
A Kormány 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete

a hulladékká vált gépjármûvekrõl

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a gépjármûvekre – ideértve azok alkatrészeit és anyagait, függetlenül attól, hogy utóbbiakat a gépjármûvek

karbantartása, javítása során építették-e be a gépjármûbe, és azok az eredeti vagymás gyártótól származnak-e –,

valamint

b) a hulladékká vált gépjármûvekre

terjed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a gépjármûadóról szóló törvényben, valamint a közúti jármûvek mûszaki

megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott,

a) a környezet veszélyeztetése nélkül tartott muzeális jellegû gépjármûvekre, valamint

b) a háromkerekû gépjármûvekre, ide nem értve a hulladékká vált háromkerekû gépjármûveket.

(3) E rendelet 6. §-át a közúti jármûvekmûszakimegvizsgálásáról szólóminiszteri rendeletbenmeghatározott különleges

rendeltetésû jármûvekre nem kell alkalmazni.

2. Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. átvevõ: a gyártó vagy a bontó nevében eljáró gazdálkodó szervezet, amely a hulladék közvetítésére,

kereskedelmére vagy kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik;

2. átvétel: az a tevékenység, amelynek során a gyártó vagy a nevében eljáró gazdálkodó szervezet a hulladékká vált

gépjármûvet a hulladék utolsó tulajdonosától vagy üzemeltetõjétõl kezelés céljából átveszi;

3. átvételi hely: a gyártó, a forgalmazó, a bontó vagy az átvevõ által fenntartott gyûjtõhely, amely az e rendeletben

meghatározott gyártói kötelezettséggel érintett hulladékká vált gépjármûvek átvételére szolgál;

4. bontás: a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló miniszteri rendelet szerinti

képesítéssel és jogosultsággal végezhetõ hulladékkezelési tevékenység;

5. bontó: az a hulladékkezelõ, aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges mûszaki feltétellel és

engedéllyel (regisztrációval) rendelkezik;

6. érintett gazdasági szereplõ: a gépjármû és alkatrészeinek gyártója, forgalmazója, a gépjármû-biztosító szervezet,

valamint az a gépjármû-hulladékkezelõ, amely a hulladékká vált gépjármû bontása során képzõdött hulladék

kezelését végzi;

7. gépjármû: a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M1 és N1

jármûkategóriájú, továbbá – a motoros tricikli kivételével – a háromkerekû gépjármû;

8. közvetítõ szervezet: az a gyártók, forgalmazók vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó

szervezetek által létrehozott és a környezetvédelmi hatóság által nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági

társaság, amely a gyártók átvételi, gyûjtési és kezelési kötelezettségét érintõ, törvényben, valamint

kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el;

9. zúzógép: olyan berendezés, amely a hulladékká vált gépjármûvet a hasznosítható összetevõk visszanyerése

céljából kisméretû darabokra aprítja, darabolja, zúzza.

3. A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok

3. § (1) A gyártó a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet és a közúti jármûvek forgalomba

helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottaknak

megfelelõen – az anyag- és alkatrész-beszállítóival együttmûködve a leghatékonyabb megoldással – biztosítja

a veszélyes összetevõkre, az alkatrészek jelölésére és a bontási információra vonatkozó forgalmazási feltételeket.
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(2) A gyártó

a) a gépjármûvek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevõik újrahasználhatóságáról,

b) a hulladékká vált gépjármûvek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevõik hasznosíthatóságáról,

c) a hulladékká vált gépjármûvek kezelésérõl – különös tekintettel a gépjármûvekbõl származó folyadékok

eltávolítására és a bontásra –,

d) a hulladékká vált gépjármûvek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevõik újrahasználatának elõkészítéséhez,

valamint hasznosításához alkalmazott mûvelet és technológia leghatékonyabb megoldással történõ

fejlesztésérõl, valamint

e) az ártalmatlanítandó hulladékmennyiség csökkentése, továbbá a hasznosítás – különösen az anyagában történõ

hasznosítás – és a hasznosítási arányok növelése terén elért eredményekrõl

a fogyasztókat tájékoztatja, a tájékoztatást elérhetõvé teszi, és azt az új gépjármûvek forgalmazásánál alkalmazott

termékismertetõben szerepelteti.

(3) A gyártó és a forgalmazó az új vagy a használt gépjármû értékesítésekor a fogyasztót tájékoztatja arról, hogy

a gépjármû hulladékká válása esetén hol és milyen feltételekkel biztosítja annak átvételét. Az erre vonatkozó

információt minden gépjármû-tulajdonos és lehetséges fogyasztó számára nyilvánosan hozzáférhetõvé kell tenni.

