) albekezdése 

szerinti, a ...* évre vonatkozó jelentést az 1999/412/EK határozatában szereplő kérdőív alapján 

kell megtenni. 

 

62. cikk 

Egyes tagállamokra vonatkozó átmeneti rendelkezések 

 

(1) 2005. június 30-ig a III. és IV. mellékletekben felsorolt hulladékoknak hasznosítás céljából 

Magyarországra történő szállítása, továbbá az ezekben a mellékletekben nem 

szereplőhulladékok ugyanoda történő szállítására az előzetes írásbeli bejelentési és 

engedélyezési eljárást kell alkalmazni a II. címben foglaltak szerint. 

 

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságoknak kifogást kell emelniük a III. és IV. 

mellékletben szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, valamint az olyan, e 

mellékletekben nem szereplő hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amelyeket egy, a 

veszélyes hulladékok égetéséről szóló, 1994. december 16-i 94/67/EK tanácsi irányelv1 és a 

nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő 

kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv2 alapján átmeneti eltérésben részesülő létesítménybe szántak, az átmeneti 

eltérésnek a rendeltetési létesítményre való alkalmazásának időtartama alatt. 

 

                                                 
*  E rendelet alkalmazása kezdetének éve (a közzététel évét követő év). 
1  HL L 365., 1994.12.31., 34. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv. 
2  HL L 309., 2001.11.27., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított 

irányelv. 
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(2) 2010. december 31-ig a III. és IV. mellékletekben felsorolt hulladékoknak hasznosítás 

céljából Lettországba történő szállítása, továbbá az ezekben a mellékletekben nem 

szereplőhulladékok ugyanoda történő szállítására az előzetes írásbeli bejelentési és 

engedélyezési eljárást kell alkalmazni a II. címben foglaltak szerint. 

 

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságoknak kifogást kell emelniük a III. és IV. 

mellékletben szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, valamint az olyan, e 

mellékletekben nem szereplő hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amelyeket egy, a 

96/61/EK irányelv alapján átmeneti eltérésben részesülő létesítménybe szántak, az átmeneti 

eltérésnek a rendeltetési létesítményre való alkalmazásának időtartama alatt. 

 

(3) 2005. december 31-ig a III. és IV. mellékletekben felsorolt hulladékoknak hasznosítás 

céljából Máltára történő szállítása, továbbá az ezekben a mellékletekben nem 

szereplőhulladékok ugyanoda történő szállítására az előzetes írásbeli bejelentési és 

engedélyezési eljárást kell alkalmazni a II. címben foglaltak szerint. 

 

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságoknak kifogást kell emelniük a III. és IV. 

mellékletben szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, valamint az olyan, e 

mellékletekben nem szereplő hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amelyeket egy, a 

2001/80/EK irányelv alapján átmeneti eltérésben részesülő létesítménybe szántak, az átmeneti 

eltérésnek a rendeltetési létesítményre való alkalmazásának időtartama alatt. 
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(4) 2012. december 31-ig a III. és IV. mellékletekben felsorolt hulladékoknak hasznosítás 

céljából Lengyelországból történő szállítására az előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési 

eljárást kell alkalmazni a II. címben foglaltak szerint. 

 

A 12. cikkben foglaltaktól eltérően, 2007. december 31-ig az illetékes hatóságok 

Lengyelországba irányuló, hasznosításra szánt alábbi, a III. és IV. mellékletben felsorolt 

hulladékok ellen tehetnek kifogást a 11. cikkben megállapított kifogási okokkal összhangban: 

B2020 és GE 020 (üveghulladék) 

B2070 

B2080 

B2100 

B2120 

B3010 és GH 013 (szilárd műanyaghulladék) 

B3020 (papírhulladék) 

B3140 (hulladék gumiabroncs) 

Y46 

Y47 

A1010 és A1030, (csak az arzénra és higanyra vonatkozó francia bekezdések) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030  

A2040  

A3030 

A3040 

A3070 
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A3120 

A3130 

A3160 

A3170 

A3180 (kizárólag a poliklórozott naftalinokra (PCN) alkalmazandó) 

A4030 

A4050 

A4060 

A4070 

A4090  

AB030 

AB070 

AB120 

AB130 

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 
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Az üveghulladék, papírhulladék és hulladék gumiabroncs kivételével, ezt az időszakot meg 

lehet hosszabbítani legkésőbb 2012. december 31-ig, a 75/442/EGK irányelv 18. cikk (2) 

bekezdésében említett eljárással összhangban. 

  

A 12. cikktől eltérve, 2012. december 31-ig az illetékes hatóságok kifogást tehetnek a 11. 

cikkben szereplő kifogási okokkal összhangban a Lengyelországba történő alábbi szállítások 

ellen: 

a) a IV. mellékletben felsorolt, alábbi hasznosításra szánt hulladékok: 

A2050 

A3030 

A3180, kivéve a poliklórozott naftalinokat (PCN) 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020, és 

 

b) mellékletekben nem szereplő, hasznosításra szánt hulladékok.  
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A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságoknak kifogást kell emelniük a rendelet III. és IV. 

mellékletében szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, valamint az olyan, e 

mellékletekben nem szereplő hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amelyeket egy, a 

96/61/EK irányelv alapján átmeneti eltérésben részesülő létesítménybe szántak, az átmeneti 

eltérésnek a rendeltetési létesítményre való alkalmazásának időtartama alatt. 

 

(5) 2011. december 31-ig a III. és IV. mellékletekben felsorolt hulladékoknak hasznosítás 

céljából Szlovákiába történő szállítása, továbbá az ezekben a mellékletekben nem 

szereplőhulladékok ugyanoda történő szállítására az előzetes írásbeli bejelentési és 

engedélyezési eljárást kell alkalmazni a II. címben foglaltak szerint. 

 

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságoknak kifogást kell emelniük a III. és IV. 

mellékletben szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, valamint az olyan, e 

mellékletekben nem szereplő hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amelyeket egy, a 

94/67/EK irányelv, a 96/61/EK irányelv, a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-I 

2000/76/EK irányelv1 és a 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján 

átmeneti eltérésben részesülő létesítménybe szántak, az átmeneti eltérésnek a rendeltetési 

létesítményre való alkalmazásának időtartama alatt. 

 

(6) Az e cikkben a III. mellékletben felsorolt hulladék vonatkozásában a II. címre történő 

utaláskor a 3. cikk (2) bekezdését, a 4. cikk 5. pontjának második albekezdését, a 6., 11., 21., 

22., 23., 24. és 30. cikket nem kell alkalmazni. 

 

                                                 
1  HL L 332., 2000.12.28., 91. o. 
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63. cikk 

Hatálybalépés és alkalmazás 

 

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép 

hatályba. 

Ezt a rendeletet …-től* kell alkalmazni. 

 

(2) Az érintett tagállamok megállapodásától függően, a 25. cikk (4) bekezdése …* előtt is 

alkalmazható. 

 

 Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

 

Kelt,  

 

 az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök              az elnök 
 
 
 
 

    

                                                 
* E rendelet kihirdetésének időpontját követően 12 hónappal. 
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IA. MELLÉKLET  
 

Bejelentőlap az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz EU
1. Exportáló/ Bejelentő Azonosító szám: 3. Bejelentés  Sz.: 
Név:  Bejelentés vonatkozik:  
Címe:  A.(i) egyszeri szállítás:  
 (ii) többszöri szállítás:   
Ügyintéző:  B.(i) ártalmatlanítás (1):  
Tel:  Fax:  (ii) hasznosítás:  

Email:  C.  Előre engedélyezett hasznosító 
létesítmény (2; 3) Igen 

 
Nem 

 

2. Importáló/Címzett  
azonosító szám:  4. A tervezett szállítások száma:  

Név:  5. Összes tervezett mennyiség (kg / liter) (4):  
Címe:  6. A szállítás(ok) tervezett ideje (4): 

 Első szállítás 
időpontja:  Utolsó szállítás 

időpontja:  

Ügyintéző:  7. Csomagolás módja(i) (5):  
Tel:  Fax:  Különleges kezelési előírások(6): Igen:  Nem:  
Email:  11. Ártalmatlanítási / hasznosítási művelet(ek) (2)  
8. Tervezett szállító(k)  
azonosító szám:  D kód / R kód (5):  

Név (7):  Alkalmazott technológia (6):  
Cím:   
  
Ügyintéző:  Exportálás indoka (1; 6):  
Tel:  Fax:   
Email:  12. A hulladék megnevezése és összetétele (6): 
Szállítási eszköz (5):   
9. Hulladék származása/termelője (1; 7; 8) 
azonosító szám:   

Név:   
Cím:   
 13. Fizikai jellemzők (5):  
Ügyintéző:   
Tel:  Fax:  14. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat) 

Email:  (i) A Bázeli Egyezmény VIII. (vagy adott esetben 
IX.) melléklete:  

A keletkezés helye és folyamata: 
(6)  (ii) OECD kód (ha eltér (i)-től ):  

 (iii) EK hulladékjegyzék:  
10. Ártalmatlanító 
létesítmény (2):  

vagy hasznosító létesítmény 
(2):  (iv) Az exportáló ország nemzeti kódja:  

azonosító szám:  (v) Az importáló ország nemzeti kódja:  

Név:  (vi) Egyéb 
(részletezve):  

Cím:  (vii) Y kód:  
 (viii) H kód (5):  
Ügyintéző:  (ix) UN osztály (5):  
Tel:  Fax:  (x) UN szám:  

Email:  (xi) UN szállítási 
megnevezés:  

Az ártalmatlanítás/hasznosítás tényleges helye:  (xii) Vámtarifaszám (HS):  
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15. Érintett országok (a) az illetékes hatóságok kódjai (ha van) (b), a be- és kilépés megadott helyei (c) 

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

állam 

(a)        

(b)        

(c)        

16. A be- és/vagy kiléptető és/vagy export vámhivatal(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 

Név:  Aláírás: Dátum: 
18. Csatolt mellékletek száma

Származási hely / termelő    

Név:  Aláírás: Dátum:  

HIVATALOS HASZNÁLATRA 

19. az importáló – rendeltetési / tranzit (1) / exportáló – küldő ország 

illetékes hatóságának visszaigazolása (9): 

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

(ország): 

Ország:  Engedély kelte:  

A bejelentés beérkezett (dátum):  
Engedély 

érvényessége: 
 lejár:  

Visszaigazolás elküldve (dátum):  Speciális feltételek: Nincs:  Ha van, lásd 21. (6):  
Illetékes hatóság neve:  Illetékes hatóság neve:  

Bélyegző és/vagy aláírás:  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 a 

következő 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 

alkalmazható. 
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A bejelentőlapon használandó rövidítések és kódok jegyzéke 

ÁRTALMATLANÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont) 

D1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba 

D2 Talajban történő kezelés (folyadékok, iszapok talajban történő biológiai lebomlása stb.) 

