
2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez 

Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 

1. Általános előírások 
1.1. Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban részt vevőknek a 

jelen szabályzat részét képező kísérőjegyeket kell használniuk: 
Kísérőjegy a veszélyes hulladék szállításához (a továbbiakban: „SZ” kísérőjegy). Ezt a lapot a veszélyes hulladék 

termelője tölti ki. Ez a kísérőjegy a kezelőig dokumentálja a hulladékot. 
Kísérőjegy begyűjtéssel szállítható veszélyes hulladékokhoz (a továbbiakban: „K” lap). Ezt a lapot a begyűjtő tölti 

ki minden egyes begyűjtés esetében. 
1.2. A veszélyes hulladékok azonosítására a hulladékjegyzékben felsorolt azonosító számokat kell használni. 

2. Részletező előírások 
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. 

2.3. A termelő köteles a kezelő számára az „SZ” kísérőjegyen kért adatokon túl további adatokat szolgáltatni a 
veszélyes hulladékok keletkezésének körülményeiről és veszélyességi jellemzőiről, amennyiben ezek a kezelő 
környezetének, személyének és berendezéseinek védelme, illetve a veszélyes hulladék szakszerű kezelése érdekében 
szükségesek. 

2.4. A termelőnek a veszélyes hulladékot tartalmazó csomagolóeszközön láthatóan fel kell tüntetnie az „SZ” 
kísérőjegy számát és a hulladék EWC kódszámát. 

2.5. Ha a veszélyes hulladék kísérőjegyének megfelelő példánya 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. 

3. Szállító, begyűjtő 
3.1. A szállító az „SZ” kísérőjegy 1-3. példányait a szállítás során az egyéb szükséges dokumentumokkal együtt 

magával viszi. A kezelővel az átadás tényét a kísérőjegyen igazoltatja, és a 2. példányt igazolásként megőrzi, az 1. és 
a 3. példányt pedig a kezelőnél hagyja. 

3.2. Sikertelen szállítás esetén az eredeti kísérőjegyet - feltüntetve rajta az átadás meghiúsulásának okát - át kell 
adni a termelőnek. 

4. Begyűjtő járattal szállítható veszélyes hulladékok 
(2000 kg-nál kisebb mennyiség esetében, illetve ún. darabos hulladékok esetében) 
4.1. A begyűjtő az átvett veszélyes hulladékért mint birtokosa felel tevékenysége időtartama alatt. 
4.2. A begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok szállítása a termelőtől a kezelőhöz „K” kísérőjeggyel történhet 

(az „SZ” kísérőjegy helyett). A „K” kísérőjegyet a begyűjtő tölti ki, azon a hulladék termelője aláírásával igazolja a 
begyűjtő járattal szállítandó hulladék mennyiségét és összetételét. 

A „K” kísérőjegyet 2 példányban kell kitölteni. „K” kísérőjeggyel egy hulladéktermelőtől, alkalmanként, csak 
2000 kg-nál kisebb mennyiségű veszélyes hulladék szállítható. 

5. Kezelő 
5.1. Veszélyes hulladékot a kezelő csak abban az esetben vehet át, ha a veszélyes hulladék kezelésére a 

felügyelőségtől engedéllyel rendelkezik, és ha a hulladékot azonosította a kísérőjegyen feltüntetettel. 
5.2. A kezelőnek telephelye beléptető pontján a veszélyeshulladék-szállítmány okmányain szereplő adatokat 

egyeztetnie kell az engedélyében lévő felhatalmazással és a birtokossal, illetve a begyűjtővel kötött szerződés esetén 
a szerződésében rögzített adatokkal. 

A kezelőnek meg kell győződnie arról is, hogy a szállított veszélyes hulladék mennyisége és összetétele 
megegyezik a szerződésben rögzített adatokkal. 



5.3. A kezelőnek az átvételt, a kísérőjegy valamennyi példányán, cégszerű aláírásával igazolnia kell. A kísérőjegy 
1. példányát bizonylatként meg kell őrizni. 

A 2. példányt a szállítónak, illetve a begyűjtőnek kell átadni. A kísérőjegy 3. példányát a termelőnek kell 
megküldeni. 

5.4. A kezelő megtagadhatja a veszélyes hulladék átvételét akkor, ha az nem felel meg a szerződésben, illetve a 
kísérő dokumentumokban foglaltaknak. 

6. Kitöltési útmutató az „SZ”, illetve a „K” kísérőjegyhez 
A megjelenési forma mezőbe a hulladék 20 °C-on mutatott fizikai megjelenési formájának megfelelő kódszámot 

kell beírni a következők szerint: 

 Fizikai megjelenési forma  Kód 

 Por  P 

 Szilárd  S 

 Viszkózus/pasztaszerű  V 

 Folyékony  F 

 Gáznemű  G 

 Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 1-5%)  0 

 Iszapszerű anyag (szárazanyag tartalma: 6-10%)  1 

 Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 11-15%)  2 

 Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 16-20%)  3 

 Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 21-25%)  4 

 Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 26-30%)  5 

 Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 31-35%)  6 

 Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 36-40%)  7 

 Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: 41-45%)  8 

 Iszapszerű anyag (szárazanyag-tartalma: >45%)  9 

A szállítás módja mezőbe az alábbi betűkódok valamelyikét kell beírni: 

 A szállítás módja  Betűkódja 

 Közúton  R 

 Vasúton  T 

 Belső vízi úton  W 

 Egyéb módon  O 

A szállítás megkezdése mezőbe azt a dátumot kell beírni, amikor a szállítmány elhagyja a termelő telephelyét. A 
hónapot is arab számmal kell jelölni. 