4. A gyártó kötelezettségei

4. § (1) A gyártó a forgalomból kivont vagy kivonni szándékozott hulladékká vált gépjármûvet az utolsó tulajdonostól vagy

az üzemeltetõtõl (a továbbiakban: tulajdonos) átveszi, gyûjti (átvételi és gyûjtési kötelezettség), és az átvett hulladék

– a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló miniszteri rendelet szerinti – bontóhoz

történõ eljuttatásáról, kezelésérõl, valamint az e rendelet szerinti hasznosítási arányok teljesítésérõl gondoskodik

(kezelési kötelezettség).

(2) A gyártó az (1) bekezdés szerinti átvételi és gyûjtési, valamint kezelési kötelezettségét

a) saját telephelyén vagy

b) szerzõdés alapján

ba) a forgalmazónál,

bb) a bontónál, vagy

bc) az átvevõnél

teljesíti.

(3) A gyártó az (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében az elérhetõ legjobb technika alkalmazásával

átvevõ-, gyûjtõ- és kezelõhálózatot alakít ki és mûködtet.

(4) Az átvevõ-, gyûjtõ- és kezelõhálózat a hulladékká vált gépjármûvek átvételét úgy biztosítja, hogy közúton haladva

legalább 50 kilométeren belül átvételi hely legyen kialakítva.

(5) A gyártó

a) a saját maga által, valamint

b) a (3) bekezdés szerinti átvevõ-, gyûjtõ- és kezelõhálózaton keresztül

átvett és kezelt hulladékra vonatkozó éves adatokról az 1–3. mellékletben meghatározott tartalommal a telephelyén

nyilvántartást vezet (nyilvántartási kötelezettség).

(6) A gyártó a nyilvántartást legalább 5 éven keresztül megõrzi.

(7) A gyártó az (5) bekezdés szerint nyilvántartásba vett adatokról a tárgyévet követõ év március 1. napjáig a

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség részére (a továbbiakban: felügyelõség) adatot szolgáltat

(adatszolgáltatási kötelezettség). Az adatszolgáltatásban a telephelyek adatait összesítve kell megadni.

5. § (1) A gyártó a hulladékká vált gépjármû tulajdonosa számára a hulladékká vált gépjármû átvételét a gépjármûfenntartó

tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott bontási átvételi igazolás

kiállításával igazolja.

(2) Ha a hulladékká vált gépjármûvet a tulajdonostól a gyártó átvette, a hulladékká vált gépjármûvet a bontó részére

az átvételt követõ 90 napon belül át kell adni.

(3) Az átvételért és az átvételt igazoló bontási átvételi igazolásért a tulajdonosnak érték nélküli hulladékká vált gépjármû

esetében sem számítható fel díj, kivéve, ha a gépjármû valamely alapvetõ összetevõje – így különösen a motor,

az alváz, a karosszéria, a váltómû, vagy a típustartozék katalizátor – hiányzik, vagy abban a gépjármûhöz utólag

hozzáadott alkatrészbõl vagy tartozékból származó hulladék van.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 184. szám 38853



(4) A hulladékká vált gépjármûvet a gyártó a tulajdonostól legalább ingyenesen átveszi. Ha a hulladékká vált gépjármû

vagy annak bármely alkatrésze vagy tartozéka piaci értékkel rendelkezik, a gyártó az átvett hulladékká vált gépjármû

után a gépjármû tulajdonosának ellenértéket fizet. Az ellenértéket a hulladékká vált gépjármûpiaci értéke alapján kell

meghatározni.

6. § A gyártónak – az érintett gazdasági szereplõkkel együttmûködve – az átvevõ-, gyûjtõ- és kezelõhálózat keretén belül

átvett hulladékká vált gépjármû kezelését – különösen hasznosítását – úgy kell végeznie, hogy az újrahasználat,

a hasznosítás, valamint az anyagában történõ hasznosítás (visszanyerés és újrafeldolgozás együttes) mértéke

a) az 1980. január 1. napja elõtt gyártott gépjármûvek esetén az összes hulladékká vált gépjármû – az átlagos

gépjármûtömeget alapul véve – újrahasználatának és hasznosításának együttes aránya legalább az évi

75 tömegszázalékot, az újrahasználat, újrafeldolgozás és visszanyerés együttes aránya legalább az évi

70 tömegszázalékot;

b) a 2006. január 1. napját követõen az összes hulladékká vált gépjármû– az átlagos gépjármûtömeget alapul véve –

újrahasználatának és hasznosításának együttes aránya legalább az évi 85 tömegszázalékot, az újrahasználat,

újrafeldolgozás és visszanyerés együttes aránya legalább az évi 80 tömegszázalékot;

c) 2015. január 1. napját követõen az összes hulladékká vált gépjármû – az átlagos gépjármûtömeget alapul véve –

újrahasználatának és hasznosításának együttes aránya legalább az évi 95 tömegszázalékot, az újrahasználat,

újrafeldolgozás és visszanyerés együttes aránya legalább az évi 85 tömegszázalékot

elérje.