D3 Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba, vagy természetes üregekbe juttatása stb.) 

D4 Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő tavakban 

stb.) 

D5 Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített 

cellákban stb.) 

D6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat 

D7 Bevezetés tengerekbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is 

D8 Ebben a listában máshol nem meghatározott biológiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő 

vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek 

D9 Ebben a listában máshol nem meghatározott biológiai kezelés, melynek eredményeként létrejövő 

vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek (elpárologtatás; szárítás, kiégetés 

stb.) 

D10 Hulladékégetés szárazföldön 

D11 Hulladékégetés tengeren 

D12 Tartós tárolás (tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányákban stb.) 

D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 

D14 Átcsomagolás a D1-D12 műveletek elvégzése érdekében 

D15 Tárolása a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén történő átmeneti 

tárolás és gyűjtés kivételével) 

HASZNOSÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont)  

R1 Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítására 

R2 Oldószer visszanyerés/regenerálás 

R3 Szerves anyagok visszaforgatása/visszanyerése, az oldószerek kivételével 

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása 

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása 

R6 Savak és lúgok regenerálása 

R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése 

R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése 

R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata 

R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös 

R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása 

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 

R13 Tárolása az R1-R12 műveletek elvégzése érdekében. 
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CSOMAGOLÁS MÓDJA (7. pont) 

1. Hordó 

2. Fahordó 

3. Műanyag kanna 

4. Doboz 

5. Zsák 

6. Összetett csomagolás 

7. Nyomásálló tartály 

8. Ömlesztve 

9. Egyéb (részletezve) 

A SZÁLLÍTÁS MÓDJA (8. pont)  

R = közúton 

T = vonaton 

S = tengeren 

A = légi úton 

W = belven 

FIZIKAI JELLEMZŐK (13. pont)  

1. Porszerű/por 
2. Szilárd  

3. Viszkózus/paszta 

4. Iszapszerű 

5. Folyékony 

6. Gáznemű 

7. Egyéb (részletezve) 

H SZÁM ÉS UN OSZTÁLY (14. pont)  

UN H szám Megnevezés 

osztály 

1 H1 Robbanóanyagok 

3 H3 Gyúlékony folyadékok 

4.1 H4.1 Gyúlékony szilárd anyagok 

4.2 H4.2 Öngyulladásra hajlamos anyagok vagy 

hulladékok  

4.3 H4.3 Anyagok vagy hulladékok, amelyek vízzel 

érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek 

5.1 H5.1 Oxidáló anyagok 

5.2 H5.2 Szerves peroxidok 

6.1 H6.1 Mérgező anyagok (akut) 

6.2 H6.2 Fertőzőanyagok  

8 H8 Maró (korrozív) anyagok 

9 H10 Toxikus gázok felszabadulása levegővel vagy 

vízzel való érintkezés során  

9 H11 Toxikus anyagok (késleltetett vagy krónikus 

hatású) 

9 H12 Ökotoxikus anyagok  

9 H13 Olyan anyagok, amelyekből ártalmatlanításuk 

után bármely módon olyan anyag képződik, 

amely e jegyzékben felsorolt veszélyességi 

jellemzők bármelyikével rendelkezik 

További információ, különösen a hulladék azonosítását (14. pont), azaz a bázeli egyezmény VIII. és IX. melléklet kódjait, az 

OECD kódokat és Y kódokat illetően,  az OECD-től és a Bázeli Egyezmény Titkárságán beszerezhető Útmutatóban / 

Használati Kézikönyvben található. 

 

 

______________________ 
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IB. MELLÉKLET 

Kísérő dokumentum az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz EU
1. Vonatkozó bejelentés száma:  2. Szállítmányok sorszáma/száma:  / 

3. Exportáló/ Bejelentő Azonosító szám: 4. Importőr- Címzett  Azonosító szám: 
Név:  Név:  
Cím:  Cím:  
 
Ügyintéző:  Ügyintéző:  
Tel:  Fax:  Tel:  Fa

x: 
 

Email:  Email:  
5. Tényleges mennyiség: kg:  liter:  6 A szállítás tényleges időpontja:  
7. Csomagolás módja(i) (1):  Csomagok száma:  
Különleges kezelési előírások: (2) Igen:  Nem:  
8.(a) Első szállító (3): 8.(b) Második szállító: 8.(c) Utolsó szállító: 
Azonosító szám:  Azonosító szám:  Azonosító szám:  
Név:  Név:  Név:  
Cím:  Cím:  Cím:  
   
Tel:  Tel:  Tel:  
Fax:  Fax:  Fax:  
Email:  Email:  Email:  

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

 

Szállítás módja (1):  Szállítás módja (1):  Szállítás módja (1):  

A szállítás időpontja:  A szállítás időpontja:  A szállítás 

időpontja: 

 

Aláírás:  Aláírás:  Aláírás:  

 

9. Hulladék származása/termelője (4;5;6): 12. A hulladék megnevezése és összetétele (2): 

Azonosító szám:   

Név:   

Cím:   

  

Ügyintéző:  13.Fizikai jellemzők (1):  

Tel:  Fax:   

Email:  14.Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat) 

Hulladék keletkezési helye (2):  (i) A Bázeli Egyezmény VIII. (vagy adott esetben 

IX.) melléklete: 

 

10. Ártalmatlanító létesítmény  vagy hasznosító létesítmény  (ii) OECD kód (ha eltér (i)-től ):  

Azonosító szám:  (iii) EK hulladékjegyzék:  

Név:  (iv) Az exportáló ország nemzeti kódja:  

Cím:  (v) Az importáló ország nemzeti kódja:  

 (vi) Egyéb (részletezve):  

Ügyintéző:  (vii) Y kód:  

Tel:  Fax:  (viii) H kód (1):  

Email:  (ix) UN osztály(1):  

Ártalmatlanítás/hasznosítás tényleges helye(2)  (x) UN szám:  

11. Ártalmatlanítási/hasznosítási művelet(ek) (xi) UN szállítási 

megnevezés: 
 

D kód / R kód (1):  (xii) Vámtarifaszám (HS):  

    

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. 

Név:  Aláírás: 

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

 

 

AZ ÁRTALMATLANÍTÓ / HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNY TÖLTI KI 
17. A szállítmány megérkezése ártalmatlanításra 

 

vagy hasznosításra  

 

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

A szállítmány érkezésének időpontja:  Elfogadva:  Elutasítva*:   

Érkezett mennyiség: kg: liter:  Dátum: 

Az ártalmatlanítás/hasznosítás várható dátuma:  

*azonnal lépjen kapcsolatba az 

illetékes hatóságokkal Név: 

Az ártalmatlanítás/hasznosítás módja (1):   

Dátum:  Aláírás és bélyegző: 

Név:  

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  
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 A VÁMHIVATALOK TÖLTIK KI (ha a nemzeti jogszabályok előírják) 

19. EXPORTÁLÓ/KÜLDŐ ORSZÁG, VAGY  KILÉPTETŐ 

VÁMHIVATAL 

20. IMPORTÁLÓ/CÉLORSZÁG VAGY BELÉPTETŐ 

VÁMHIVATAL 

Az ebben a kísérő dokumentumban megjelölt hulladék elhagyta Az ebben a kísérő dokumentumban megjelölt hulladék belépett  

az országot 

(dátum): 

 az országba (dátum):  

Aláírás:  Aláírás:  

Bélyegző:  

 

Bélyegző:  

 

21. A TRANZITORSZÁG VÁMHIVATALAINAK BÉLYEGZŐJE 

Ország neve : Ország neve : 

Belépés: Kilépés: Belépés: Kilépés: 

 

 

   

Ország neve : Ország neve : 

Belépés: Kilépés: Belépés: Kilépés: 

 

 

   

A kísérő dokumentumban használt rövidítések és kódok jegyzéke 
ÁRTALMATLANÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont) 
D1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba  
D2 Talajban történő kezelés (folyadékok, iszapok talajban 

történő biológiai lebomlása stb.) 
D3 Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba, 

sódómokba, vagy természetes üregekbe juttatása stb.) 
D4 Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése 

árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő 
tavakban stb.) 

D5 Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett, 
szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített 
cellákban stb.) 

D6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat 
D7 Bevezetés tengerekbe vagy óceánba, beleértve a 

tengerfenéken történő elhelyezést is 
D8 Ebben a listában máshol nem meghatározott biológiai 

kezelés, melynek eredményeként létrejövő 
vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek 
valamelyikével kezelnek 

D9 Ebben a listában máshol nem meghatározott biológiai 
kezelés, melynek eredményeként létrejövő 
vegyületeket, keverékeket a D1-D12 műveletek 
valamelyikével kezelnek (elpárologtatás; szárítás, 
kiégetés stb.) 

