ÚTMUTATÓ
a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek
kitöltéséhez és használatához

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A kísérőjegyek használatát a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet írja elő. A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 2.
számú melléklete a „Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról”, amely általános és
részletes előírásokat tartalmaz a hulladék termelője, szállítója, begyűjtője és kezelője számára.
A kísérőjegyek használatának célja, hogy a veszélyes hulladékok szállítása során információk
álljanak rendelkezésre a hulladék átadójáról (termelő), átvevőjéről (kezelő), szállítójáról, a
szállított veszélyes hulladék tulajdonságairól, mennyiségéről, valamint a szállítás módjáról. A
szállítás dokumentálásán túlmenően a kísérőjegyek használatának alapvető célja az is, hogy
esetleges baleset, illetőleg havária helyzet esetén rendelkezésre álljanak a szükséges
intézkedések megtételéhez nélkülözhetetlen információk.
Veszélyes hulladékot szállítani kizárólag az előírt nyomtatványok alkalmazásával lehet. A
kísérőjegy nyomtatványok nyomtatványboltokban szerezhetők be.
Az "SZ" kísérőjegyet a veszélyes hulladék belföldön történő szállítása esetén kell kitölteni és a
szállítmányhoz csatolni. A begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok szállítása esetén "K"
kísérőjegyet lehet használni.
Az "SZ" kísérőjegy garnitúra 4 példányos bizonylat, amelynek egyes példányait kitöltésük után a
következőképpen kell felhasználni:
•
•
•
•

az első példány a hulladék átvételét követően az átvevő (kezelő) példánya marad,
a második példány a szállítónál marad
a harmadik példányt az átvevő (kezelő) a szállítmány átvételét követő 3 munkanapon belül
visszaküldi az átadónak (termelő) az átvétel megtörténtének visszaigazolásaképpen,
megőrzés céljából,
a negyedik példány a termelőnél marad.

. A "K" kísérőjegy garnitúra 2 példányos bizonylat, amelynek egyes példányait kitöltésük után a
következőképpen kell felhasználni:
• az első példány az átvevőnél (kezelő) marad,
• a második példány a begyűjtőnél marad
Az „SZ” és „K” kísérőjegyek megfelelő példányait 10 évig meg kell őrizni. Amennyiben az "SZ"
kísérőjegy harmadik példánya a szállítmány útnak indítását követő 30 napon belül nem érkezik
vissza a termelőhöz, akkor ezt a termelőnek jelentenie kell a környezetvédelmi felügyelőség
részére.
A kísérőjegyek jobb felső sarkában lévő rovatban (sorszám helye) kell szerepeltetni a nyomdai
sorszámot. A sorszámozást a kísérőjegyet gyártó nyomdák a következő kötelezettségek
figyelembe vételével végezhetik el.:
• a sorszám fixen 7 karakteres,
• ennek első karaktere az előzetesen a Környezetgazdálkodási Intézettel, illetőleg jogutódjával
egyeztetett, a nyomda által választott betű, a maradék 6 karakter kizárólag szám lehet.
• A számok feltüntetésére rendelkezésre álló helyen jobbra igazítva kell a sorszámozást
elvégezni, a szabad helyeket nullával kell feltölteni. Pl. ha a nyomda "N" betűt választott,
akkor az 1.számú kísérőjegy sorszámozása a következő: N000001.
A kísérőjegyeket jól olvasható formában, nyomtatott nagybetűvel, tintával, vagy írógéppel kell
kitölteni.
A számokat tartalmazó mezőket, vezető nulla nélkül, a szöveges (karakteres) mezőket balra
ütköztetve kell kitölteni. A mennyiségi adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban

jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni. A ki nem töltött adat és szöveges mezőknél
áthúzással (-------) kell jelölni a kitöltetlenséget.
A kísérőjegyen (minden egyes) javítás csak úgy alkalmazható, ha azt a kitöltő szignálja és
pecséttel látja el.
2. A KÍSÉRŐJEGYEK KITÖLTÉSÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE

2.1. "SZ" KÍSÉRŐJEGY A VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁHOZ (98/2001. (VI. 15.)
Korm. rendelet 2. számú melléklete)
A termelőre vonatkozó adatok:
1. A termelő neve: Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott név.