7. § (1) A gyártó az átvevõ-, gyûjtõ- és kezelõhálózat kialakítását a felügyelõség részére bejelenti.

(2) A bejelentésnek legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia:

a) az átvevõ-, gyûjtõ- és kezelõhálózat keretén belül kialakított és üzemeltetett átvevõhelyek címét, az üzemeltetõ

nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,

b) az 5. § (3) és (4) bekezdése szerinti átvétel feltételeinek megvalósulását, valamint

c) a hulladék átvételét és gyûjtését, valamint kezelését szerzõdés alapján teljesítõ forgalmazók, bontók és átvevõk,

továbbá a bontás során képzõdõ hulladék kezelését végzõ hulladékkezelõk listáját.

(3) A gyártó az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget a 3. mellékletben meghatározott

nyomtatvány kitöltése útján teljesíti.

(4) A gyártó a megállapodás módosítását, továbbá az (1) bekezdés szerinti átvevõ-, gyûjtõ- és kezelõhálózat

mûködtetésével kapcsolatban bekövetkezett változásokat a felügyelõségnek 8 napon belül bejelenti.

5. A gyártó kötelezettségeinek átruházása

8. § (1) A gyártó a 4–6. §-ban meghatározott kötelezettségeinek átvállalására és teljesítésére közvetítõ szervezetet hozhat

létre.

(2) A közvetítõ szervezet tevékenységének megkezdéséhez és folytatásához szükséges nyilvántartásba vétel iránti

kérelmet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF)

részére kell benyújtani.

(3) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben a közvetítõ szervezet a következõ adatokat adja meg:

a) a közvetítõ szervezet tagjainak azonosító adatait (név, telephely, székhely, cégjegyzékszám),

b) a 7. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat tartalmazó listát,

c) igazolást arról, hogy az átvételi, újrahasználatra történõ elõkészítési és hasznosítási kötelezettségek teljesítésére,

adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatok kezelésére alkalmas,

d) igazolást arról, hogy az alaptevékenységhez szükséges mértékû – legalább 50 millió forint értékû – jegyzett

tõkével rendelkezik,

e) a közvetítõ szervezet üzletszabályzatának tervezetét – ideértve az általános szerzõdési feltételeket is –,

f) a közvetítõ szervezet alapító okiratának másolatát, valamint

g) igazolást arról, hogy a közvetítõ szervezet szolgáltatásait az alapító okiratában meghatározott feltételek

teljesítése esetén bárki igénybe veheti.

(4) A közvetítõ szervezet a (3) bekezdés c) pontja szerinti adatok kezelésére akkor alkalmas, ha

a) minden közvetítõ szervezethez csatlakozott gyártó átvételi, újrahasználatra történõ elõkészítési és hasznosítási

kötelezettségéhez kapcsolódó adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének teljesítését vállalja, és
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b) biztosítani tudja az érintett gyártók, valamint a hulladék újrahasználatra történõ elõkészítésének és kezelésének

olyan nyilvántartását, amely alapján megállapítható a hasznosítási arányok teljesítése.

(5) A közvetítõ szervezet akkor vehetõnyilvántartásba,ha a (3) bekezdésbenmeghatározott valamennyi feltételt teljesíti.

(6) A közvetítõ szervezetneka (3) bekezdésbenmeghatározott adatokkal kapcsolatosmindenváltozást a változást követõ

15 napon belül – a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával – az OKTVF részére be kell jelentenie.

9. § (1) Ha a gyártó az e rendelet szerinti kötelezettségeit közvetítõ szervezetre ruházta át, a 4. § (5) és (6) bekezdés szerinti

kötelezettségeket a közvetítõ szervezet teljesíti.