D10 Hulladékégetés szárazföldön 
D11 Hulladékégetés tengeren 
D12 Tartós tárolás (tartályokban történő elhelyezés 

mélyművelésű bányákban stb.) 
D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek 

valamelyikének elvégzése érdekében 
D14 Átcsomagolás a D1-D12 műveletek elvégzése 

érdekében 
D15 Tárolása a D1-D14 műveletek valamelyikének 

elvégzése érdekében (a képződés helyén történő 
átmeneti tárolás és gyűjtés kivételével) 

HASZNOSÍTÁSI MŰVELETEK (11. pont)  
R1 Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más 

módon energia előállítására 
R2 Oldószer visszanyerés/regenerálás 
R3 Szerves anyagok visszaforgatása/visszanyerése, az 
oldószerek kivételével 
R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, 
újrafeldolgozása 
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, 
újrafeldolgozása 
R6 Savak és lúgok regenerálása 
R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok 
összetevőinek visszanyerése 
R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése 
R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő 
újrahasználata 
R10 Talajban történő hasznosítás, amely 
mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös 
R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó 
hulladék hasznosítása 
R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének 
elvégzése érdekében 
R13 Tárolása az R1-R12 műveletek elvégzése érdekében. 
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CSOMAGOLÁS MÓDJA (7. pont) 

1. Hordó  

2. Fahordó 

3. Műanyag kanna 
4. Doboz 

5. Zsák 

6. Összetett csomagolás 

7. Nyomásálló tartály 
8. Ömlesztett 

9. Egyéb (részletezve) 

A SZÁLLÍTÁS MÓDJA (8. pont)  

R = közúton 

T = vonaton 

S = tengeren 

A = légi úton 

W = belvizen 

FIZIKAI JELLEMZŐK (13. pont)  

1.   Porszerű/por 
2.  Szilárd  

3.  Viszkózus/paszta 

4.  Iszapszerű 

5.  Folyékony 

6.  Gáznemű 

7.  Egyéb (részletezve) 

H SZÁM ÉS UN OSZTÁLY (14. pont)  

UN H kód Megnevezés 

osztály 

1 H1 Robbanóanyagok 

3 H3 Gyúlékony folyadékok 

4.1 H4.1 Gyúlékony szilárd anyagok 

4.2 H4.2 Öngyulladásra hajlamos anyagok vagy 

hulladékok  

4.3 H4.3 Anyagok vagy hulladékok, amelyek vízzel 

érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek 

5.1 H5.1 Oxidáló anyagok 

5.2 H5.2 Szerves peroxidok 

6.1 H6.1 Mérgező anyagok (akut) 

6.2 H6.2 Fertőzőanyagok  

8 H8 Maró (korrozív) anyagok 

9 H10 Toxikus gázok felszabadulása levegővel vagy 

vízzel való érintkezés során  

9 H11 Toxikus anyagok (késleltetett vagy krónikus 

hatású) 

9 H12 Ökotoxikus anyagok  

9 H13 Olyan anyagok, amelyekből ártalmatlanításuk 

után bármely módon olyan anyag képződik, 

amely e jegyzékben felsorolt veszélyességi 

jellemzők bármelyikével rendelkezik 

További információ, különösen a hulladék azonosítását (14. pont), azaz a Bázeli Egyezmény VIII. és IX. melléklet kódjait, az OECD 

kódokat és Y kódokat illetően,  az OECD-től és a Bázeli Egyezmény Titkárságán beszerezhető Útmutatóban / Használati 

Kézikönyvben található. 

 

_______________________ 
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IC. MELLÉKLET 

 

A BEJELENTŐLAP ÉS A KÍSÉRŐ DOKUMENTUM KITÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN 
UTASÍTÁSOK 
 

 
__________________ 
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II. MELLÉKLET 

 

A BEJELENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ 

1. rész A BEJELENTŐLAPON MEGADANDÓ, VAGY AHHOZ CSATO-LANDÓ 
INFORMÁCIÓ: 

1. A bejelentőlap sorszáma, vagy egyéb elfogadott azonosítója és a szállítmányok tervezett 

darabszáma. 

2. A bejelentő neve, címe, telefon-, és fax száma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az 

ügyintéző. 

3. Amennyiben a bejelentő nem a termelő: a termelő(k) neve, címe, telefon-, és fax száma, e-

mail címe, és az ügyintéző. 

4. A kereskedő(k) vagy közvetítő(k) neve, címe, telefon-, és fax száma, e-mail címe, és az 

ügyintéző, abban az esetben, ha a bejelentő a 2. cikk 15.pontja szerint meghatalmazta. 

5. A hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény neve, címe, telefon-, és fax száma, e-mail 

címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző, az alkalmazott technológiák és lehetőleg az 

előzetesen engedélyezett állapot a 14. cikkben foglaltak szerint. 
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Amennyiben a hulladékon hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletet hajtanak 

végre, ugyanezt az információt közölni kell valamennyi következő hasznosítást vagy 

ártalmatlanítást, vagy azt megelőző műveletet végző létesítményről.  

Ha a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény szerepel a környezetszennyezés integrált 

megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló 96/61/EK irányelv1 I. mellékletének 5. 

kategóriájához tartozó felsorolásban, be kell mutatni az érvényes engedélyt tartalmazó 

bizonyítékot (azaz a létezését tanúsító nyilatkozatot) az Irányelv 4. és 5. cikkében 

foglaltakkal összhangban. 

6. A címzett neve, címe, telefon-, és fax száma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az 

ügyintéző. 

7. A tervezett fuvarozó(k) és/vagy közvetítői(k) neve, címe, telefon-, és fax száma, e-mail 

címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző. 

8. A küldő ország és az érintett illetékes hatóság. 

9. A tranzitországok és az érintett illetékes hatóságok. 

                                                 
1  HL L 257., 1996.10.10. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel 

(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv. 
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10. A célország és az érintett illetékes hatóság. 

11. Egyedi bejelentés vagy általános bejelentés. Ha egyedi bejelentésről van szó, az 

érvényességi időtartamot fel kell tüntetni. 

12. A szállítás(ok) megkezdésének tervezett időpontja(i). 

13. Tervezett szállítási mód. 

14. Tervezett útvonal (kilépési és belépési pont minden egyes ország vonatkozásában, 

beleértve a beléptető és kiléptető vámhivatalokat és/vagy a Közösségből kiléptető export 

vámhivatalt) és a tervezett útszakaszok (a kiléptető és beléptető pontok között), beleértve a 

lehetséges alternatívákat, előre nem látható körülmények esetére is. 

15. A fuvarozó(k) hulladék szállítására jogosító nyilvántartási számának bizonyítéka (azaz a 

létezését tanúsító nyilatkozatot).  

16. A hulladék típusának megjelölése a megfelelő jegyzékben, a forrása(i), leírása, összetétele 

és valamennyi veszélyességi jellemző adata. A több forrásból származó hulladékok 

esetében, a hulladék részletes leltárjegyzéke.  

17. A becsült maximális és minimális mennyiségek. 
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18. A tervezett csomagolási mód. 

19. A hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet(ek) műszaki adatai, a 75/442/EGK irányelv1 

IIA és B. mellékleteiben említettek szerint 

20. Amennyiben a hulladék rendeltetése a hasznosítás:  

a) a hasznosítást követően visszamaradt nem hasznosítható frakció ártalmatlanítására 

szolgáló tervezett módszer; 

b) a visszanyert anyag mennyisége a nem hasznosítható  hulladék arányában  

c) a hasznosított anyag becsült értéke  

d) a hasznosítás költsége és a visszamaradt nem hasznosított hulladék ártalmatlanításának 

a költsége 

21. Harmadik fél felelősségbiztosítási igazolása (pl. a létezését tanúsító nyilatkozat). 

  

                                                 
1  HL L 194., 1975.7.25., 39. o.  A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv. 
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22. A bejelentő és a címzett között megkötött és a bejelentés időpontjában érvényes 

hulladékhasznosítási vagy -ártalmatlanítási szerződés bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító 

nyilatkozat), a 4. cikk 4. pontjának második albekezdése és az 5. cikk értelmében.  

23. A termelő, az új termelő vagy begyűjtő és a közvetítő vagy kereskedő között megkötött 

szerződés egy példánya vagy bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozatot), abban 

az esetben, ha a közvetítő vagy kereskedő a bejelentő.  

24. A létrejött és a bejelentés időpontjában érvényes - vagy ha a pénzügyi garanciát vagy ezzel 

egyenértékű biztosítást engedélyező illetékes hatóság  hozzájárul, legkésőbb a szállítás 

megkezdésekor érvényes - pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás 

bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozat, ha az illetékes hatóság ehhez hozzájárul) 

, a 4. cikk 5. pontjának második albekezdése és a 6. cikk értelmében.  

25. A bejelentő igazolása, hogy az információ teljes körű, és a legjobb tudomása szerint valós. 

26. Amennyiben a bejelentő nem a termelő a 2. cikk 15. pontja i. pont a) alpontja értelmében, a 

bejelentőnek biztosítania kell, hogy a termelő, vagy a 2. cikk 15. pontja i. pont b) és c) 

alpontja szerinti valamely személy, amennyiben lehetséges, szintén aláírja az 1A. melléklet 

szerinti bejelentőlapot. 
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2. rész A KÍSÉRŐ DOKUMENTUMBAN MEGADANDÓ VAGY AHHOZ CSATOLANDÓ 
INFORMÁCIÓ: 

Adja meg az 1. részben felsorolt információknak az alábbi pontok szerinti legfrissebb 

változatát és az egyes kiegészítő információkat: 

1. A szállítmányok sorszáma és száma. 

2. A szállítás kezdetének időpontja. 

3.  A szállítás módja. 

4. A fuvarozó(k) neve, címe, telefonszáma, fax száma és e-mail címe.  

5. Útvonal (kilépési és belépési pont minden egyes érintett ország vonatkozásában, beleértve 

a Közösség területére való beléptetést végző, a Közösség területéről való kiléptetést végző 

vámhivatalokat és/vagy a közösségi kiviteli vámhivatalt) és az útszakaszokat (a kiléptető 

és beléptető pontok között), beleértve a lehetséges alternatívákat, előre nem látható 

körülmények esetére is. 

6. Mennyiségek. 

7. Csomagolás módja. 
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8. A fuvarozó(k) által meghozandó speciális óvintézkedések. 

9. A bejelentő nyilatkozata, hogy a szükséges hozzájárulásokat az érintett országok minden 

illetékes hatóságától megkapta. A nyilatkozatot a bejelentőnek alá kell írnia. 