2. Statisztikai azonosító jel: A KSH által kiadott számjel. Amennyiben a termelő nem
rendelkezik statisztikai azonosító jellel (egyéni vállalkozó), akkor ebbe a rovatba az adószám első
nyolc számjegyét kell beírni.
3. A termelő település azonosítója:
Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő kód.
Cím:
Irányító szám:
A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a
postafiók irányítószámának megadásával.
Település neve:
Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell
megadni.
Utca, út, tér stb.:
A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelően.
Házszám:
A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor ezt
a rovatot üresen kell hagyni.
4. A termelő telephelyének neve: A cégnév mellett a termelő telephelyek megkülönböztetésére
szolgáló megnevezés. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a termelő telephely megnevezése
nem azonos az 1.pont szerinti elnevezéssel.
5. Telephely azonosító: A termelő helyrajzi száma, ahol a veszélyes hulladékot szállító járműre
rakják. Ezt a rovatot akkor is ki kell tölteni, ha a termelő telephelyének neve és címe megegyezik a
termelő cég nevével és címével.
6. A telephely település azonosítója:
Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő kód. A telephely település
azonosítóját és címét csak abban az esetben kell kitölteni, ha az eltér a 3. rovatban megadott
címtől.
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Cím:
Irányító szám:
A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a
postafiók irányítószámának megadásával.
Település neve:
Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell
megadni.
Utca, út, tér stb.:
A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelően.
Házszám:
A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor ezt
a rovatot üresen kell hagyni.
7. Az ügyintéző neve: Az átadásra kerülő veszélyes hulladékkal kapcsolatban felvilágosítást
adó, intézkedési jogkörrel rendelkező személy neve.
Telefonszám: mobil szám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + sajátszám, pl. Westel
rendszer esetén +36 30/952-9350).
Fax szám: Az ügyintéző fax száma a körzetszám + helyi szám megadásával.
E-mail: Az ügyintéző szabványos E-mail címe.
A kezelőre vonatkozó adatok:
8. A kezelő neve: A veszélyes hulladékot kezelés céljából átvevő cég megnevezése az érvényes
cégbírósági végzésben elfogadott formában.
9. Statisztikai azonosító jel: A veszélyes hulladékot kezelésre átvevő kezelő cég KSH-tól kapott
statisztikai számjele. Amennyiben a kezelő nem rendelkezik statisztikai azonosító jellel (egyéni
vállalkozó), akkor ebbe a rovatba az adószám első nyolc számjegyét kell beírni.
10. A kezelő település azonosítója:
A kezelő székhelyére vonatkozó 5 jegyű szám, amely az érvényes KSH "Magyarország
helységnévtár"-ban található.
Cím: A kezelő székhelyére vonatkozó cím.
Irányító szám:
A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a
postafiók irányítószámának megadásával.
Település neve:
Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell
megadni.
Utca, út, tér stb.:
A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelően.
Házszám:
A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor ezt
a rovatot üresen kell hagyni.
11. A kezelő telephelyének neve: A cégnév mellett a kezelő telephelyek megkülönböztetésére
szolgáló megnevezés. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kezelő telephely megnevezése
nem azonos a 8.pont szerinti elnevezéssel.
12. Telephely azonosító: A kezelő helyrajzi száma, ahol a veszélyes hulladék átadás-átvétele
történik. Ezt a rovatot akkor is ki kell tölteni, ha a kezelő telephelyének neve és címe megegyezik
a kezelő cég nevével és székhelyével.
13. Kezelési engedély száma: az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a veszélyes hulladékok
kezelésére kapott engedély száma.
14. A kezelő telephely település azonosítója:
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Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő kód. A telephely település
azonosítóját és címét csak abban az esetben kell kitölteni, ha az eltér a 10. rovatban megadott
címtől.
Cím:
Irányító szám:
A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a
postafiók irányítószámának megadásával.
Település neve:
Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell
megadni.
Utca, út, tér stb.:
A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelően.
Házszám:
A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor ezt
a rovatot üresen kell hagyni.
15. Az ügyintéző neve: Az átvételre kerülő veszélyes hulladékkal kapcsolatban felvilágosítást
adó, intézkedési jogkörrel rendelkező személy neve.
Telefonszám: mobil szám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + sajátszám, pl.
Westel rendszer esetén +36 30/952-9350).
Fax szám: Az ügyintéző fax száma a körzetszám + helyi szám megadásával.
E-mail: Az ügyintéző Szabványos E-mail címe.
A szállítóra vonatkozó adatok:
16. A szállító neve: A veszélyes hulladékot szállító cég megnevezése az érvényes cégbírósági
végzésben elfogadott formában.
17. Statisztikai azonosító jel: A veszélyes hulladékot szállító cég KSH-tól kapott statisztikai
számjele. Amennyiben a szállító nem rendelkezik statisztikai azonosító jellel (egyéni vállalkozó),
akkor ebbe a rovatba az adószám első nyolc számjegyét kell beírni.
18. Hatósági engedély száma: az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a veszélyes hulladékok
szállítására kapott engedély száma.
19. A szállító település azonosítója:
A szállító székhelyére vonatkozó 5 jegyű szám, amely az érvényes KSH "Magyarország
helységnévtár"-ban található.
Cím: A szállító székhelyére vonatkozó cím.
Irányító szám:
A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a
postafiók irányítószámának megadásával.
Település neve:
Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell
megadni.
Utca, út, tér stb.:
A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelően.
Házszám:
A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor ezt
a rovatot üresen kell hagyni.
20. Az ügyintéző neve: A szállításra kerülő veszélyes hulladékkal kapcsolatban felvilágosítást
adó, intézkedési jogkörrel rendelkező személy neve.
Telefonszám: mobil szám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + sajátszám, pl. Westel
rendszer esetén +36 30/952-9350).
Fax szám: Az ügyintéző fax száma a körzetszám + helyi szám megadásával.
E-mail: Az ügyintéző Szabványos E-mail címe.
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A hulladékra vonatkozó adatok:
21. A hulladék azonosító száma: A keletkezett hulladék azonosító számát a hulladékok
jegyzékéről szóló 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet A vagy B listája szerint kell megadni.
Amennyiben a hulladék az A listán szerepel, akkor a kódkockákba a 6 db számjegyet kell beírni,
ha a hulladék a B listán szerepel, akkor a kódszám első kockájába „V” jelet kell írni, majd
folytatólagosan az 5 számjegyet.
22. A hulladék megnevezése: Azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladék jegyzékben
szerepel.
23. Megjelenési formája: a keletkezett hulladék 20-ºC-on mutatott megjelenési formájának
megfelelő kódszámot kell írni a következők szerint:
por
Szilárd:
Paszta/viszkózus:
Iszap:
Folyékony:
Gáznemű:
Egyéb:

