
 

 

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK 

I.1. Mit tekintünk veszélyes hulladéknak? 
  

 

- folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal 
rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat és készítményeket is) 

H3-B "Kevésbé tűzveszélyes": folyékony anyagok és készítmények, amelyek alacsony 
lobbanásponttal rendelkeznek 

H4 
"Irritáló vagy izgató": nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel vagy 
nyálkahártyával történő rövid idejű vagy hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén 
gyulladást okozhatnak 

H5 "Ártalmas": anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön 
át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak 

H6 
"Mérgező": anyagok és készítmények (beleértve az erősen mérgező anyagokat és 
készítményeket is), amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő 
felszívódásuk esetén kis mennyiségben is halált vagy heveny egészségkárosodást 
okozhatnak 

H7 
"Karcinogén": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön vagy 
a nyálkahártyán keresztül, vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, 
vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik 

H8 "Maró" (korrozív): anyagok és készítmények, amelyek élő szövettel érintkezve azok 
elhalását okozzák 

H10 

"Reprodukciót és az utódok fejlődését károsító": anyagok és készítmények, amelyek 
belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a 
szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban 
morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát 
megnövelik 

H14 
"Környezetre veszélyes": anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a 
környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, 
illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét 
megváltoztatják 

I.1.1. Kötelezettségek 
T A veszélyes hulladékok adminisztrációja is sokkal szigorúbb: a veszélyes hulladék 
birtokosa köteles a veszélyes hulladék sorsát (keletkezését, gyűjtését, szállítását, 
kezelését, átadását, átvételét) szoros elszámolásban nyilvántartani, bizonylatolni és 
arról a környezetvédelmi hatóságnak adatokat közölni. A veszélyes hulladékot 
eredményező tevékenységéről a termelőnek anyagmérleget is kell készítenie. 
A háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy 
szolgáltatásból keletkezett veszélyes hulladékot a termelőnek elkülönítve – a környezet 
szennyezését vagy károsítását kizáró módon – kell gyűjtenie, és azt kizárólag a 
veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására, illetőleg ártalmatlanításra engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelő részére adhatja át. A veszélyes hulladék kezelése kizárólag 
a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 
A veszélyes hulladék tulajdonosa köteles gondoskodni a veszélyes hulladék 
kezeléséről. A termelő – ha jogszabály másként nem rendelkezik – köteles 3 évre szóló 



 

 

hulladékgazdálkodási tervet készíteni, amelyben rendelkeznie kell a veszélyes 
hulladékai keletkezésének megelőzéséről, veszélyességének és mennyiségének 
csökkentéséről, hasznosításáról és ártalmatlanításáról. 

I.2. Adminisztrációs kötelezettségek 

I.2.1. Anyagmérleg 
A veszélyes hulladék termelője minden veszélyes hulladékot eredményező 
tevékenységről köteles anyagmérleget készíteni. A tulajdonos az anyagmérleg, illetőleg 
más dokumentumok alapján köteles a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységének megkezdését követő 60 napon belül, majd évente – tárgyévet követő 
év március 1-ig – bejelentést tenni a környezetvédelmi hatóságnak. 

I.2.2. Nyilvántartás 
A tulajdonos köteles minden birtokában lévő veszélyes hulladékról nyilvántartást 
vezetni. A nyilvántartásba azonnal be kell jegyeznie a veszélyes hulladék 
keletkezésének, tárolásának és kezelésének változását. A nyilvántartás a veszélyes 
hulladék másnak történő átadását követő 10 évig nem selejtezhető. 
A nyilvántartási kötelezettség nem vonatkozik arra a termelőre, akinek az évente 
keletkező veszélyes hulladék mennyisége nem haladja meg  

• I. veszélyességi osztályú hulladék esetében az 50 kg-ot, 

• II. veszélyességi osztályú hulladék esetében a 100 kg-ot, 

• III. veszélyességi osztályú hulladék esetében az 1000 kg-ot. 

A nyilvántartás, illetve a bejelentés egyszerűsített formában is elvégezhető, ha a 
termelőnél évente keletkező veszélyes hulladék mennyisége nem haladja meg a 
megadott mértéket (a rendelet 4. és 5. számú melléklete). 

I.2.3. Üzemnapló 
A tulajdonos köteles a veszélyes hulladékot kezelő és tároló létesítményeinek és 
berendezéseinek üzemeltetéséről üzemnaplót vezetni. Az üzemnapló nem 
selejtezhető. 