10. A felelős őrzés minden egyes átruházása esetére a megfelelő aláírások. 
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3. rész AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTAL BEKÉRHETŐ KIEGÉSZÍTŐINFORMÁCIÓ 

ÉS DOKUMENTÁCIÓ:  

1. Annak az engedélynek a típusa és érvényességi időtartama, amely alapján az hasznosító 

vagy ártalmatlanító létesítmény működik. 

2. A 96/61/EK irányelv 4. és 5. cikkével összhangban kiadott engedély másolata. 

3. Információ szolgáltatása a szállítás biztonsága érdekében meghozandó intézkedésekről.  

4. A bejelentő és a címzett közötti szállítási távolság(ok), beleértve az esetleges alternatív 

útvonalakat az előre nem látható körülmények esetére is, és intermodális szállítás esetében 

az átrakás helye. 

5. A bejelentő és a címzett közötti szállítás költségeire vonatkozó információ. 

6. A fuvarozó(k) hulladék szállítására jogosító nyilvántartásba vételi okiratának másolata. 

7. A hulladék összetételének kémiai elemzése. 

8. A hulladék keletkezési eljárásának leírása. 
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9. A hulladékot fogadó létesítmény kezelési eljárásának leírása. 

10. A pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás, vagy ezek másolata. 

11. A pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás számítása, a 4. cikk 5. pontjának 

második albekezdése és a 6. cikk rendelkezései szerint.  

12. Az 1. rész 22. és 23. pontjában említett szerződések másolata. 

13. Harmadik fél felelősségbiztosítási szabályainak másolatát. 

14. Bármilyen egyéb információt, amely fontos a bejelentés elbírálásához e rendelettel, 

továbbá a nemzeti jogszabályokkal összhangban. 

 

_________________ 
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III. MELLÉKLET 

 

AZOK A HULLADÉKOK, AMELYEK AMELYEKET MEGHATÁROZOTT 

INFORMÁCIÓKKAL KELL KÍSÉRNI ("ZÖLD" LISTÁS HULLADÉKOK)1  

 

Tekintet nélkül arra, hogy egy hulladék szerepel-e ebben a jegyzékben vagy sem, nem vethető alá a 

bizonyos információkkal kísérés ellenőrzési eljárásnak, ha egyéb anyagokkal olymértékben 

szennyezett, hogy:  

 

a) oly mértékben megnőtt a hulladékkal összefüggő kockázata annak, hogy előzetes írásos 

bejelentési és engedélyezési eljárás alá tartozzon, a módosított 91/689/EGK tanácsi irányelv2 III. 

mellékletében felsorolt veszélyes jellemzők figyelembe vétele esetén, vagy  

 

b) lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő 

hasznosítását . 

 

I. RÉSZ: 

 

Az alábbi hulladékokat meghatározott információkkal kell kísérni: 

 

A Bázeli Egyezmény IX. mellékletében felsorolt hulladékok3. 

 

                                                 
1 Ez a jegyzék az OECD határozat 3. Függelékéből származik. 
2 HL L 377, 1991.12.31., 20. o. 
3 A Bázeli Egyezmény IX. mellékletét e rendelet V. mellékletének felsorolása tartalmazza, az 1. 

rész, B-jegyzékben. 
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E rendelet alkalmazásában: 

 

(a) Minden, a Bázeli Egyezmény IX. mellékletének A-listájára történő hivatkozást e rendelet 

IV. mellékletére való hivatkozásnak kell tekinteni. 

(b) A bázeli B1020 sorban az “ömlesztett feldolgozott formában” kifejezés magában foglalja az 

ott felsorolt minden fémes, nem-diszpergált1 formát. 

(c) A bázeli B1100 sor, amely hivatkozik a "rézfeldolgozás […] salakjaira", stb., nem 

alkalmazható, helyette az (OECD) II. rész GB040 sorát kell alkalmazni. 

(d) A bázeli B1110 sor nem alkalmazható, helyette az (OECD) II. rész GC010 és GC020 sorát 

kell alkalmazni. 

(e) A bázeli B2050 sor nem alkalmazható, helyette az (OECD) II. rész GG040 sorát kell 

alkalmazni. 

(f) A bázeli B3010 sorban szereplő fluorozott polimerhulladékokra történő hivatkozást úgy kell 

értelmezni, hogy magában foglalja a fluorozott etilén polimereit és kopolimereit is (PTFE - 

politetrafluoretilén). 

 

 

                                                 
1  A "nem-diszpergált" nem foglalja magában a por-, iszap-, szálló por- vagy szilárd mag 

zárvány köré képződött folyékony veszélyes hulladékanyagokat. 
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II. RÉSZ: 

Az alábbi hulladékokat meghatározott információkkal kell kísérni: 

 

Fémek megolvasztásából, kohászatából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok 

  

GB040 7112 
262030 
262090 

Nemesfémek és réz továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett 

feldolgozásának salakjai 

 

Egyéb fémtartalmú hulladékok 

 

GC010  Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezések 

GC020  Elektronikai hulladék (pl. nyomtatott áramkörök, elektronikai 

alkatrészek, huzalok, stb.) és nem nemesfémek és nemesfémek 

hasznosítására alkalmas regenerált elektronikus alkatrészek 

GC030 ex 890800 Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan 

eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó 

más, veszélyesnek számító anyagokat és hulladékokat 

GC050  fluidizációs katalitikus krakkolás (FCC) elhasznált katalizátora 

(pl. alumíniumoxid, zeolitok) 
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Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában: 

 

GE020 ex 7001 
ex 701939 

Üvegszál hulladék  

 
 

Kerámia hulladékok, nem diszpergált megjelenési formában: 

GF010  Kerámiahulladékok, melyeket formázás után kiégettek, beleértve 

a kerámiaedényeket is (használat előtt és/vagy után) 

 
Főként szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és 

szerves összetevőket  

GG030 ex 2621 Széntüzelésű erőmű fenékhamuja és salakcsapolási maradéka  

GG040 ex 2621 Széntüzelésű erőmű szállóhamuja 

 

Szilárd műanyag hulladékok 

 

GH013 391530 
ex 390410-40 

vinil-klorid-polimerek 
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Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok 

 

GN010 ex 050200 Sertés vagy vaddisznó sörte vagy szőr, vagy borzszőr és más 

kefekészítésre használt szőr hulladéka 

GN020 ex 050300 Lószőr és a lószőr hulladék, függetlenül attól, hogy 

hordozóanyagra rétegként felvitt állapotban vagy másként 

felhasználva 

GN030 ex 050590 Madarak bőrének és más részeinek hulladéka tollazattal vagy 

pihetollal, tollak vagy tollrészek (vágott széllel vagy anélkül), 

tisztítva, fertőtlenítve vagy a tartósítás érdekében kezelve 

 

________________ 
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IIIA. MELLÉKLET 

 

A III. MELLÉKLETBEN FELSOROLT ÉS A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN NEM 

EGY KÓD ALÁ BESOROLT KÉT VAGY TÖBBFÉLE HULLADÉK KEVERÉKE 

  

 

___________________ 
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IIIB. MELLÉKLET 
 

A BÁZELI EGYEZMÉNY, VAGY AZ OECD HATÁROZAT MELLÉKLETEIBE VALÓ 

BEILLESZTÉS ELŐTT ÁLLÓ TOVÁBBI ZÖLDLISTÁS HULLADÉKOK AZ 57. CIKK (1) 

BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJA ÉRTELMÉBEN  
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IV. MELLÉKLET 

 

AZ ELŐZETES ÍRÁSBELI BEJELENTÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRA KÖTELEZETT 

HULLADÉKOK JEGYZÉKE  

("SÁRGA" LISTÁS HULLADÉK) 1 

 

I. RÉSZ: 

Az alábbi hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárásra kötelezettek: 

A Bázeli Egyezmény II. és VIII. mellékleteiben felsorolt hulladékok2. 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Minden, a Bázeli Egyezmény VIII. mellékletének A-listára történő hivatkozást  az e rendelet 

III. mellékletére történő hivatkozásnak kell tekinteni. 

b) A Bázeli A1010 sorban az “ azonban a „B” listán egyedileg felsorolt hulladékok nem 

tartoznak ide” kifejezés hivatkozás a Bázeli B1020 sorra, és a B1020 sorhoz e rendelet III. 

melléklet, I. b) részéhez fűzött megjegyzésre. 

                                                 
1 Ez a jegyzék az OECD határozat 4. függelékéből származik. 
2 A Bázeli Egyezmény VIII. mellékletét e rendelet V. mellékletének felsorolása tartalmazza, az 1. 

rész, A-jegyzékben. 
 A Bázeli Egyezmény II. melléklete az alábbi sorokat tartalmazza: 
 Y 46 Háztartási gyűjtött hulladék, kivéve, ha a III. melléklet egyetlen sora alá megfelelően 

besorolható. 
 Y 47 Háztartási szemét égetési maradéka. 
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c) A Bázeli A1180 és A2060 sorok nem alkalmazhatók, helyettük megfelelően az OECD III. 

melléklete II. részének GC010, GC020 és GG040 sorait kell alkalmazni.  

 

d) A Bázeli A4050 sor magában foglalja az alumíniumkohászatból származó elhasznált 

edénybevonatokat is, mert Y33 szervetlen cianidokat tartalmaz. Ha ezek a cianidokat 

lebontották, az elhasznált edénybevonatokat a II. rész AB120 sorába kell besorolni, mert Y32 

szervetlen fluorid vegyületeket tartalmaznak, amelyben nincs kalciumfluorid. 