(2) Ha a gyártó a 4–6. §-ban meghatározott kötelezettségeinek átvállalására és teljesítésére közvetítõ szervezetet hoz

létre, a 7. § (1) bekezdés szerinti bejelentést a közvetítõ szervezet teszi meg. Ebben az esetben a gyártómás gyártóval,

közvetítõ szervezettel, forgalmazóval, bontóval, átvevõvel vagy a hulladékkezelõvel kötött megállapodásának hiteles

másolatát a felügyelõségnek jóváhagyásra megküldi.

6. A hulladékká vált gépjármú tulajdonosára vonatkozó szabályok

10. § (1) A hulladékká vált gépjármû tulajdonosa a forgalomból véglegesen kivonásra szánt hulladékká vált gépjármûvet

a gyártónak, a forgalmazónak, a bontónak vagy az átvevõnek átadja.

(2) A gépjármû forgalomból történõ végleges kivonásának ténye a gépjármû nyilvántartásba kizárólag azt követõen

vezethetõ be, ha a hulladékká vált gépjármûvet a tulajdonos a gyártónak, forgalmazónak, a bontónak vagy az

átvevõnek átadta, az átadás tényét igazoló bontási átvételi igazolást mindkét érintett fél aláírta, és az igazolást

a gépjármû korábbi tulajdonosa a közlekedési igazgatási hatóságnak átadta.

(3) A bontási átvételi igazolást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló

kormányrendelet szerint kell selejtezni.

7. A hulladékká vált gépjármû szállítása, gyûjtése és kezelése

11. § (1) Az átvétel helyétõl az átvevõ telephelyére, valamint az átvevõtõl a bontóhoz történõ szállítás során a hulladékká vált

gépjármûvet nem kell veszélyes hulladékként szállítani. A hulladékká vált gépjármû bontóhoz történõ elszállításáig

a hulladék elõzetes tárolása nemminõsül veszélyes hulladékkal végzett tevékenységnek.

(2) A hulladékká vált gépjármû bontását és az abból származó bontott alkatrészek, tartozékok, összetevõk és anyagok

újrahasználatra, újrahasználatra történõ elõkészítésre, hasznosításra, továbbá ártalmatlanításra történõ továbbadását

kizárólag a bontó végezheti.

(3) Abontóagyártóval, a forgalmazóval, az átvevõvel vagy a közvetítõ szervezettel kötött szerzõdésealapjánahulladékká

vált gépjármûvet, valamint a nyilvántartásba vételekormegjelölt típusú hulladékká vált gépjármûvet a tulajdonosától

átveszi. A bontó a hulladékká vált gépjármûvet átadó tulajdonos számára a bontási átvételi igazolást kiállítja, átadja,

majd a hulladékká vált gépjármûvet kezeli.

(4) A hulladékká vált gépjármû kezelésétmegelõzõen a gépjármûvet szét kell bontani. A bontás során szét kell választani

és elkülönítetten kell gyûjteni a külön megjelölt, vagy más módon azonosíthatóvá tett anyagokat, folyadékot,

veszélyes és egyéb összetevõket, valamint az újrahasználható alkatrészeket és a hasznosítható anyagokat.

(5) A zúzást megelõzõen a hulladékká vált gépjármûbõl legalább az alábbi alkatrészeket vagy anyagokat kell eltávolítani,

kivágni, kibontani:

a) a katalizátorokat,

b) a rezet, alumíniumot vagy magnéziumot tartalmazó fém alkatrészeket,

c) a gumiabroncsokat,

d) a veszélyes anyagot vagy hulladékot tartalmazó elemeket, alkatrészeket,

e) az akkumulátort,

f) az üzemanyagot, olajat, fékfolyadékot,

g) a nagyobb méretû mûanyag alkatrészeket,

h) az üveget tartalmazó elemeket, alkatrészeket, valamint

i) a folyadékokat.

(6) A gyártói kötelezettségek és hasznosítási arányok teljesítése érdekében a bontás során kinyert elkülönített anyagok,

elemek, alkatrészek, továbbá az ezekbõl származó hulladék kizárólag a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és
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dologi feltételeirõl szóló kormányrendelet szerinti jogosultnak adhatók át újrahasználatra, újrahasználatra történõ

elõkészítésre, hasznosításra vagy ártalmatlanításra.

(7) A bontás során kinyert elkülönített anyagokat, elemeket, alkatrészeket, tartozékokat, összetevõket, továbbá az

ezekbõl származó hulladékot elkülönítetten kell gyûjteni.