A csomagolás módja mezőbe az elsődleges csomagolásnak megfelelő kódszámot kell beírni: 

 A csomagolás módja  Kódszáma 

 Hordó  1 

 Fahordó  2 

 Kanna, flakon  3 

 Doboz, tartály, láda  4 

 Zsák  5 

 Kombinált csomagolás  6 

 Nyomásálló tartály  7 

 Ömlesztve  8 

 Egyéb  9 



A csomagok száma mezőbe: a csomagokat törtszám formájában kell megszámozni úgy, hogy a számláló a csomag 
sorszámát jelölje, a nevező a csomagok összes számát. 

 E nyomtatvány kitöltését a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet írja elő. 

 SZ  „SZ” KÍSÉRŐJEGY A VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁHOZ  sorszámozás helye 

 1. A termelő neve: 
.......................................................................................................................
.. 

 4. A termelő település azonosítója: □□□□□ 

 2. Statisztikai azonosító jel: □□□□□□□□-□□□□-□□□  Címe: □□□□ 
............................................................. 

 3. KÜJ: □□□□□□□□□  ir.szám  település  utca, házszám 

 5. A termelő telephelyének neve: 
.......................................................................................................................
.. 

 8. A telephely település azonosítója: □□□□□ 

 6. Telephely azonosító: □□□□□□□□□□□□□□□□  Címe: □□□□ 
............................................................. 

 7. KTJ: □□□□□□□□□  ir.szám  település  utca, házszám 

 9. Az ügyintéző neve: 
..................................................... 

 Tel.: 
.................................................... 

 Fax: 
.................................... 

 E-mail: 
........................................ 

 10. A kezelő neve: 
.......................................................................................................................
. 

 13. A kezelő település azonosítója: □□□□□ 

 11. Statisztikai azonosító jel: □□□□□□□□-□□□□-□□□  Címe: □□□□ 
............................................................. 

 12. KÜJ: □□□□□□□□□  ir.szám  település  utca, házszám 

 14. A kezelő telephelyének neve: 
.......................................................................................................................
. 

 19. A telephely település azonosítója: □□□□□ 

 15. Telephely azonosító: □□□□□□□□□□□□□□□□  Címe: □□□□ 
............................................................. 

 16. KTJ: □□□□□□□□□       17. Kezelési kód: □□□□□  ir.szám  település  utca, házszám 
 18. Kezelési engedély száma: 
......................................................................... 

      

 20. Az ügyintéző neve: 
..................................................... 

 Tel.: 
...................................................... 

 Fax:  
.................................... 

 E-mail:  
........................................ 

 21. A szállító neve: 
.......................................................................................................................
. 

 24. A szállító település azonosítója: □□□□□ 

 22. Statisztikai azonosító jel: □□□□□□□□-□□□□-□□□  Címe: □□□□ 
............................................................. 

 23. Hatósági engedély száma: 
....................................................................... 

 ir.szám  település  utca, házszám 

 25. Az ügyintéző neve: 
..................................................... 

 Tel.: 
...................................................... 

 Fax:  
.................................... 

 E-mail:  
........................................ 

 26. A hulladék azonosító száma: □□□□□□  27. A hulladék megnevezése: 
....................................................................... 

 28. Megjelenési formája: □  29. A legfontosabb veszélyességi jellemzője:* 
H □□□ 
H □□□   H □□   H □□   H □□   H □□ 

 30. A hulladék UN száma: □□□□ 

 31. A hulladék összetétele 
............................................................................................................................................................................. 



 32. A hulladékra jellemző R és S mondatok a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján: 
.............................................................................. 

 33. A szállítás módja: □  35. Csomagolás módja: 
□ 

 37. A szállítandó hulladék 
mennyisége: 

 38. A fuvarlevél száma: 

 34. A szállítás dátuma:   36. Csomagok száma:  bruttó (kg): □□□□□□  .................................. 
 □□□□.□□.□□.  □□□  nettó (kg): □□□□□□   

 39. Az átvevő a szállítmányt: Átvette: □ Nem vette 
át: □ 

 41. Az átvett hulladék mennyisége:  42. Az átvett, csomagok 
száma:  

 40. Az átvétel időpontja: □□□□.□□.□□.  bruttó (kg):□□□□□□  □□□ 
   nettó (kg):□□□□□□   

 43. A termelő kijelenti, hogy  
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. 

 44. A szállító kijelenti, hogy 
a) az adatok a valóságnak 
megfelelnek, 
b) a veszélyes hulladék szállítására 
feljogosítással és megfelelő 
felszereltséggel rendelkezik. 