 

II. RÉSZ: 

 

Az alábbi hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárásra kötelezettek: 

 

Fémet tartalmazó hulladékok 

 

AA010 261900 Vas- és acélgyártásból származó salak, reve és egyéb hulladék 1  

AA060 262050 Vanádiumhamu és -maradék1 

AA190 810420 

ex 810430 

Magnézium gyúlékony, piroforikus vagy vízzel érintkezve 
veszélyes mennyiségben durranógázt fejlesztő hulladéka és 
törmeléke 

 

                                                 
1  Az ebben a felsorolásban szereplő hulladékokhoz tartoznak a hamu, maradék, salak, 

kohósalak, lefölözési, leválasztási, szálló por, por, iszap és massza formájú hulladékok, 
kivéve, ha az anyagot kifejezetten máshova sorolták be. 
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Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves 

összetevőket  

 

AB030  Fémek felületkezeléséből származó, nem cianid-alapú 
rendszerek hulladékai 

AB070  Öntödei homok hulladékok 

AB120 ex 281290 
ex 3824 

Máshova nem sorolt  szervetlen halogenidvegyületek 

AB130  Hulladék szemcseszóró anyagok 

AB150 ex 382490 Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó finomítatlan 
kalcium-szulfit és kalcium-szulfát 

 

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves 

összetevőket  

 

AC060 ex 381900 Hidraulika folyadékok 

AC070 ex 381900 Fékfolyadékok 

AC080 ex 382000 Fagyálló folyadékok 

AC150  Klór-fluor-szénhidrogének 

AC160  Halonok 
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AC170 ex 440310 Kezelt parafa és fa hulladékok  

AC250  Felületaktív anyagok  

AC260 ex 3101 Sertés hígtrágya; ürülék 

AC270  Szennyvíziszap 

 

Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak  

AD090 ex 382490 Máshova nem sorolt reprográfiai és fotográfiai vegyi anyagok és 
előhívó anyagok gyártásából, készítéséből és használatából 
származó hulladékok 

AD100  Műanyagok felületkezeléséből származó, nem cianid-alapú 
rendszerek hulladékai 

AD120 ex 391400 Ioncserélő gyanták 

 ex 3915  

AD150  Természetben előforduló szűrőként használható szerves anyagok 
(pl. bioszűrők) 

 

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves 

összetevőket  

RB020 ex 6815 Az azbeszthez hasonlófizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkező 
kerámiaalapú szálak 

 

 

________________ 
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IVA. MELLÉKLET  

 

A III. MELLÉKLETBEN FELSOROLT, DE ELŐZETES  ÍRÁSBELI BEJELENTÉSI ÉS 
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRA KÖTELEZETT HULLADÉKOK (3. CIKK (3) BEKEZDÉS) 
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V. MELLÉKLET 

 

A 35. CIKK ÉRTELMÉBEN EXPORT TILALOM ALÁ ESŐ HULLADÉKOK 
 

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK 
 

1. Az V. mellékletet a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK irányelv és a veszélyes 

hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK irányelv sérelme nélkül kell 

alkalmazni. 

2. E melléklet három részből áll, a 2. és 3. részt csak akkor alkalmazható, ha az 1. rész nem 

alkalmazható. Következésképpen, annak meghatározására, hogy egy adott hulladék e rendelet 

V. mellékletének hatálya alá tartozik-e, először azt kell ellenőrizni, hogy ez a hulladék 

kielégíti-e az V. melléklet 1. részét, ha nem, akkor a 2. részét, és ha ezt sem, akkor a 3. részét. 

 Az 1. rész két alszakaszra oszlik: Az A-lista felsorolja azokat a hulladékokat, amelyeket a 

Bázeli Egyezmény 1. cikk (1) bekezdés a) pontja veszélyesnek minősít, és ezért exporttilalom 

alá helyez, és a B-lista, amely felsorolja azokat a hulladékokat, amelyekre nem a Bázeli 

Egyezmény 1. cikk (1) bekezdés a) pontja hatályos, és ezért nem esnek exporttilalom alá. 
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 Ezért, ha egy hulladék az 1. részbe tartozik, azt kell ellenőrizni, hogy az A-lista sorolja-e fel, 

vagy a B-lista. Ha egy hulladék nem tartozik az 1. részben sem az A-lista, sem a B-lista alá, 

akkor kell ellenőrizni, hogy a jellemzői alapján besorolható-e a veszélyes hulladékok 2. 

részébe (azaz a csillaggal megjelölt hulladékok közé), vagy a 3. részbe, és ebben az esetben az 

exporttilalom rá is vonatkozik. 

3. Az 1. rész B-listába tartozó hulladékokra, vagy a 2. rész nem-veszélyes hulladékaira (azaz 

nincsenek csillaggal megjelölve), akkor vonatkozik az exporttilalom, ha egyéb anyagokkal 

olymértékben szennyezett, hogy  

 

a)  elegendően nagy lett a hulladékkal összefüggő kockázata annak, hogy írásos bejelentési és 

engedélyezési eljárásra kötelezzék, ha számításba veszik a Tanács módosított 91/689/EGK. 

Irányelve III. mellékletében felsorolt veszélyes jellemzőket, vagy  

 

b)  lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő 

hasznosítását.  
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1. RÉSZ 1 

„A” lista (A Bázeli Egyezmény VIII. melléklete) 

 

A1 Fém hulladékok és fémet tartalmazó hulladékok 

 

A1010 Fémhulladékok és az alábbiak bármilyen összetételű ötvözetét tartalmazó hulladékok: 

 

– antimon 

– arzén 

– berillium 

– kadmium 

– ólom 

– higany 

– szelén 

– tellúr 

– tallium 

 

azonban a B listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoznak ide. 

                                                 
1 Az A- és B-jegyzékekben az I., III. és IV. mellékletre történő hivatkozások a Bázeli Egyezmény 

mellékleteire értendők. 
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A1020 Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok, kivéve 

a szilárd fémhulladékot: 

– antimon; antimonvegyületek 

– berillium; berilliumvegyületek 

– kadmium; kadmiumvegyületek 

– ólom; ólomvegyületek 

– szelén; szelénvegyületek 

– tellúr; tellurvegyületek 

A1030 Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok: 

– arzén; arzén vegyületek 

– higany; higanyvegyületek 

– tallium; talliumvegyületek 

A1040 Összetevőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok: 

– fémkarbonilok 

– a hatvegyértékű króm vegyületei 
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A1050 Galvániszapok 

A1060 Fémek maratásából származó folyékony hulladékok 

A1070 Cinkfeldolgozás kilúgozási maradványai, porok és iszapok, mint jarozit, hematit 

A1080 A „B” listán nem szereplő hulladék cink maradványok, amelyek elég magas 

koncentrációban tartalmazzák az ólmot és kadmium ahhoz, hogy a III. mellékletnek 

megfelelő tulajdonságokat mutassák 

A1090 Szigetelt rézhuzal égetésekor keletkező hamu 

A1100 Rézkohók gáztisztító berendezéseiből származó por és maradványok 

A1110 Réz elektrolízissel történő finomítása és kinyerése után visszamaradt kimerült elektrolit 
oldatok  

A1120 Réz elektrolízissel történő finomításakor és kinyerésekor az elektrolit tisztító 
berendezésekből származó iszaphulladék, kivéve az anódiszapot 

A1130 Oldott rezet tartalmazó kimerült marató oldatok 

A1140 Hulladék réz(II)-klorid és rézcianid katalizátorok 

A1150 Nyomtatott áramkörök égetéséből származó, a „B” listán nem szereplő nemesfémtartalmú 
hamu1 

A1160 Savas ólomakkumulátor hulladék, egész és tört formában 

A1170 Kevert elemek hulladéka, kivéve a csak a „B” listán szereplő elemekből álló hulladékot. A 

„B” listán nem szereplő hulladék elemek, ha azok olyan mennyiségben tartalmaznak az I. 

mellékletben felsorolt alkotókat, hogy annak következtében veszélyessé válnak. 

A1180 Hulladék elektromos vagy elektronikai berendezések és az azok bontásából származó 

hulladékok2 amelyek közt fellelhetőek olyan alkatrészek, mint az „A” listán szereplő 

akkumulátorok és egyéb elemek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más 

aktivált üveg hulladékok, PCB tartalmú kondenzátorok, vagy szennyezésként olyan 

mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, 

higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben 

felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a „B” lista megfelelő B1110 tételével).3 

 
                                                 
1  Figyelem, a B lista párhuzamos tétele (B1160) nem nevesít kivételeket. 
2 Ez a tétel nem foglalja magába  az elektromos áramfejlesztők hulladékát.  
3  PCB tartalom 50 mg/kg vagy több. 
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A2 Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak 

fémeket és szerves összetevőket 

A2010 Katódsugárcsövekből és más aktivált üvegből származó üveghulladékok 

A2020 Folyadék vagy iszap formában lévő szervetlen fluorvegyületekből álló hulladékok, kivéve 

a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat 

A2030 Hulladék katalizátorok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat  

A2040 Vegyipari eljárásból származó gipszhulladékok, ha olyan mennyiségben tartalmaznak I. 

mellékletben felsorolt alkotókat, hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt 

tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a „B” lista megfelelő B2080 tételével) 

A2050 Azbeszt hulladék (por és szálak) 

A2060 Széntüzelésű erőművek pernyéje, amely elég magas koncentrációban tartalmaz I. 

mellékletben felsorolt alkotókat ahhoz, hogy a III. mellékletben felsorolt tulajdonságokat 

mutassa (vö. a „B” lista megfelelő B2050 tételével) 

A3 Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak 
fémeket és szervetlen összetevőket 

A3010 Petrolkoksz és bitumen előállításából/feldolgozásából származó hulladékok 

A3020 Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan, fáradt ásványi olajok 

A3030 Ólmozott kopogásgátló vegyületek iszapjait tartalmazó, azokból álló, vagy azokkal 

szennyezett hulladékok 

A3040 Hulladék hőközvetítő folyadékok 
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A3050 Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formulázásából és 

használatából származó hulladékok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat (vö. a 

„B” lista megfelelő B4020 tételével) 

A3060 Hulladék nitrocellulóz 

A3070 Folyékony és iszap formában lévő hulladék fenolok és fenolvegyületek, beleértve a 

klórfenolt 

A3080 Hulladék éterek, kivéve a „B” listán szereplő étereket 

A3090 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap 

és őrlemény (vö. a „B” lista megfelelő B3100 tételével) 

A3100 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó, bőrből vagy 

bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, amely bőrtermékek 

előállítására alkalmatlan (vö. a „B” lista megfelelő B3090 tételével) 

A3110 Hat vegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat tartalmazó, 

szőrmekikészítési hulladékok (vö. a „B” lista megfelelő B3110 tételével) 