(8) A bontó telephelyét úgy alakítja ki, hogy az – a gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló,

valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló kormányrendeletben

meghatározottakon túlmenõen – megfeleljen a 4. melléklet szerinti környezetvédelmi követelményeknek. Az átvevõ

a hulladékká vált gépjármû bontó részére történõ átadását megelõzõ tárolás alatt is biztosítja a 4. melléklet

1. pontjában meghatározott mûszaki követelményeket.

8. A nyilvántartásra és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

12. § (1) A forgalmazó, a bontó, az átvevõ a hulladékká vált gépjármû tulajdonosától átvett gépjármûrõl az 1–3. mellékletben

meghatározott tartalommal a telephelyén nyilvántartást vezet.

(2) A forgalmazó, a bontó, az átvevõ – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a hulladékká vált gépjármûvek átvételérõl,

gyûjtésérõl, bontásáról és további kezelésre történõ átadásáról a gyártói kötelezettség átruházásáról szóló

szerzõdésben, valamint az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelõ tartalommal a felügyelõség és a Nemzeti

Közlekedési Hatóság részére a tárgyévet követõ év március 1. napjáig adatot szolgáltat.

(3) Ha a gyártó az e rendelet szerinti kötelezettségét közvetítõ szervezetre ruházta át, a bontó, a forgalmazó és az átvevõ

a közvetítõ szervezet részére szolgáltat adatot a tárgyév végéig.

(4) Az adatszolgáltatásban a telephelyek adatait összesítve kell megadni.

(5) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörûségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli

szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint saját nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való

egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

9. Hatósági tevékenységek, ellenõrzés, jogkövetkezmények

13. § (1) A felügyelõség a 7. § (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a gyártót vagy a gyártó kötelezettségeit átvállalót

nyilvántartásba veszi.

(2) A 8. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. § (1) bekezdés e) pontja szerinti központi

államigazgatási szerv vezetõjének elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

14. § (1) A gyártó által a 4. § (6) bekezdés, valamint a bontó, a forgalmazó, az átvevõ által a 12. § alapján megküldött adatokat

a felügyelõség az adatok beérkezését követõ 30 napon belül összesíti, majd azt az OKTVF részére továbbítja.

(2) AzOKTVF a felügyelõségektõl beérkezett adatokat összesíti,majd az összesített adatokat a tárgyévet követõ év végéig

a környezetvédelemért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére megküldi.

15. § (1) A 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti, az Európai Bizottság felé történõ háromévenkénti

jelentéstételrõl – a 2001/753/EK bizottsági határozatnak megfelelõen – a miniszter gondoskodik.

(2) A 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, a 2005/293/EK bizottsági határozat 3. cikk

(1) és (2) bekezdése szerinti, az OKTVF által megküldött országos adatokból készült jelentésnek az Európai Bizottság

részére történõ megküldésérõl a miniszter gondoskodik.

16. § (1) Az e rendeletben elõírt kötelezettségek teljesítését a környezetvédelmi hatóság a fõvárosi és megyei

kormányhivatalok közlekedési felügyelõségei bevonásával évente ellenõrzi.

(2) Az e rendeletben elõírt kötelezettségek megsértése esetén a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási

bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet alapján

hulladékgazdálkodási bírságot szab ki.

(3) Ha a közvetítõ szervezet az e rendeletben meghatározott kötelezettségének az ismételten kiszabott

hulladékgazdálkodási bírság ellenére sem tesz eleget, az OKTVF az e tény megállapítását követõ 90. napon belül

a közvetítõ szervezetet a nyilvántartásból törli. A nyilvántartásból történõ törlésrõl rendelkezõ határozat közlése és
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jogerõre emelkedése közötti idõszakban a közvetítõ szervezet a tevékenységével összefüggõ új szerzõdést nem

köthet.

(4) Az e §-ban meghatározott eljárásokban a Ket. 100. § (1) bekezdés e) pontja szerinti központi államigazgatási szerv

vezetõjének elsõ fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

10. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követõen indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18. § Az e rendelet hatálybalépésékor mûködõ közvetítõ szervezet, amely a hulladékká vált gépjármûvekkel kapcsolatos

hulladékgazdálkodási tevékenységek közvetítését nyilvántartásba vételi határozat birtokában jogszerûen végzi,

tevékenységét a határozat idõbeli hatályának lejártáig végezheti.

