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Besorolás 
(2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról )
• 63. § (1) A hulladék termelője, vagy – ha az nem állapítható meg – a 

hulladék birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint besorolja.

• (2) Ha a hulladék termelője vagy a hulladék birtokosa besorolási 
kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hulladékot a 
hulladék termelőjének vagy birtokosának telephelye szerint illetékes hulladék termelőjének vagy birtokosának telephelye szerint illetékes 
környezetvédelmi hatóság – a hulladék termelőjének vagy birtokosának 
költségén – besorolja, és ennek tényét jogszabály előírásainak 
figyelembevételével határozatban megállapítja.

• (3) Ha a hulladék termelője vagy birtokosa besorolási kötelezettségének 
azért nem tesz eleget, mert az adott anyag vagy tárgy a hulladékjegyzékről 
szóló miniszteri rendelet szerinti hulladékjegyzékben nem szerepel, a 
hulladék termelője vagy birtokosa erről a környezetvédelmi hatóságot 
haladéktalanul tájékoztatja. A hulladékjegyzékben nem veszélyes 
hulladékként szereplő hulladékot a környezetvédelmi hatóság a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint minősíti, majd – ha a 
besorolás feltételei fennállnak – a hulladék termelőjének vagy birtokosának 
költségén gondoskodik annak besorolásáról.



Besorolás 
(98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeir ől)

• 4.§. A hulladék besorolását – annak veszélyességére tekintettel – a 
hulladék termelője, vagy ha az nem állapítható meg, akkor a birtokosa 
köteles elvégezni külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével.köteles elvégezni külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével.

• Amennyiben a termelő vagy a birtokos a besorolási kötelezettségének nem 
vagy hibásan tesz eleget, a termelő, birtokos telephelye szerint illetékes 
környezetvédelmi felügyelőség a hulladék besorolását a külön jogszabály 
előírásainak figyelembevételével határozatban állapítja meg.

• Külön jogszabály alapján nem besorolható hulladék minősítését a termelő, 
vagy ha az nem állapítható meg, akkor a birtokos az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségtől köteles 
kérni. A kérelmet a hulladék keletkezésének vagy kezelésének helye szerint 
illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek kell benyújtani. A 
környezetvédelmi felügyelőség a kérelmet – a véleményével együtt –
tizenöt napon belül továbbítja az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez. Határozat a besorolásról.



Besorolás 
(98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeir ől)

• A hulladék-minősítési kérelmet akkreditált laboratórium által végzett 
mintavétellel és azon alapuló megalapozó vizsgálatokkal kell 
alátámasztani.alátámasztani.

• A hulladék veszélyességéről vagy veszélytelenségéről, valamint a 
hulladék kódszámáról és megnevezéséről az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség– a 
Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleménye alapján –
határozatot hoz. A minősítés eredményét a Főfelügyelőség 
nyilvánosan közzéteszi.

• A hulladék minősítésére vonatkozó határozat jogerőre 
emelkedéséig a hulladékot veszélyes hulladéknak kell tekinteni.



Besorolás 
(72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

a hulladékjegyzékr ől)

• Ha az adott hulladékot a 01–12-ig terjedő, valamint a 17–20-ig 
terjedő főcsoportokba nem lehet besorolni, a hulladékot a 13, a 14 
és a 15 főcsoportokban meghatározott hulladéktípusok alapján kell 
azonosítani.azonosítani.

• Ha az adott hulladék besorolására egyik főcsoport sem 
alkalmazható, a hulladékot a 16. főcsoport alapján kell besorolni.

• Ha az adott hulladék besorolására a 16. főcsoport sem 
alkalmazható, a 99 kódot (közelebbről meg nem határozott hulladék) 
kell használni a hulladékjegyzék azon fő- és alcsoportjában, amely 
megfelel az adott hulladék képződését eredményező forrásnak. 99-
esre végződő azonosító kóddal veszélyes hulladék – a 13 08 99* 
azonosító kód kivételével – nem sorolható be.

• Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékot (beleértve a 
különböző csomagolási hulladék keverékét is) a 15 01 alcsoportba 
kell besorolni, és nem a 20 01 alcsoportba.



Besorolás 
(72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

a hulladékjegyzékr ől)
• Veszélyesség megállapítása a veszélyességi jellemzők 

alapján (H1-H15)
• A H3-H8, H10 és H11 veszélyességi jellemzők esetében • A H3-H8, H10 és H11 veszélyességi jellemzők esetében 

a hulladék veszélyességének megállapításához a 2.§. 
(1) bek. meghatározott tulajdonságokat is figyelembe kell 
venni.

• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 1. számú melléklet 4. 
pontjában az R mondatok

• Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés tiszta 
fémötvözetekre nem alkalmazandó, ha azok nincsenek 
szennyezve felületükhöz tapadt veszélyes anyagokkal.



Gyűjtés-Tárolás
Munkahelyi gyűjtőhely (246/2014.(IX.29.) 

Korm. Rendelet)

• Önálló helyiség, vagy vonal felfestés, vagy lekerítés (a 
hulladék képződés helyén)- kivéve egészségügyi hulladék képződés helyén)- kivéve egészségügyi 
szolgáltató (1/2002. EüM rendelet)-táblával jelölni

• Környezetszennyezést kizáró elkülönített gyűjtés –
gyűjtőedény, konténer, külön helyiség – a hulladék 
fajtája, típusa, jellege, stb. alapján.

• Feliratozás a gyűjtőedényeken.
• A hulladékképződéstől számított 6 hónapig gyűjthető –

kivéve egészségügyi hulladék.



Gyűjtés-Tárolás
Üzemi gyűjtőhely (246/2014.(IX.29.) Korm. 

Rendelet)

• Körülhatárolt, zárt, táblával jelzett hulladékgazdálkodási létesítmény.
• A hulladékok gyűjtésére szolgáló teret és közlekedési útvonalakat • A hulladékok gyűjtésére szolgáló teret és közlekedési útvonalakat 

kémiailag ellenálló, vízzáró burkolattal kell ellátni.
• Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, 

hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően 
elkülönítetten kell gyűjteni, környezetszennyezés kizárásával. 

• A gyűjtőedények, konténerek feliratozva.
• Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot legfeljebb 1 évig lehet gyűjteni.
• Üzemnapló
• Üzemeltetési szabályzat – felelős személy kijelölése – havária-terv 

(napi 1 tonna veszélyes hulladék)



Nyilvántartás
(440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

• Telephelyenként és hulladéktípusonként, • Telephelyenként és hulladéktípusonként, 
nyomonkövethető forgalommal kell vezetni.

• Nyilvántartás tartalma: 1. sz. melléklet és 442-
445/2012. Korm. rendeletekben előírt tartalom.

• Veszélyes hulladék esetén a hulladéktermelő 
anyagmérleg alapján

• a) termelési technológiánként és
• b) hulladéktípusonként vezet naprakész nyilvántartást.



Adatszolgáltatás
(440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet)

• A hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként rendszeres 
adatszolgáltatást teljesít, feltéve, hogy a telephelyén a tárgyévben 
képződött, továbbá birtokolt hulladék összes mennyiségeképződött, továbbá birtokolt hulladék összes mennyisége

– a) veszélyes hulladék esetén a 100 kg-ot,
– b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot vagy
– c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.

• A hulladéktermelő, a kereskedő és a hulladékkezelő adatszolgáltatási 
kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik 
vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását 
vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy 
megszűnésétől számított 60 napon belül a környezetvédelmi és 
természetvédelmi felügyelőségnek írásban bejelenti.

• Az adatszolgáltatás teljesítésének módja: elektronikus – ügyfélkapun 
keresztül, ÁNYK keretprogrammal (VÁLTOZÁS!!!) 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!figyelmet!