 45. A kezelő kijelenti, hogy  
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. 

 46. Felelős személy neve: 
.......................................... 

 47. Kelt: ........................................  48. Felelős személy neve: 
................................................ 

 Kelt: 
........................................................................... 

   Kelt: .................................... 

 Aláírás és pecsét  Aláírás és pecsét  Aláírás és pecsét 

 49. A hulladékátvétel megtagadásának oka: 
.........................................................................................................................................................................................................
............ 

 * A legfontosabb veszélyességi jellemzőn túl - a több veszélyességi jellemzővel rendelkező hulladék esetében - a H1; H2; 
H3A/B; H6; H8; H12; veszélyességi jellemzőket is fel kell tüntetni. 

  
  
  

 E nyomtatvány kitöltését a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet írja elő. 

 K  „K” KÍSÉRŐJEGY A BEGYŰJTÉSSEL SZÁLLÍTHATÓ VESZÉLYES 
HULLADÉKRA 

 sorszámozás helye 

 A begyűjtött hulladék 
 Azonosító száma: 
□□□□□□ 

 Megnevezése: 
................................................. 

 Megjelenési formája:  
□ 

 Legfontosabb veszélyességi 
jellemzője:* 
H □□□ 
H □□□   H □□   H □□   H □□   H □□ 

 A hulladék összetétele 
................................................................................................................................................................................ 

 A hulladékra jellemző R és S mondatok a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján: 
................................................................................. 

 A termelő neve, statisztikai azonosító jele, címe  Kelt, aláírás  A begyűjtőnek átadott 
hulladékmennyiség (kg) 

 Csomagolás 

       Nettó  Bruttó   

   Neve: ...........................................................  .....................  □□□  □□□  Módja: □ 
   Statisztikai azonosító jel:        Csom. száma: 

 1.  □□□□□□□□-□□□□-□□□        □□□ 



   KÜJ: □□□□□□□□□ KTJ: □□□□□□□□□         
   Címe: □□□□ .................................................         

   Neve: ...........................................................  .....................  □□□  □□□  Módja: □ 
   Statisztikai azonosító jel:        Csom. száma: 

 2.  □□□□□□□□-□□□□-□□□        □□□ 
   KÜJ: □□□□□□□□□ KTJ: □□□□□□□□□         
   Címe: □□□□ .................................................         

   Neve: ...........................................................  .....................  □□□  □□□  Módja: □ 
   Statisztikai azonosító jel:        Csom. száma: 

 3.  □□□□□□□□-□□□□-□□□        □□□ 
   KÜJ: □□□□□□□□□ KTJ: □□□□□□□□□         
   Címe: □□□□ .................................................         

   Neve: ...........................................................  .....................  □□□  □□□  Módja: □ 
   Statisztikai azonosító jel:        Csom. száma: 

 4.  □□□□□□□□-□□□□-□□□        □□□ 
   KÜJ: □□□□□□□□□ KTJ: □□□□□□□□□         
   Címe: □□□□ .................................................         

 A fuvarlevél száma: 
............................... 

 Összes 
hulladékmennyiség: 

 □□□□  □□□   

 A begyűjtő  A kezelő 

 Neve: 
.......................................................................................... 

 Neve: 
.......................................................................................... 

 Statisztikai azonosító jel:  Statisztikai azonosító jel: 
 □□□□□□□□-□□□□-□□□  □□□□□□□□-□□□□-□□□ 
 KÜJ: □□□□□□□□□  KÜJ: □□□□□□□□□ 
 Címe: □□□□ ...........................................................  Címe: □□□□ ........................................................... 

 Telephelyének címe:  Engedély száma:  Telephelyének címe:  Engedély száma: 
 □□□□ ...................................................  ..........................  □□□□ ..................................................  ........................... 
 KTJ: □□□□□□□□□  KTJ: □□□□□□□□□     Kezelési kód: □□□□□ 

 Tel.: ....................  Fax: ..................  E-mail: ...............  Tel.: ...................  Fax: ..................  E-mail: ................ 

 A begyűjtő kijelenti, hogy  Kelt: 
............................... 

 40. A kezelő kijelenti, hogy  Kelt: 
............................... 

 a) az adatok a valóságnak megfelelnek, 
b) a veszélyes hulladék begyűjtésére 
feljogosítással és megfelelő 
felszereltséggel rendelkezik. 

     
  
  
  
  
  

Aláírás és pecsét 

 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. 

     
  
  
  
  
  

Aláírás és pecsét 

 Pótlapok száma: □□□ db  
 * A legfontosabb veszélyességi jellemzőn túl - a több veszélyességi jellemzővel rendelkező hulladék esetében - a H1; H2; 
H3A/B; H6; H8; H12; veszélyességi jellemzőket is fel kell tüntetni. 

 
 