1
2
3
4
5
6
7

24. A legfontosabb veszélyességi jellemzője: a 2000. évi XLIII. Törvény a
hulladékgazdálkodásról 2. számú melléklete szerinti jellemzők közül az adott veszélyes
hulladékra legjellemzőbbet kell feltüntetni.
25. A hulladék legveszélyesebb összetevőjének UN száma: Az adott veszélyes hulladékra
legjellemzőbbet kell feltüntetni. Az UN számokat jelenleg A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi
alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról szóló 28/2002. (XII. 9.) GKM
rendelet tartalmazza.
26. A hulladék összetétele…: A 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1.számú mellékletének 4.
pontjában felsorolt összetevőt, vagy összetevőket kell beírni (amennyiben az adott összetevő a
listában megtalálható), valamint a 44/2000.(XII.27.)EüM rendelet alapján a veszélyes hulladékra
jellemző R és S mondatokat kell írni.

5

27. A szállítás módja: A megfelelő azonosítót a következők alapján kell megadni:
Szállítás megnevezése
Közúton
Vasúton
Belső vízi úton
Egyéb módon

Kódjel
R
T
W
O

28. A szállítás dátuma: Azt az időpontot kell megadni, amikor a szállítás megkezdődik, tehát
amikor a szállítmány elhagyja a termelő telephelyet. A hónapot is arab számmal kell jelölni
(pl.2004.01.01.)
29. Csomagolás módja: A mezőbe a következők alapján az elsődleges csomagolásnak
megfelelő kódszámot kell beírni:
A csomagolás módjának megnevezése
Hordó
Fahordó
Kanna, flakon
Doboz, tartály, láda
Zsák, zacskó
Kombinált csomagolás
Nyomásálló tartály
Ömlesztve
Egyéb