I.2.4. Veszélyeshulladék-bírság 
Ha a tulajdonos, szállító nem esz eleget a rendeltben, illetőleg a hatósági határozatban 
előírt 
• Az anyagmérleg készítésére, bejelentés megtételére, kísérőjegy alkalmazására, 
hulladékgazdálkodási terv készítésre, veszélyes hulladékok minősítésére; 
• A gyűjtésre, a szállításra, az előkezelésre; 
• Az átadásra-átvételre, a begyűjtésre; 
• A hasznosításra, az ártalmatlanításra, a tárolásra; 
• A behozatalra, a kivitelre és tranzitszállításra 



 

 

A Környezetvédelmi Főfelügyelőség veszélyeshulladék-bírságot szab ki arra a 
tulajdonosra vagy szállítóra, aki nem tesz eleget a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
kötelezettségeinek.  

II. VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK ÉS TÁROLÁSÁNAK 
SZABÁLYAI 

Az üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának 1 példányát - az üzembe helyezési 
eljárást megelőzően - jóváhagyásra meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. 

II.1.1. Az üzemi gyűjtőhely és a hulladékgyűjtő udvarra vonatkozó műszaki előírások: 
1.3. A gyűjtőhely részletes működtetési és ellenőrzési szabályait az üzemeltetőnek 
üzemeltetési szabályzatban kell rögzítenie. A szabályzat végrehajtására felelős 
személyt kell kijelölni. 
1.4. A gyűjtőhely működéséről nyilvántartást kell vezetni, 
1.5. A gyűjtés során esetleg bekövetkező, a környezetet veszélyeztető üzemzavar, 
illetve baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására intézkedési tervet kell 
készíteni. 

III. A VESZÉLYES HULLADÉKOK NYILVÁNTARTÁSA 
1. A veszélyes hulladék termelője, tárolója, kezelője a tevékenységének 
nyilvántartására kötelezett az alábbiak szerint: 
1.1. A veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység megnevezése és 
sorszáma, 
- A technológiai folyamatábra (melyen fel van tüntetve a bemenő és kimenő anyagok 
minősége). 
- Technológiai és kezelési utasítások. 
1.2. A technológia/tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése (fantázia név 
esetén fő összetevőinek megadása), mennyisége (havonta), ha a 
technológia/tevékenység veszélyes hulladék kezelés, akkor a technológiába bevitt 
veszélyes hulladékok mennyiségét, származási helyét naprakészen kell nyilvántartani. 
1.3. A keletkezett veszélyes hulladékok megnevezése technológiánként, tevékenység 
szerint, veszélyességi osztálya, azonosító száma, keletkezett mennyisége 
(naprakészen). 
1.4. A keletkezett veszélyes hulladék fontosabb jellemzői  
1.5. A veszélyes hulladék telephelyen belül történő kezelése, további sorsa. 
1.6. A nyilvántartásban a telephelyen belüli mozgást (pl. az üzemből, ahol keletkezett 
gyűjtőhelyre történő átadást stb.) fel kell tüntetni, az átvevő szervezet aláírásával 
igazolja az átvételt. 
3. A hatósági ellenőrzés során az alábbi dokumentumokat is be kell mutatni: 
3.1. A telephelyről helyszínrajz, amelyen a veszélyes hulladék tárolóhelyek is fel 
vannak tüntetve. 
3.2. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, 
határozatok, engedélyek, kötelezések, bírságok. 



 

 

3.3. Anyagmérleg; szennyvízvizsgálatok és levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok mérési 
eredményei. 
3.4. Termelési adatok (termékek fajtái, mennyisége stb.). 
4. A veszélyes hulladékok nyilvántartása a keletkezés helyén 
(Az adatokat évente összesíteni kell. A nyilvántartások formája eltérhet a 
következőktől, de tartalmaznia kell legalább ezeket az információkat). 
4.1. A veszélyes hulladékot eredményező technológia/tevékenység megnevezése, 
sorszáma. 
4.2. A technológia/tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, mennyisége 
(havonta) 
4.5. A kezelési technológia során kezelt veszélyes hulladékok 
A kezelési technológia megnevezése, sorszáma, kezelési kódja: 

IV. A VESZÉLYES HULLADÉKOK BELFÖLDI SZÁLLÍTÁSÁNAK 
SZABÁLYAI 

2.1. A termelő köteles minden veszélyeshulladék-szállítmányt 4 példányos, általa 
kitöltött "SZ" kísérőjeggyel ellátni. 
2.2. A kísérőjegy negyedik példánya a termelőnél marad. Az 1-3. példányokat a szállító 
magával viszi. A kezelő a veszélyes hulladék átvétele után a 3. példányt visszaküldi a 
termelőnek; ezzel igazolja a termelőnek azt, hogy a veszélyes hulladék a birtokába 
került. 
2.5. Ha a veszélyes hulladék kísérőjegyének másodpéldánya a szállítmány útnak 
indítását követő 30 napon belül nem kerül vissza a termelőhöz, akkor ezt a körülményt 
a termelőnek jelentenie kell a környezetvédelmi felügyelőség részére. 