A3120 Shreddelésből származó könnyű frakció 

A3130 Hulladék szerves foszforvegyületek 

A3140 Halogénmentes szerves oldószer hulladékok, a „B” listán szereplő ilyen hulladékok 

kivételével 

A3150 Halogéntartalmú szerves oldószer hulladékok 

A3160 Szerves oldószerek visszanyerési műveleteiből származó, halogénezett vagy nem 

halogénezett nem-vizes bepárlási maradék hulladékok 
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A3170 Halogénezett alifás szénhidrogének (pl. metilkloridok, diklóretán, vinilklorid, 

vinilidénklorid, allilklorid és epiklórhidrin) előállításakor keletkező hulladékok 

A3180 Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy 

poliklórozott terfenilt (PCT), poliklórozott naftalint (PCN) vagy polibrómozott bifenilt 

(PBB), vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak 

vagy azzal 50 mg/kg vagy annál nagyobb koncentrációban szennyezettek1 

A3190 Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő 

kátrányos maradvány hulladékok, kivéve az aszfalt cementeket 

A3200 Útépítésből és útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalt hulladék), amely kátrányt 

tartalmaz (vö. a „B” lista megfelelő, B2130 tételével)  

 

A4 Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt 

tartalmazhatnak 

A4010 Gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből és használatából eredő hulladékok, kivéve a „B” 

listán szereplő ilyen hulladékokat 

A4020 Klinikai és azzal kapcsolatos hulladékok; azaz orvosi, ápolási, fogorvosi, állatorvosi vagy 

hasonló gyakorlat során keletkező hulladékok, továbbá kórházban vagy más 

létesítményekben a betegek vizsgálatakor vagy kezelésekor, illetve kutatómunka során 

keletkező hulladékok 

                                                 
1 Az 50 mg/kg nemzetközileg elfogadott gyakorlati szint minden hulladékra. Ugyanakkor egyes országok alacsonyabb 

(pl., 20 mg/kg) értéket állapítottak meg bizonyos hulladékokra. 
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A4030 Biocidek és fitofarmakonok előállításából, formálásából és alkalmazásából eredő 

hulladékok, beleértve a termékleírástól eltérő, lejárt,1 vagy eredeti rendeltetésükre 

alkalmatlan hulladék növényvédő- és gyomirtószereket 

A4040 Vegyi faanyag-konzerválószerek2 gyártásából, formulázásából és alkalmazásából eredő 

hulladékok  

A4050 Az alábbiak bármelyikéből álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok: 

– szervetlen cianidok, kivéve a szervetlen cianidokat nyomokban tartalmazó, szilárd 

halmazállapotú, nemesfém tartalmú maradványokat  

– szerves cianidok 

A4060 Fáradt olaj/víz, szénhidrogén/víz elegyek, emulziók 

A4070 Tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, kiszereléséből és 

használatából származó hulladékok, kivéve minden ilyen, a „B” listán szereplő hulladékot 

(vö. a „B” lista megfelelő B4010 tételével)  

A4080 Robbanó tulajdonságú hulladékok (kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat) 

A4090 Hulladék savas vagy lúgos oldatok, kivéve a „B” lista megfelelő tételében szereplő 

hulladékokat (vö. a „B” lista megfelelő B2120 tételével) 

A4100 Ipari véggázok tisztítására használt ipari környezetvédelmi berendezésekből származó 

hulladékok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat 

A4110 Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal 
szennyezettek: 

– poliklórozott dibenzo-furán bármely rokonvegyülete 

– poliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokonvegyülete  

                                                 
1 “Lejárt” azt jelenti, hogy a gyártó által javasolt időtartamon belül nem került felhasználásra. 
2 Ez a tétel nem tartalmazza a konzerváló anyagokkal kezelt fát.  
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A4120 Peroxidokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok 

A4130 Hulladék göngyölegek és tartályok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmaznak az 

I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes 

tulajdonságokat mutassák 

A4140 Olyan, az I. melléklet kategóriáinak megfelelő vegyszerekből álló, vagy vegyszereket 

tartalmazó hulladékok, amelyekben a vegyszerek termékleírásuktól eltérők vagy lejártak1 

és a III. melléklet szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják  

A4150 Kutatásból és fejlesztésből vagy oktatásból eredő olyan hulladék vegyi anyagok, amelyeket 

nem azonosítottak és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre gyakorolt hatása 

nem ismert 

A4160 A „B” listán nem szereplő hulladék aktív szén (vö. a „B” lista megfelelő B2060 tételével)  

“B” lista (A Bázeli Egyezmény IX. melléklete) 

 
 

B1 Fém hulladékok és fémet tartalmazó hulladékok 

 

B1010 Fém és fém-ötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában:  

– Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)  

– Vas- és acél hulladék 

– Réz hulladék 

– Nikkel hulladék 

– Alumínium hulladék 

– Cink hulladék 

– Ón hulladék 

– Volfrám hulladék 

– Molibdén hulladék 

                                                 
1 “Lejárt” azt jelenti, hogy a gyártó által javasolt időtartamon belül nem került felhasználásra.  



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik 11 
V. MELLÉKLET DG I HU 

– Tantál hulladék 

– Magnézium hulladék 

– Kobalt hulladék 

– Bizmut hulladék 

– Titán hulladék 

– Zirkónium hulladék 

– Mangán hulladék 

– Germánium hulladék 

– Vanádium hulladék 

– Hafnium-, Indium-, Nióbium, Rénium- és Galliumhulladék 

– Tóriumhulladék 

– Ritka földfémek hulladékai 

– Krómhulladék 

B1020 Tiszta, nem szennyezett fém hulladék, beleértve az ötvözeteket, ömlesztett feldolgozott 

formában (lemezek, lapok, gerendák, rudak stb.): 

– Antimon hulladék 

– Berillium hulladék 

– Kadmium hulladék 

– Ólom hulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort)  

– Szelénhulladék 

– Tellurhulladék 

B1030 Magas olvadáspontú fémeket tartalmazó maradványok 
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B1031 Molibdén, wolfram, titán, tantál, nióbium és rénium fémek és fémötvözet hulladékok 

fémes diszperz formában (fémpor), kivéve az “A” lista hasonló anyagait a A1050, 

galvániszapok tétel alatt 

B1040 Villamos energiát fejlesztő készülékek darabjai, melyek nincsenek kenőolajjal, PCB-vel 

vagy PCT-vel olyan mértékig szennyezve, hogy a III. mellékletnek megfelelő 

tulajdonságokat mutassák 

B1050 Színesfém keverékek, fémhulladékok nehéz frakciói, amelyek nem tartalmaznak elegendő 

mennyiségű I. mellékletbe tartozó anyagot ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő 

tulajdonságokat mutassák1 

B1060 Elemi fém formában lévő hulladék szelén és tellúr, beleérve a port 

B1070 Réz és rézötvözetek diszperz megjelenési formában, kivéve, ha elég magas 

koncentrációban tartalmaznak I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. 

mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák 

B1080 Cink hamuja és maradványai diszperz megjelenési formában, beleértve a cink-ötvözet 

maradványokat, kivéve ha elég magas koncentrációban tartalmaznak I. mellékletben 

felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák, 

vagy ha a H4.3 szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják2 

                                                 
1 Figyelem, mégha az I. melléklet anyagainak kiindulási koncentrációja alacsony is, az azt követő folyamatok, beleértve 
az újrafeldolgozást, az egyes frakciókban olyan feldúsulást okozhatnak, amely lényegesen nagyobb koncentrációt 
eredményez. 
2 A cink hamu besorolása felülvizsgálat alatt áll, és az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Kongresszusának (UNCTAD) 
ajánlása alapján az nem lehet veszélyes áru. 
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B1090 Termékleírásnak megfelelő hulladék elemek, kivéve az ólom, kadmium vagy higany 

felhasználásával készülteket 

B1100 Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok:  

– Keménycink-tartalmú maradványok 

– Cinktartalmú salakok, fölözékek:  

– Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)  

– Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)  

– Kokillaöntéskor képződő cinksalak (>85% Zn)  

– Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként)(>92% Zn)  

– Cinkfölözék 

– Alumíniumfölözék (vagy salakhártya) kivéve a sósalakot 

– Rézfeldolgozás vagy továbbfinomítás (raffinálás) salakjai, amelyek nem 

tartalmaznak olyan mennyiségű arzént, ólmot vagy kadmiumot, hogy a III. 

mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassanak 

– Réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket 

– Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai  

– Tantált tartalmazó ón salak, 0,5%-nál alacsonyabb óntartalommal 
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B1110 Elektromos és elektronikus berendezések:  

– Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezések 

– Hulladék elektromos vagy elektronikus berendezések és az azok bontásából 

származó hulladékok1 (beleértve a nyomtatott áramköröket), amelyek közt nem 

lelhetőek fel olyan alkatrészek, mint az „A” listán szereplő akkumulátorok és más 

elemek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktivált 

üveghulladékok, PCB tartalmú kondenzátorok, illetve szennyezésként olyan 

mennyiségben nem tartalmaznak I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, 

higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. 

mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatnák (vö. az „A” lista 

megfelelő A1180 tételével) 

– Közvetlen újrahasználatra2, és nem hasznosításra vagy végső ártalmatlanításra3 szánt 

elektromos és elektronikus berendezések (beleértve nyomtatott áramköröket, 

elektronikai alkatrészeket és huzalokat) 

B1120 Az alábbi komponensek bármelyikét tartalmazó kimerült szilárd katalizátorok: 

– Átmeneti fémek, kivéve az „A“. listán 

szereplő hulladék katalizátorokat 

(kimerült katalizátorokat, használt 

folyékony katalizátorokat vagy más 

katalizátorokat)  