Kódjel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

30. Csomagok száma: Ebben a rovatban kell megadni a szállított 29. pont szerinti csomagolási
egységek darabszámát.
31. A szállítandó hulladék mennyisége: A szállítandó hulladék mennyiségét csomagolás
nélkül (nettó) és csomagolással együtt (bruttó) kg-ban kell megadni. Ezeket a mennyiségi
adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell
feltüntetni.
32. A fuvarlevél száma: A szállítást végző gépjármű fuvarlevelének számát kell feltűntetni.
33. Az átvevő a szállítmányt:
Átvette/Nem vette át. A veszélyes hulladékot kezelésre
átvevőnek a megfelelő kódkockában X-el kell jelölnie azt, hogy a szállítmányt - annak
ellenőrzését követően - átvette-e, vagy nem. Amennyiben a kezelő nem vette át a veszélyes
hulladék szállítmányt, akkor a nyomtatvány 43. rovatában kell leírni a visszautasítás okát.
34. Az átvétel időpontja: a szállítmány átvételének (nem a megérkezésének) időpontja. A
hónapot is arab számmal kell jelölni (pl.2004.01.01.)
35. Az átvett hulladék mennyisége: Az átvett hulladék mennyiségét csomagolás nélkül (nettó)
és csomagolással együtt (bruttó) kg-ban kell megadni. Ezeket a mennyiségi adatokat minden
esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni.
36. Az átvett csomagok száma: Az átvett - 29. pont szerinti csomagolási egységek darabszámát kell feltüntetni.
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Nyilatkozatok:
37/40. A veszélyes hulladék termelője, annak intézkedésre jogosult felelős képviselője nevének
feltüntetése mellett aláírásával igazolja, hogy a kísérőjegyen
a) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
b) a szállítmány átadására érvényes szerződése van a kezelővel,
c) a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával vagy biztosítással rendelkezik,
d) az átvétel meghiúsulása esetén a szállítmányt visszafogadja.
38/41. A veszélyes hulladék szállítója, annak intézkedésre jogosult felelős képviselője nevének
feltüntetése mellett aláírásával igazolja, hogy a kísérőjegyen
a) az adatok a valóságnak megfelelnek,
b) a veszélyes hulladék szállítására feljogosítással és megfelelő felszereltséggel rendelkezik.
39/42. A veszélyes hulladék kezelője, annak intézkedésre jogosult felelős képviselője nevének
feltüntetése mellett aláírásával igazolja, hogy a kísérőjegyen
a) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
b) a veszélyes hulladék átvételére és kezelésére
feljogosítással és megfelelő technológiával rendelkezik,
c) a kezelés során keletkező hulladékok kezeléséről
gondoskodik.
43. A hulladékátvétel megtagadásának oka: Amennyiben a kezelő a szállítmányt bármely ok
miatt nem veszi át, akkor az átvétel megtagadásának okát ebben a rovatban kell közölni.
2.2. "K" KÍSÉRŐJEGY BEGYŰJTÉSSEL SZÁLLÍTHATÓ VESZÉLYES HULLADÉKRA
(98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. számú melléklete)
A "K" kísérőjegyet minden esetben - veszélyes hulladékonként külön-külön - az e tevékenység
végzésére a környezetvédelmi hatóságtól engedéllyel bíró begyűjtőnek, vagy szállítónak kell
kitöltenie és a termelővel igazoltatni az átadás/átvétel megtörténtét. A termelő nem kapja meg a
nyomtatvány egyik példányát sem.
Ha a hulladék átadója (termelője) a begyűjtéssel szállítható veszélyes hulladékot maga szállítja
az átvevőhöz (pl. hulladékgyűjtő udvarba), akkor azt "K" kísérőjegy nélkül is megteheti. Ebben az
esetben az átvevő köteles az átvételkor a kísérőjegyet kitölteni és azt az átadóval igazoltatni, de
az átadó ebben az esetben sem kap a nyomtatványból.
A kísérőjegy főoldala négy különböző termelőtől történő begyűjtés dokumentálását teszi lehetővé.
Amennyiben a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, tehát négyet meghaladó termelőtől
történik azonos veszélyes hulladék átvétele, illetőleg szállítása, akkor szükség szerint további
pótlapokon folytatható az adatszolgáltatás. Ekkor az eredeti kísérőjegy sorszám kötelező
kitöltése mellett fel kell tüntetni az azonos sorszámon belüli (tehát ugyanarra a veszélyes
hulladékra vonatkozó) oldalszámot is. A csatolt pótlapok oldalszámozásánál ügyelni kell arra,
hogy azonos nyomtatvány sorszámon belül a pótlapok sorszámozása mindig 1-el kezdődjék, és
folyamatosan növekvő legyen. Amennyiben pótlapok alkalmazására került sor, akkor az
összesítéseket az utolsó lapon kell szerepeltetni.
A begyűjtött hulladék
Azonosító száma: A begyűjtött hulladék azonosító számát a hulladékok jegyzékéről szóló
16/2001.(VII.18.) KöM rendelet A vagy B listája szerint kell megadni. Amennyiben a hulladék a B
listán szerepel, a kódszám első kockájába „V” jelet kell írni, majd folytatólagosan az 5
számjegyet.
Megnevezése: Azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladék jegyzékben szerepel.
Megjelenési formája: a keletkezett hulladék 20-ºC-on mutatott megjelenési formájának
megfelelő betűjelzést kell írni a következők szerint:
por