19. § (1) Ez a rendelet

a) az elhasználódott jármûvekrõl szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2. cikk 1–3., 10., 12. és 13. pontjainak, 3. cikk (1), (4) és (5) bekezdéseinek, 4. cikk (1) bekezdésének, 5. cikk (1), (2) és

(4) bekezdéseinek, 6. cikk (1)–(4) bekezdéseinek, 7. cikk (1) és (2) bekezdéseinek, 9. cikk (1) és (2) bekezdéseinek,

továbbá 12. cikkének;

b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelvnek;

c) a belsõpiaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EKeurópai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló

tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdõívrõl szóló, 2001. október 17-i 2001/753/EK bizottsági határozat;

b) az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott,

az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés céljainak ellenõrzését szolgáló részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2005. április 1-jei 2005/293/EK bizottsági határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) E rendelet tervezetének a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti

és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.

20. § (1) Hatályát veszti a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet.

(2) Hatályát veszti a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló

286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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1. melléklet a 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

38858 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 184. szám

A gyártó és a közvetít  szervezet adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 

bejelent  lap 

 
 Borítólap  ADATLAP A GÉPJÁRM GYÁRTÓ, A 

HULLADÉKKEZEL  VAGY A KÖZVETÍT  
SZERVEZET ADATSZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉGÉHEZ 

 Év  

 
 
Adatszolgáltató: 

 Neve:  Típusa: 
 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél 
Jel): 

 

 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):  

 
 KSH-statisztikai számjel:  

- -  

 Székhely címe:  
 
......................................................................................................................................................
 

irányítószám:  
 város, község 

 
...................................................................................................................

.... 

 
.................................

.. 
 utca, út, tér  házszám 

Cégjegyzékszám: . .
 
Adatszolgáltatás: 

 Formája: (nyomtatvány/számítógépes adathordozó/internet):  (N/S/I) 

 Az adatlap részletezése:  A csatolt A1 lapok száma: 

 db  

A csatolt A2 lapok száma: 

 db  

A csatolt lapok összesen: 

 db 
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Az adatszolgáltatásért felel s: 

 Neve:    Beosztása: 
 Telefonszám:  Faxszám:  E-mail: 

 A kitöltés dátuma: . . 
. 

  

    
 Valótlan adatok közlése az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás 
bírság kiszabását vonja maga után. 

P. H. 

.............................................................  
cégszer  aláírás 

Hatóság tölti ki! 

 Beérkezés dátuma: ......... év 
....................... hó .......... nap 

 Az adatokat 
nyilvántartásba 

 Név: 

 Kiadott nyilvántartási szám:  vette/módosította:  Aláírás: 
    

 A1  FORGALOMBA HOZOTT GÉPJÁRM VEK 
(Kötelez  a Gyártók részére) 

 Év  

 
    
 Adatszolgáltató:   

 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 

 
 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): 

 

 KSH-statisztikai számjel:  

- -  

Cégjegyzékszám: . .
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Adatszolgáltatás: 
 Gyártmány megnevezése  Darabszám  

(db) 
 Össztömeg  

(kg) 
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 Összesen:   
 

   

    

 A2  ÁTVETT, GY TÖTT ÉS KEZELT 
GÉPJÁRM VEK  

(A gyártó, a hulladékkezel  vagy a közvetít  
szervezet rendszerében átvett gépjárm vek) 

 Év  

 
    
 Adatszolgáltató:   

 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 

 
 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):  

 
 KSH-statisztikai számjel:  

- -  
Cégjegyzékszám: . .
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Adatszolgáltatás: 
 Gyártmány megnevezése  Darabszám  Ebb l 1980. 

január 1. napja 
el tt gyártott 
darabszám 

 Össztömeg  
(kg) 

    
 

     
 

    
 

     
 

    
 

     
 

    
 

     
 

    
 

     
 

    
 

     
 

    
 

     
 

    
 

     
 

 Összesen   
 

     
 

 

  



2. melléklet a 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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A hulladékká vált gépjárm vek kezelésére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges bejelent  lap 

 
 Borítólap  Éves bejelentés a hulladékká vált gépjárm vek kezelésér l   

 
Adatszolgáltató: 

 Neve:   

 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél 
Jel): 

 

 KSH-statisztikai számjel:  

- -
 

 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): 

  
 Székhely címe:  
 
......................................................................................................................................................
 

irányítószám:  
 város, község 

 
..................................................................................................................

 
.............................

 
 utca, út, tér 

 
 házszám 

Cégjegyzékszám: . .
 
