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II. FEJEZET 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

9. A hulladék gyűjtése 

 
12. § 
(2c) A lakosságnál képződő, 17 06 05* azonosító kódú, azbesztet tartalmazó építőanyag 
megnevezésű veszélyes hulladék az annak gyűjtése céljából üzemeltetett hulladékgyűjtő 
ponton, az erre vonatkozó külön hulladékgazdálkodási engedély nélkül átvehető. 
 
14. § (1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba 
vétel alapján lehet szállítani, kivéve, ha 
d) a természetes személy ingatlantulajdonos vagy ingatlanbirtokos által használt ingatlanon 
képződő, elkülönítetten gyűjtött 17 06 05* azonosító kódú, azbesztet tartalmazó építőanyag 
megnevezésű veszélyes hulladékot az annak szállítására és tárolására alkalmas 
gyűjtőedényben, környezetveszélyeztetést kizáró módon – nem üzletszerű szállítás 
keretében – az (5)–(8) bekezdésben foglaltak betartásával hulladékgyűjtő pontra vagy 
hulladékkezelő létesítménybe szállítja. 
 
(5)Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szállításról az átadó 
a) elektronikus tájékoztatás esetén legkésőbb a szállítás megkezdése előtt közvetlenül, 
b) papíralapú tájékoztatás esetén legkésőbb a szállítás megkezdése előtt 48 órával 
igazolható módon tájékoztatja az átvevőt. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatás tartalmazza 
a) a hulladékbirtokos vagy -tulajdonos természetes személy 65. § (2) bekezdés szerinti 
adatait, 
b) a hulladék képződése szerinti ingatlan azonosításához szükséges adatokat, a képződött 
hulladék becsült mennyiségét, 
c) a szállításhoz felhasználni tervezett gyűjtőedény megnevezését, méretét, darabszámát, 
d) a szállítás várható időpontját, 
e) a gépjármű rendszámát, és 
f) amennyiben van, az építési (bontási) engedély számát. 
(7) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szállítás ellenőrzése során a (6) bekezdés szerinti 
tájékoztatás megtörténtét az átadónak – elektronikusan vagy papíralapon – kétséget 
kizáróan bizonyítani kell tudni. 
(8) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szállítás esetén a hulladék átvevője az átvett 
hulladékról igazolást ad. 
 
 

VIII. FEJEZET 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

KÖTELEZETTSÉGEK 

27. A hulladék besorolása, a melléktermék megfelelőségének igazolása 
 
63. §  
(5) A kitermelt szennyezetlen talaj vagy más, természetes állapotában meglévő anyag 
termelőjének, vagy – ha az nem állapítható meg – birtokosának kifejezett, kormányrendelet 
szerinti nyilatkozata esetén a 2. § (4) bekezdés szerinti talaj vagy anyag nem minősül 



hulladéknak. A kitermelésre kerülő vagy kiszoruló talaj mennyiségét és környezeti jellemzőit 
előzetesen meg kell állapítani, további felhasználására a felmérés eredményétől függően 
kerülhet sor. Az előzetes felmérésre, a felhasználás feltételeire, a tervezett felhasználás 
előzetes, illetve a megtörtént felhasználás utólagos igazolására vonatkozó előírásokat 
kormányrendelet tartalmazza.  
 
(Megjegyzés: a törvény által hivatkozott kormányrendelet még nem jelent meg!!!) 