1
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Szilárd:
Paszta/viszkózus:
Iszap:
Folyékony:
Gáznemű:
Egyéb:

2
3
4
5
6
7

Legfontosabb veszélyességi jellemzője: a 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról
2. számú melléklete szerinti jellemzők közül az adott veszélyes hulladékra legjellemzőbbet kell
feltüntetni.
A hulladék összetétele: A 44/2000.(XII.27.)EüM rendelet alapján a veszélyes hulladékra
jellemző R és S mondatokat kell írni.
A termelő neve, statisztikai azonosító jele, címe
Neve: Termelő lehet természetes személy, vállalkozó, stb. Ebbe a rovatba a begyűjtőnek
veszélyes hulladékot átadó magánszemély, vagy vállalkozás nevét kell írni.
Statisztikai azonosító jel: A KSH által kiadott számjel. Amennyiben a termelő nem rendelkezik
statisztikai azonosító jellel (egyéni vállalkozó), akkor ebbe a rovatba az adószám első nyolc
számjegyét kell beírni. A mezőt üresen kell hagyni, ha a termelő természetes személy.
Címe: A termelő székhelyének, magánszemély esetén lakhelyének címe: A szokásos módon kell
kitölteni az irányítószám, a település neve, az utca és a házszám feltüntetésével.
Irányító szám: A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján.
Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján.
Utca, út, tér, házszám: A közterület hivatalos megnevezése, házszám.
Kelt, aláírás: Ebben a rovatban a termelő aláírásával igazolja a begyűjtés (átadás) tényét, az
átadás időpontját, a begyűjtőnek átadott hulladék mennyiséget, valamint a csomagolással
kapcsolatos információk hitelességét.
A begyűjtőnek átadott hulladék mennyiség [kg]: Az átadott hulladék mennyiségét csomagolás
nélkül (nettó) és csomagolással együtt (bruttó) kg-ban kell megadni. Ezeket a mennyiségi
adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell
feltüntetni.
Csomagolás módja: A mezőbe a következők alapján az elsődleges csomagolásnak megfelelő
kódszámot kell beírni:
A csomagolás módjának megnevezése
Hordó
Fahordó
Kanna, flakon
Doboz, tartály, láda
Zsák, zacskó
Kombinált csomagolás
Nyomásálló tartály
Ömlesztve
Egyéb