Adatszolgáltatás: 

 Formája: (nyomtatvány/számítógépes adathordozó/internet):  (N/S/I) 

 Az adatlap részletezése:  A csatolt 3/1. táblázati lapok 

száma:  db  

A csatolt 3/2. táblázati lapok 

száma:  db  

A csatolt 3/3. táblázati lapok 

száma:  db  

A csatolt 3/4. táblázati lapok 

száma:  db  
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A csatolt lapok összesen: 

 db 

 
Az adatszolgáltatásért felel s: 

 Neve:    Beosztása: 
 Telefonszám:  Faxszám:  E-mail: 

 A kitöltés dátuma: . . 
. 

  

    
 Valótlan adatok közlése az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás 
bírság kiszabását vonja maga után. 

P. H. 

.............................................................  
cégszer  aláírás 

Hatóság tölti ki! 

 Beérkezés dátuma: ......... év 
....................... hó ...... nap 

 Az adatokat 
nyilvántartásba 

 Név: 

 Kiadott nyilvántartási szám:  vette/módosította:  Aláírás: 
    

 3/1. táblázat  Éves bejelentés a hulladékká vált gépjárm vek 
kezelésér l  
ADATLAP 

 Év  

 
    
 Adatszolgáltató:   

 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél 
Jel):  

 

 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):  

 
 KSH-statisztikai számjel:  

- -  
Cégjegyzékszám: . .
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Adatszolgáltatás: 

3/1. táblázat: A hulladékkezel höz került hulladékká vált gépjárm vek 
folyadékmentesítéséb l, bontásából, a hasznosítható anyagok eltávolításából származó 
hulladék (tonna/év): 

Folyadékmentesítésb l 
és  

bontásából/ 
hasznosítható anyagok 

eltávolításából származó 
hulladék 

(**) 

EWC kód 
besorol- 
hatósága

Újra- 
használat

(A) 

Vissza-
nyerés 
(B1) 

Energetikai 
hasznosítás 

(C1) 

Teljes 
hasznosítás 

(D1=B1+C1)

Ártalmat-
lanítás 
(E1) 

 Akkumulátorok 16 06 01*           

 Folyadékok (az 
üzemanyag kivételével) 

16 01 
13*, 
16 01 
14*, 
16 01 15 

          

 Olajsz r k 16 01 07*           

 Veszélyes alkotók 
eltávolításából származó 
hulladék 

16 01 21*
          

 Katalizátorok 16 01 22           

 Fém alkatrészek, fémek 16 01 17, 
16 01 18 

          

 Gumiabroncsok 16 01 03           

 Nagyméret  m anyag 
elemek 

16 01 19 
          

 Üveg 16 01 20           

 Bontásból, hasznosítható 
anyagok eltávolításából 
származó egyéb anyagok 

16 01 22, 
16 01 99 

          

 Összesen             
    

 3/2. táblázat  Éves bejelentés a hulladékká vált gépjárm vek 
kezelésér l  
ADATLAP 

 Év  

 
    
 Adatszolgáltató:   

 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél 
Jel):  

 

 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):  
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 KSH-statisztikai számjel:  

- -  

Cégjegyzékszám: . .
 

Adatszolgáltatás: 

3/2. táblázat: A hulladékkezel höz került hulladékká vált gépjárm vek zúzásából, 
aprításából származó anyagok (tonna/év): 

Zúzásból, aprításból származó 
hulladékok 

(**) 

Visszanyerés
(B2) 

Energetikai 
hasznosítás 

(C2) 

Teljes 
hasznosítás 

(D2=B2+C2) 

Ártalmatlanítás 
(E2) 

 Vas- és acélhulladék         

 Vasat nem tartalmazó fémhulladék 
(alumínium, réz, cink, ólom stb.) 

        

 Könny  zúzási, aprítási (shredder) 
frakció (SLF) 

        

 Egyéb         

 Összesen         
    

 3/3. táblázat  Éves bejelentés a hulladékká vált gépjárm vek 
kezelésér l  
ADATLAP 

 Év  

 
    
 Adatszolgáltató:   

 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél 
Jel):  

 

 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):  

 
 KSH-statisztikai számjel:  

- -  
Cégjegyzékszám: . .
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Adatszolgáltatás: 

3/3. táblázat: A hulladékkezel höz került hulladékká vált gépjárm vek (alkatrészek) 
exportja (tonna/év) 

 Exportált hulladékká vált 
gépjárm vek össztömege 

(**) 

 Exportált hulladékká 
vált gépjárm vek 

(alkatrészek) teljes 
visszanyerése  

(F1) 

 Exportált hulladékká 
vált gépjárm vek 

(alkatrészek) teljes 
hasznosítása (kivéve 

energetikai)  
(F2) 

 Exportált hulladékká 
vált gépjárm vek 

(alkatrészek) teljes 
ártalmatlanítása 

(F3) 