V.  VESZÉLYES HULLADÉKOK ADATSZOLGÁLTATÁSI RENDJÉRŐL ÉS 
BELFÖLDI FORGALMÁNAK NYOMONKÖVETÉSÉRŐL  

V.1. Általános előírások 
1.4.1. "Bejelentőlap veszélyes hulladék keletkezéséről" a veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos tevékenységekről a veszélyes hulladék tulajdonosának kell kitöltenie és 
minden év lezárását követően március 1. napjáig a felügyelőségnek megküldenie (1. 
függelék). Új, veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység megkezdését követő 60 
napon belül a bejelentőlap első lapját (vállalkozásra vonatkozó információk) kell 
beküldeni. 
1.4.2. "Veszélyes hulladék átvételi bejelentőlap" (a továbbiakban: "A"): az átvevők 
számára előírt formanyomtatványt naptári negyedévenként kell kitölteni, és a negyedév 
lezárását követő 8 napon belül megküldeni a felügyelőségnek (2. függelék). 
1.4.3. "Egyszerűsített bejelentőlap veszélyes hulladékról" (a továbbiakban: "BA"): a kis 
mennyiségben keletkező hulladékok esetében használható a "VHB" bejelentőlap 
helyett, amelyet évente március 1-jéig kell megküldeni a felügyelőségnek (3. függelék). 



 

 

1.4.4. "Kísérőjegy a veszélyes hulladék szállításához" (a továbbiakban: "SZ"): a 
veszélyes hulladék átadója tölti ki, és ezzel a kísérőjeggyel szállít(tat)ja a hulladékot (4. 
függelék). 
1.4.5. "Kísérőjegy begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékhoz" (a továbbiakban: "K"): 
a begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok szállítására használatos kísérőjegy, 
amelyet a begyűjtő tölt ki (5. függelék). 

V.2. Termelő/kezelő/átadó 
2.1. A veszélyeshulladék-termelőnek a tevékenysége során keletkezett veszélyes 
hulladékairól a "VHB" formanyomtatványon kell bejelentést tennie. (A "VHB" 
bejelentőlap "K" lapján az exportált hulladékot is fel kell tüntetni.) Az adatszolgáltatást 
akkor is teljesíteni kell, ha az adatokban az előző bejelentéshez képest nem történt 
változás. 
2.2. A veszélyes hulladék kezelőjének is a termelők számára előírt "VHB" 
formanyomtatványon kell megtennie adatszolgáltatását. 
2.3. Veszélyes hulladék exportja esetén a veszélyeshulladék-szállítmány(ok) adatait az 
SZ/I lapon fel kell tüntetni. 
2.4. A bejelentés(eke)t évente kell elkészíteni, első alkalommal az 1996. évről az év 
lezárását követően március 1-jéig. 
2.5. Ha valamely termelő - amelynek már volt bejelentése - az adott évben nem tesz 
bejelentést, akkor ez az adatszolgáltatás szempontjából megszűnt telephelynek 
számít. Ha a hatósági ellenőrzés során a felügyelőség feltárja, hogy a telephelyen 
keletkezik veszélyes hulladék és erről a termelő nem tett bejelentést, ezt úgy kell 
tekinteni, hogy megszegte bejelentési kötelezettségét, és a Rendeletnek a 
veszélyeshulladék-bírságról szóló 9. számú melléklete szerint kell eljárni. 
2.6. A termelő és a kezelő a bejelentés(eke)t a felügyelőséggel történő előzetes 
egyeztetés alapján elektronikus adathordozók (floppylemezek) segítségével is 
megteheti március 1-jéig. A bejelentő azonosítását lehetővé tevő és az adatközlésért 
való felelősségvállalást dokumentáló "borítólapot" ez esetben is ki kell tölteni és a 
felügyelőségnek megküldeni. 

V.3. Átadó 
3.1. Az átadó a Rendelet hatálybalépésétől kezdődően köteles minden 
veszélyeshulladék-szállítmányt az "SZ" négypéldányos, általa kitöltött kísérőjeggyel 
ellátni. 
3.2. A kísérőjegy végigkíséri útján a szállítmányt. A kísérőjegy negyedik példánya az 
átadónál marad, az 1-3. példányokat a szállító magával viszi. Az átvevő a veszélyes 
hulladék átvétele után a 3. példányt visszaküldi az átadónak, ezzel igazolja a veszélyes 
hulladék átvételét az átadó számára. 