Kódjel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Az átvett csomagok száma: Az átvett - előbbi pont szerinti csomagolási egységek darabszámát kell feltüntetni.
A fuvarlevél száma: A begyűjtést végző gépjármű fuvarlevelének számát kell feltűntetni
Összes hulladék mennyiség: Amennyiben pótlapok alkalmazására nem került sor, akkor az
összesítéseket ebbe a rovatba kell írni, amennyiben pótlapok vannak csatolva a kísérőjegyhez,
akkor az összesítéseket az utolsó pótlapon kell szerepeltetni.
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A begyűjtőre vonatkozó adatok
Neve: A veszélyes hulladék begyűjtésére/szállítására - környezetvédelmi hatósági - engedéllyel
rendelkező cég megnevezése az érvényes cégbírósági végzésben elfogadott formában.
Statisztikai azonosító jel: A veszélyes hulladékot begyűjtő cég KSH-tól kapott statisztikai
számjele. Amennyiben a begyűjtő nem rendelkezik statisztikai azonosító jellel (egyéni vállalkozó),
akkor ebbe a rovatba az adószám első nyolc számjegyét kell beírni.
Címe: A begyűjtő székhelyének címe: A szokásos módon kell kitölteni az irányítószám, a
település neve, az utca és a házszám feltüntetésével.
Irányító szám: A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján.
Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján.
Utca, út, tér, házszám: A közterület hivatalos megnevezése, házszám.
Telephelyének címe: A begyűjtő telephelyének címét csak abban az esetben kell kitölteni, ha az
nem egyezik meg a székhely címével. A szokásos módon kell kitölteni az irányítószám, a
település neve, az utca és a házszám feltüntetésével.
Irányító szám: A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján.
Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján.
Utca, út, tér, házszám: A közterület hivatalos megnevezése, házszám.
Engedély száma: az illetékes környezetvédelmi
begyűjtésére/szállítására kapott engedély száma.

hatóságtól

a

veszélyes

hulladékok

Telefonszám/Fax szám/E-mail: A veszélyes hulladék begyűjtését végzőnek az elérhetőségét
biztosító adatok:
Telefonszám: mobil szám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + sajátszám, pl. Westel
rendszer esetén +36 30/952-9350).
Fax szám: a körzetszám + helyi szám megadásával.
E-mail: A begyűjtő Szabványos E-mail címe.
A kezelőre vonatkozó adatok
Neve: A veszélyes hulladék kezelésére - környezetvédelmi hatósági - engedéllyel rendelkező cég
megnevezése az érvényes cégbírósági végzésben elfogadott formában.
Statisztikai azonosító jel: A veszélyes hulladékot kezelő cég KSH-tól kapott statisztikai
számjele. Amennyiben a kezelő nem rendelkezik statisztikai azonosító jellel (egyéni vállalkozó),
akkor ebbe a rovatba az adószám első nyolc számjegyét kell beírni.
Címe: A kezelő székhelyének címe: A szokásos módon kell kitölteni az irányítószám, a település
neve, az utca és a házszám feltüntetésével.
Irányító szám: A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján.
Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján.
Utca, út, tér, házszám: A közterület hivatalos megnevezése, házszám.
Telephelyének címe: A kezelő telephelyének címét csak abban az esetben kell kitölteni, ha az
nem egyezik meg a székhely címével. A szokásos módon kell kitölteni az irányítószám, a
település neve, az utca és a házszám feltüntetésével.
Irányító szám: A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján.
Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján.
Utca, út, tér, házszám: A közterület hivatalos megnevezése, házszám.
Engedély száma: az illetékes környezetvédelmi hatóságtól a veszélyes hulladékok kezelésére
kapott engedély száma.
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Telefonszám/Fax szám/E-mail: A veszélyes hulladék kezelését végző elérhetőségét biztosító
adatok:
Telefonszám: mobil szám esetén a szokott módon (szolgáltató kód + sajátszám, pl. Westel
rendszer esetén +36 30/952-9350).
Fax szám: a körzetszám + helyi szám megadásával.
E-mail: A begyűjtő Szabványos E-mail címe.
Nyilatkozatok
A veszélyes hulladék begyűjtője, annak intézkedésre jogosult felelős képviselője nevének
feltüntetése mellett aláírásával igazolja, hogy a kísérőjegyen
a) az adatok a valóságnak megfelelnek,
b) a veszélyes hulladék begyűjtésére feljogosítással és megfelelő felszereltséggel rendelkezik.
A veszélyes hulladék kezelője, annak intézkedésre jogosult felelős képviselője nevének
feltüntetése mellett aláírásával igazolja, hogy a kísérőjegyen
a) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
b) az összes hulladékmennyiséget átvette,
c) a veszélyes hulladék átvételére és kezelésére megfelelő feljogosítással és technológiával
rendelkezik,
d) a kezelés során keletkező hulladékok kezeléséről gondoskodik.
Pótlapok száma (db): A korábban leírtak szerint, amennyiben a begyűjtő négyet meghaladó
termelőtől vesz át ugyanazon veszélyes hulladékból, akkor szükség szerint további pótlapokon
folytatható az adatszolgáltatás. Ebbe a rovatba a csatolt pótlapok db számát kell írni.
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