 

szkandium 
vanádium 
mangán 
kobalt 
réz 
ittrium 
nióbium 
hafnium 
volfrám 

titán 
króm 
vas  
nikkel 
cink 
cirkónium 
molibdén 
tantál 
rénium 

– Lantanidák (ritka földfémek): lantán 
prazeodimium
szamárium 
gadolínium 
diszprózium 
erbium 
itterbium 

cérium 
neodímium 
európium 
terbium 
holmium 
túlium 
lutécium 

                                                 
1 Ez a tétel nem tartalmazza  az áramfejlesztésből származó hulladékot. 
2 Az újrahasználat magában foglalhatja a  javítást, felújítást vagy bővítést, de a teljes felújítást nem. 
3 Egyes országokban a közvetlen újrahasználatra szánt anyagokat nem tekintik hulladéknak. 
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B1130 Tisztított, kimerült nemesfémtartalmú katalizátorok 

B1140 Szilárd, nemesfém tartalmú maradványok, amelyek szervetlen cianidokat nyomokban 

tartalmaznak  

B1150 Nemesfémek (arany, ezüst, platinacsoport, de a higany nem) és ötvözeteik diszpergált, nem 

folyékony formában, megfelelő csomagolásban és jelöléssel ellátva 

B1160 Nyomtatott áramkörök égetéséből származó nemesfém hamu (vö. az „A” lista megfelelő 

A1150 tételével)  

B1170 Fényképészeti film égetéséből származó nemesfém hamu  

B1180 Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti film 

B1190 Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti papír 

B1200 Vas- és acélgyártásból származó granulált salak  

B1210 Vas- és acélgyártásból származó granulált salak, beleértve a TiO² és vanádium forrásként 

hasznosított salakokat  

B1220 Cink előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20% feletti) vas-

tartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301) megfelelően feldolgozva, főként építkezési 

alkalmazásra 
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B1230 Vas- és acélgyártásból származó hengerlési hulladék 

B1240 Rézoxid hengerreve 

B1250 Hulladékká vált gépjárművek, amelyek sem folyadékot, sem veszélyes komponenseket 

nem tartalmaznak  

 

B2 Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak 

fémeket és szerves összetevőket 

B2010 Bányászati műveletek hulladékai, nem diszpergált megjelenési formában: 

– Természetes grafit hulladéka 

– Palahulladék, szélezett vagy nem szélezett, fűrészeléssel vagy egyéb módon vágott  

– Csillámhulladék 

– Leucit, nefelin és nefelin szienit hulladékok 

– Földpát hulladékok 

– Folypát hulladékok 

– Szilárd halmazállapotú szilícium-dioxid hulladékok, kivéve az öntödei műveletekhez 

használtakat 

B2020 Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában: 

– Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekből származó 

üveget és más aktivált üveget  
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B2030 Kerámia hulladékok, nem diszpergált megjelenési formában: 

– Cermet hulladék és törmelék (fém-kerámia kompozitok) 

– Máshol föl nem sorolt és meg nem határozott kerámiaalapú szálak  

B2040 Főként szervetlen összetevőkből álló egyéb hulladékok: 

– Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát  

– Épületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék  

– Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20% feletti) 

vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően 

feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra 

– Szilárd halmazállapotú kén 

– Ciánamid gyártásából származó mészkő (pH< 9) 

– Nátrium-, kálium-, kalciumklorid 

– Korund (szilícium-karbid) 

– Tört beton 

– Lítium-tantál és lítium-nióbium tartalmú üvegtörmelék 

B2050 Széntüzelésű erőművek „A” listán nem szereplő pernyéje (vö. az „A” lista megfelelő 

A2060 tételével) 

B2060 Hulladék aktív szén, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű I. Mellékletben 

szereplő alkotót, hogy a III. Mellékletben felsorolt jellemzők valamelyikét mutanák, pl. 

ivóvíz kezeléséből, élelmiszeripari és vitamin előállítási folyamatokból származó hulladék 

aktív szén (vö. az „A” lista megfelelő A4160 tételével) 
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B2070 Kalciumfluorid iszap 

B2080 Vegyipari eljárásokból származó, az „A” listán nem szereplő gipsz (vö. az „A” lista 

megfelelő A2040 tételével)  

B2090 Acél- vagy alumíniumgyártásból származó, petrolkokszból vagy bitumenből előállított, a 

szokásos ipari követelményeknek megfelelően tisztított anódtuskók (kivéve a klóralkáli-

elektrolízisből és a kohászati iparból származó anódtuskókat) 

B2100 Hulladék alumínium-hidrátok, hulladék timföld és timföldgyártási maradékok, kivéve a 

gáztisztítási, lecsapási és szűrési eljárásokban alkalmazott ilyen anyagokat 

B2110 Bauxit maradvány („vörös iszap”) (pH érték 11,5 alá beállítva) 

B2120 2-nél magasabb és 11,5-nél alacsonyabb pH értékű hulladék savas vagy lúgos oldatok, 

amelyek nem maró hatásúak, és egyéb szempontból nem veszélyesek (vö. az „A” lista 

megfelelő A4090 tételével) 

B2130 Útépítésből és útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalt hulladék),, amely kátrányt 

nem tartalmaz (vö. a „A” lista megfelelő, A3200 tételével) 

B3 Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak 

fémeket és szervetlen összetevőket 
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B3010 Szilárd műanyag hulladékok: 

Az alábbi műanyagok és kevert műanyagok, feltéve, hogy azok más hulladékkal nem 

keveredtek és valamilyen termékleírásnak megfelelően készültek: 

– Műanyag hulladék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból, beleértve az 

alábbiakat, de azokra nem korlátozva1: 

– etilén 

– sztirol 

– polipropilén 

– polietilén tereftalát 

– akrilonitril 

– butadién 

– poliacetátok 

– poliamidok 

– polibutilén tereftalát 

– polikarbonátok 

– poliéterek 

– polifenilén szulfidok 

– akrilpolimerek 

– alkánok, C10-C13 (lágyítók)  

– poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)  

– polisziloxánok 

– polimetil metakrilát 

– polivinilalkohol 

– polivinilbutirál 

– polivinilacetát 

                                                 
1 Azzal a feltétellel, hogy a hulladékok teljesen polimerizálódtak. 
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– Térhálósított hulladék műgyanták vagy polikondenzációs termékek, beleértve az 
alábbiakat: 

– karbamid-formaldehid gyanták 

– fenol-formaldehid gyanták 

– melamin-formaldehid gyanták 

– epoxi gyanták 

– alkid gyanták 

– poliamidok 

 

– Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok1: 

 – perfluor-etilén/propilén (FEP) 

– perfluor-alkoxi-alkán 

- tetrafluor-etilén/perfluoro-vinil-éter (PFA) 

- tetrafluor-etilén/perfluoro-metilvinil-éter (MFA) 

– polivinilfluorid (PVF) 

– polivinilidén-fluorid (PVDF) 

B3020 Papír, papírlemez és papíráru hulladékok 

 

Az alábbi anyagok, feltéve, hogy nem keveredtek veszélyes hulladékokkal: 

Papír vagy papírlemez hulladék vagy törmelék: 

– fehérítetlen kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír hulladék 

– más olyan papír vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében 

nem színezett papírpépből állítottak elő  

                                                 
1 A fogyasztóktól származó hulladékok  nem tartoznak e tétel alá: 

      - A hulladékot nem szabad összekeverni. 
      - A nyílttéri égetés gyakorlatából adódó problémát figyelembe kell venni. 
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– olyan papír vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként mechanikusan készített 

papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak elő 

– egyéb papírhulladékok, a teljesség igénye nélkül  

1) laminált (többrétegű) kartonpapír; 

2) osztályozatlan papírhulladék 

B3030 Textilhulladékok 

Az alábbi anyagok, feltéve, hogy más hulladékokkal nem keveredtek és valamilyen 

termékleírás szerint készültek: 

– Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra alkalmatlan selyemgubókat, a 

fonalhulladékokat és a farkasolási hulladékot)  

– kártolatlan, fésületlen selyemhulladék 

– egyéb selyemhulladék 

– Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de 

kizárva a farkasolási hulladékot 

– gyapjú vagy finom állati szőr fésűskóc 

– egyéb gyapjú-, vagy finom állati szőr hulladék 

– durva állati szőr hulladék 

– Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot) 

– fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is) 

– farkasolási hulladék 

– egyéb pamuthulladék 

– Len kóca és más hulladéka  
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– Valódi kender (Cannabis sativa L.) kóca és más hulladéka (beleértve a 

fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) 

– Juta és más textilrost (kivéve a lent, a valódi kendert és a ramit) kóca és más 

hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) 

– Szizál és más, az Agave félékhez tartozó növények textilkészítésre használt 

rostjainak kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási 

hulladékot  

– Kókuszdió kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a 

farkasolási hulladékot)  

– Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a 

fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) 

– Rami és egyéb, másutt nem nevesített növényi textilrost kóca, fésűkóca és más 

hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) 

– Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és 

farkasolási hulladékot)  

– szintetikus szálak hulladékai 

– műszálak hulladékai 

– Használt ruhák és más használt textiláruk 

– Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült 

használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder  

– válogatvamás módon  

B3035 Hulladékká vált padlószőnyegek, padlóborítók 
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B3040 Gumihulladékok 

Az alábbi anyagok, feltéve, hogy nem keveredtek más hulladékokkal: 

– Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka és törmeléke 

– Egyéb gumihulladékok, kivéve a másutt meghatározott hulladékokat 

B3050 Kezeletlen parafa- és fahulladék:  

– Fahulladék és -törmelék; független attól, hogy azt hasáb, brikett, pellet vagy hasonló 

formájúra tömörítették-e vagy semParafahulladék; aprított, granulált vagy őrölt 

parafa  

B3060 Mezőgazdaság élelmiszeripari hulladékai, feltéve, hogy nem fertőzőek:  

– Borseprő 

– Máshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra 

használt szárított és fertőtlenített növényi hulladékok, maradékanyagok és 

melléktermékek, független attól, hogy azokat pellet formájúra tömörítették vagy nem 

– Degras (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok feldolgozásából 

származó maradékanyagok  

– Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem 

formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában  

– Halhulladék 

– Kakaóbab-héj, hártya, bőr és egyéb kakaóbab hulladék 

– Mezőgazdaság élelmiszeripari hulladékai, kivéve azokat a melléktermékeket, 

amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi 

követelményeinek és szabványainak megfelelnek 
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B3065 Állati vagy növényi eredetű étolajok és zsírok hulladékai (pl. sütőolaj), feltéve, hogy nem 

rendelkeznek a III. melléklet jellemzőivel 

B3070 Az alábbi hulladékok: 

