NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE
a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és
veszélyes hulladék esetében
Általános adatok:
A KAR/Ügyfél lap, illetve KAR/Telephely lap és a Borítólap kitöltéséhez szükséges adatok
(A hulladéktermelő és – ha a telephely tulajdonosa nem azonos az üzemeltetővel– a telephely
tulajdonosának adatai)
§ név
§ KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) - A KÜJ a környezetvédelmi adatszolgáltatások

§
§
§
§

során kötelezően használandó azonosító, amely a különféle környezetvédelmi ügyekben a
környezetvédelmi felügyelőséghez forduló ügyfelek egyszerű és egyértelmű azonosítását
szolgálja. A telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőségtől kell kérni.
KSH törzsszám (statisztikai számjel) - A KSH által kiadott, a gazdálkodók, vállalkozók
statisztikai rendszerekben történő azonosítására szolgáló statisztikai szám első 15 jegye.
Egyéni vállalkozók esetén az adószámot kell ideírni.
Országjel - Csak külföldi üzemeltető, vagy tulajdonos esetén kell, a nemzetközi
gyakorlatban alkalmazott ország besorolás szerint

Székhely címe
Település azonosító - A KSH "Magyarország helységnévtár"-ban található 5 számjegyű
kód. Külföldi település esetén üresen marad. A település azonosító elérhető a KSH
területileg illetékes igazgatóságainak ügyfélszolgálati irodáiban.

§
§

telephely megnevezése
KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel) - A környezetvédelmi adatszolgáltatások során
szintén kötelezően használandó azonosító. A telephely szerint illetékes környezetvédelmi
felügyelőségtől kell kérni.

§
§
§

Telephely címe
Település azonosító – ld. fent
Telephely típusa - A telephelyre környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontból
jellemző tevékenység a következők szerint: Termelő, Előkezelő /Begyűjtő, ÁrtalmatlanítóHasznosító, Termelő/Előkezelő, Termelő/ Ártalmatlanító-Hasznosító, Begyűjtő/
Ártalmatlanító-Hasznosító)

§
§
§

A telephelyen foglalkoztatottak létszáma
Helyrajzi szám - A telephelyhez tartozó tulajdoni lap(ok)on szereplő helyrajzi szám
EOV koordináták - Térinformatikai azonosításra szolgálnak, az Egységes Országos
Vetületi (EOV) rendszer szerint. A Földhivataltól lehet beszerezni.

A telephelyen folyó tevékenységek felsorolása, TEÁOR kóddal, megnevezéssel
A felelős vezető neve, beosztása
Nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról
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NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK NYILVÁNTARTÁSA– Hulladékonként
Hulladék megnevezése : 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint
EWC kódja: 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint
Fizikai megjelenési formája: 20-ºC-on mutatott megjelenési forma
dátum göngyölített keletkezett telephelyi kezelőnek exportra
mennyiség mennyiség kezelésre
/kg/
átadott mennyiség /kg/

átvevő
neve

KÜJ száma

kezelés
kódja*

kiszállítások
bizonylatszáma

KTJ száma

*Kezelési kód: jelenti azt a kezelési kódot amellyel az átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. A kezelési kód azonosító számát a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. és 4.
mellékletei szerint kell megadni. Egyazon hulladék esetén többféle kezelésre történő átadás is lehetséges.
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NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK NYILVÁNTARTÁSA – Technológiánként csak az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
szabályairól szóló 193/2001. (X.19.) Korm. rendeletben felsorolt iparágak, illetve tevékenységek esetében kell vezetni (az anyagmérlegek alapján)
A hulladékot eredményező technológia megnevezése:
TEÁOR kódja (ha van):
A technológia anyagmérlege
A keletkezett félkész és/vagy késztermékek termelési adatai

VESZÉLYES HULLADÉKOK NYILVÁNTARTÁSA – Technológiánként
A hulladékot eredményező technológia megnevezése:
TEÁOR kódja (ha van):
A technológia leírása, kapacitása
A technológia anyagmérlege
A technológia anyagmérlege a külön jogszabályban előírt tartalommal
A keletkezett félkész és/vagy késztermékek termelési adatai
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VESZÉLYES HULLADÉKOK NYILVÁNTARTÁSA – Hulladékonként
Hulladék megnevezése: 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint
EWC kódja: 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint
Fizikai megjelenési formája: 20-ºC-on mutatott megjelenési forma
H veszélyességi jellemzője: A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2. számú melléklete szerint.
A veszélyességet okozó komponens megjelölése (C számok): A 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában felsoroltak szerint.
dátum göngyölített keletkezett telephelyi kezelőnek exportra
mennyiség mennyiség kezelésre
/kg/
átadott mennyiség /kg/

kezelés
kódja*

átvevő
neve

KÜJ száma

KTJ száma

kiszállítások
kísérőjegyeinek
(SZ vagy K) száma

*Kezelési kód: jelenti azt a kezelési kódot amellyel az átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. A kezelési kód azonosító számát a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. és 4.
mellékletei szerint kell megadni. Egyazon hulladék esetén többféle kezelésre történő átadás is lehetséges.
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NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKKEZELŐK RÉSZÉRE
a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3. szerint

A hulladék kezelője a hulladék átvételének pillanatától nem veszélyes hulladék kezelése esetén az 1. pont szerinti, veszélyes hulladék kezelése esetén a 2. pont
szerinti adatokat tartja nyilván.
Ezen felül a kezelésre átvett hulladékra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthetőségének érdekében a kezelőnek az alábbi nyilvántartási
kötelezettsége van:
A kezelésre átvett hulladék megnevezése: 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint
EWC kódja: 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint
dátum
név

KÜJ szám

Származás
KTJ szám
technológia

átvett
tárolt
kísérőjegyek mennyiség mennyiség

száma

kezelésre
átadott
mennyiség
/kg/

kiadás utáni
göngyölített
mennyiség
/kg/

kezelés
kezelés
kódja,
eredménye
technológia
sorszáma