– Emberi haj hulladék 

– Hulladékká vált szalma 

– Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználható inaktivált gomba 

mycelium  

B3080 Guminyesedék és gumidarabok 

B3090 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó, bőrből vagy 

bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, kivéve a bőriszapot, 

amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. az „A” lista megfelelő A3100 tételével)  

B3100 Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, 

iszap és őrlemény (vö. az „A” lista megfelelő A3090 tételével) 

B3110 Hatvegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat nem tartalmazó 

szőrmekikészítési hulladékok (vö. az „A” lista megfelelő B3110 tételével) 
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B3120 Élelmiszerfestékekből álló hulladékok 

B3130 Hulladék polimer éterek és nem veszélyes, peroxid-képzésre nem hajlamos hulladék 

monomer éterek 

B3140 Hulladék légabroncsok, kivéve azokat, amelyeket a IV.A. melléklet szerinti műveletekre 

szánnak 

B4 Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt 

tartalmazhatnak  

B4010 Főként vízalapú/latex festékekből, tintákból és keményített lakkokból álló hulladékok, 

amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű szerves oldószert, nehéz-fémet vagy 

biocideket, hogy veszélyessé válnának (vö. az „A” lista megfelelő A4070 tételével) 

B4020 Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formálásából és 

használatából származó, az A. listán nem szereplő hulladékok, amelyek oldószerektől és 

más szennyezésektől oly mértékig mentesek, hogy nem mutatják a III. mellékletben foglalt 

tulajdonságokat. Ide tartoznak az ilyen vízalapú anyagok, vagy a kazein, keményítő, 

dextrin, cellulóz-éter vagy polivinilalkohol alapú ragasztók (vö. az „A” lista megfelelő 

A3050 tételével) 

B4030 Elhasznált egyszer használatos fényképezőgépek, az „A” listán nem szereplő elemekkel 
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2. RÉSZ 

A 2000/532/EK bizottsági határozathoz1 csatolt mellékletben felsorolt hulladékok 

01  ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, 
FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 

01 01  ásványok bányászatából származó hulladékok 

01 01 01  fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék 

01 01 02  nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék 

01 03  fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok 

01 03 04* szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő  

01 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő 

01 03 06  meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től 

01 03 07* fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes 

anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 

01 03 08  hulladék porok, amelyek különböznek a 01 03 07-től 

01 03 09  timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től 

01 03 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

01 04  nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok 

01 04 07* nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes 

anyagokat tartalmazó hulladékok 

                                                 
1  A csillaggal megjelölt hulladékok veszélyes hulladéknak minősülnek a veszélyes 

hulladékról szóló 91/689/EGK irányelv értelmében. A hulladékoknak az alábbi 
jegyzékbe történő besorolásakor a 2000/532/EK bizottsági határozathoz csatolt 
melléklet bevezetése az irányadó. 



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik 27 
V. MELLÉKLET DG I HU 

 

01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től  

01 04 09 hulladék homok és hulladék agyag 

01 04 10 hulladék porok, amelyek különböznek a 01 04 07-től 

01 04 11 kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a 
01 04 07-től 

01 04 12 ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, 

amelyek különböznek a 01 04 07-től és a 01 04 11-től 

01 04 13 kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 
01 04 07-től 

01 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

01 05 fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok 

01 05 04 édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok 

01 05 05* olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok 

01 05 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok 

01 05 07 baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek 

különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól 

01 05 08 klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-

től és a 01 05 06-tól 

01 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 

ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, 

ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉKOK 

02 01 mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat 

hulladékai 

02 01 01 mosásból és tisztításból származó iszap 

02 01 02 hulladékká vált állati szövetek 

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) 

02 01 06 állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve 
gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) 

02 01 07 erdőgazdálkodási hulladékok 

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok 

02 01 09 mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól 

02 01 10 fémhulladék 

02 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

02 02 hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és 

feldolgozásából származó hulladékok 

02 02 01 mosásból és tisztításból származó iszapok 

02 02 02 hulladékká vált állati szövetek 

02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 

02 02 04 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok 

02 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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02 03 gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány 

előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztő 

kivonat készítéséből, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó 

hulladékok 

02 03 01 mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból 
származó iszapok 

02 03 02 tartósítószer hulladékok 

02 03 03 oldószeres extrakcióból származó hulladékok 

02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 

02 03 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok 

02 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

02 04 cukorgyártási hulladékok 

02 04 01 cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld 

02 04 02 nem szabványos kalcium-karbonát 

02 04 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok 

02 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

02 05 tejipari hulladékok 

02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 

02 05 02 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok 

02 05 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

02 06 a sütő- és cukrászipari hulladékok 

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 

02 06 02 tartósítószer hulladék  

02 06 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok 

02 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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02 07 alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok 

(kivéve kávé, tea és kakaó) 

02 07 01 a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó 
hulladékok 

02 07 02 szeszfőzés hulladéka 

02 07 03 kémiai kezelésből származó hulladék 

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 

02 07 05 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok 

02 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST 

SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉKOK 

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok 

03 01 01 fakéreg és parafahulladék 

03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez 

darabolási hulladékok 

03 01 05 faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek 

különböznek a 03 01 04-től 

03 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

03 02 faanyagvédő szer hulladékok 

03 02 01* halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek 

03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 

03 02 03* fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 

03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 
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03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek 

03 02 99 közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek 

03 03 cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok 

03 03 01 fakéreg és fahulladék 

03 03 02 zöldlúg iszap (főzőlúg regenerálásából nyert) 

03 03 05 papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap 

03 03 07 hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton 
elválasztott maradékok 

03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok 

03 03 09 hulladék mésziszap 

03 03 10 mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és 
fedőanyag-iszapok 

03 03 11 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től 

03 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
04 BŐR- SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK  
04 01 bőr- és szőrmeipari hulladékok  
04 01 01 húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka 
04 01 02 meszezési hulladék 
04 01 03* oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék 
04 01 04 Krómtartalmú cserzőlé 
04 01 05 Krómot nem tartalmazó cserzőlé  
04 01 06 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

krómot tartalmazó iszapok 

04 01 07 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
krómot nem tartalmazó iszapok  

04 01 08 krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, 

csiszolási por)  
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04 01 09 kötözési és kikészítési hulladékok 

04 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

04 02 textilipari hulladékok 

04 02 09 társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, 
plasztomerek) 

04 02 10 természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz) 

04 02 14* kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok 

04 02 15 kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től 

04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek 

04 02 17 színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól 

04 02 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

04 02 20 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től 

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok 

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok 

04 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

05 KŐLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS 

KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉKOK 

05 01 kőolaj finomításból származó hulladékok 

05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszapok 

05 01 03* tartályfenék iszapok 

05 01 04* alkil-savas iszapok 

05 01 05* kiömlött olaj 

05 01 06* üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok 
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05 01 07* savas kátrányok 

05 01 08* egyéb kátrányok 

05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagot tartalmazó iszapok 

05 01 10 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től 

05 01 11* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok 

05 01 12* savas olajok 

05 01 13 kazántápvíz iszapja 

05 01 14 hűtőtornyok hulladékai 

05 01 15* elhasznált derítőföld 

05 01 16 kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladékok 

05 01 17 bitumen 

05 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

05 06 kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladékok 

05 06 01* savas kátrányok 

05 06 03* egyéb kátrányfélék 

05 06 04 hűtőtornyok hulladékai 

05 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

05 07 földgáz tisztításából és szállításából származó hulladékok 

05 07 01* higanyt tartalmazó hulladékok 

05 07 02 ként tartalmazó hulladékok 

05 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉKOK 

06 01 savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladékok 

06 01 01* kénsav és kénessav  

06 01 02* sósav  

06 01 03* folysav (hidrogén-fluorid) 

06 01 04* foszfor- és foszforossav 

06 01 05* salétromsav és salétromossav 

06 01 06* egyéb savak 

06 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

06 02 lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 
származó hulladékok 

06 02 01* kalcium-hidroxid 

06 02 03* ammónium-hidroxid 

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid  

06 02 05* egyéb lúgok 

06 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

06 03 sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, 
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

06 03 11* Cianidtartalmú szilárd sók és oldatok 

06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 

06 03 14 szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-
tól 

06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 

06 03 16 fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től 

06 03 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik 35 
V. MELLÉKLET DG I HU 

 

06 04 fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól 

06 04 03* arzéntartalmú hulladékok 

06 04 04* higanytartalmú hulladékok 

06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 

06 04 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

06 05 szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok 

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok  

06 05 03 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től 

06 06 kén-vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő 

eljárásokból származó hulladékok 

06 06 02* veszélyes szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok 

06 06 03 szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-
től  

06 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

06 07 halogének termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, 
valamint halogén vegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok 

06 07 01* elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok 

06 07 02* klórgyártásból származó aktív szén 

06 07 03* higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap 

06 07 04* Oldatok és savak, pl. kontakt-sav 

06 07 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

06 08 szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, 
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

06 08 02* veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok 

06 08 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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06 09 foszforvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából, valamint foszforvegyületekkel végzett műveletekből 

származó hulladékok 

06 09 02 foszforvegyületeket tartalmazó salak 

06 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú 

reakciók hulladékai 

06 09 04 kalcium alapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól 

06 09 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

06 10 nitrogén vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából, valamint nitrogén vegyületekkel végzett műveletekből 

származó hulladékok 

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

06 10 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

06 11 szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladékok 

06 11 01 titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladékai 

06 11 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

06 13 közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó 
hulladékok 

06 13 01* szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok 

06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02) 

06 13 03 műkorom 

06 13 04* azbeszt feldolgozásának hulladéka 

06 13 05* korom 

06 13 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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