        
        
        
        
        
        
    

 3/4. táblázat  Éves bejelentés a hulladékká vált gépjárm vek 
kezelésér l  
ADATLAP 

 Év  

 
    
 Adatszolgáltató:   

 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél 
Jel): 

 

 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):  

 
 KSH-statisztikai számjel:  

- -  
Cégjegyzékszám: . .
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3/4. táblázat: A hulladékkezel höz került hulladékká vált és ott vagy más országban kezelt 
gépjárm vek (alkatrészek) teljes hasznosítása (kivéve energetikai) és visszanyerése 
(tonna/év), valamint gépjárm vek, gépjárm alkatrészek újrahasználata: 

 Újrahasználat  
(A) 

 Összes 
visszanyerés 
(B1+B2+F1) 

 Összes 
hasznosítás 

(D1+D2+F2) 

 Összes 
újrahasználat és 

visszanyerés 
(X1=A+B1+B2+ 

F1) 

 Összes 
újrahasználat és 

hasznosítás (kivéve 
energetikai)  

(X2=A+D1+D2+F2)

          

          

          

          

          

 W a hulladékká vált gépjárm vek teljes száma= 
........................... 

 %  % 

 W1 a hulladékká vált gépjárm vek össztömege= 
.......................... 

 X1/W1  X2/W1 
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Kitöltési segédlet 

1. A 3/1. táblázat szürke mez inek kitöltése nem kötelez . 
 
2. (**): Ahol lehetséges, a hulladékok jegyzékér l szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet (a 
továbbiakban: KöM rendelet) 1. mellékletében megadott hulladékjegyzék kódszámait kell 
használni. 
 
3.1. Az adatszolgáltatásra kötelezettnek az újrahasználatot (A) a következ  módszer alapján 
kell kiszámolnia: a gépjárm  saját tömege (Wi) mínusz a folyadékmentesítés, veszélyes 
alkotók, hasznosítható anyagok eltávolítása után maradó hulladékká vált gépjárm  tömege 
(karosszéria) (Wb) mínusz a hasznosításra, visszanyerésre vagy végs  ártalmatlanításra 
küldött hulladék tömege (T): 
 

A = Wi – Wb – T 
 
3.2. A megvalósított visszanyerés, hasznosítás, áramtalanítás tömege a visszanyeréssel, 
hasznosítással foglalkozó fogadó vállalatok nyilatkozatai, mérlegjegyei vagy a könyvelési és 
ártalmatlanítási elismervények egyéb formái alapján kerül meghatározásra. 
 
3.3. A gépjárm  saját tömegét (Wi) 

a) az üzemel  gépjárm nek a nyilvántartási okmányok szerinti tömege, 
b) a m köd képes állapotú gépjárm nek a gépjárm vek és pótkocsijaik, valamint az 

ilyen járm vek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló m szaki egységeinek 
jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv IX. melléklete szerinti megfelelési nyilatkozatban meghatározott tömege, 
vagy 

c) ha az a) és b) pontok szerinti adatok nem állnak rendelkezésre, akkor a gyártó el írásai 
szerint meghatározott tömeg alapján kell meghatározni. 

 
3.4. A gépjárm  saját tömege nem tartalmazhatja a gépjárm vezet  tömegét, valamint az 
üzemanyag tömegét. E rendelet szerint a gépjárm vezet  tömege 75 kilogramm, az 
üzemanyag tömege 40 kilogramm. 
 
3.5. A folyadékmentesítés, a veszélyes alkotók eltávolítása és a hasznosítható anyagok 
eltávolítása után maradó hulladékká vált gépjárm  tömege (karosszéria) (Wb) a fogadó 
hulladékkezel  létesítményt l származó információ alapján kerül meghatározásra. 
 
4. A gépjárm vek össztömegét (W1) az egyes gépjárm vek saját tömegének (Wi) 
összegeként kell kiszámítani. A hulladékká vált gépjárm vek teljes számát, a hulladékká 
válást a bontási átvételi igazolás valamely bontó által üzemeltetett létesítmény általi vagy a 
megbízásukból átvételt végz  átvev  általi kiadásától kell számítani. 
 
5. A hulladékká vált gépjárm veknek egy zúzóberendezésb l (shredderez b l) kimen  
anyagáramának tömegét a zúzási id szakok és a bemen  hulladékká vált gépjárm vek száma 
alapján kell meghatározni. A zúzóberendezésbe bemen  hulladékká vált gépjárm vek számát 
a mérlegjegyek, elismervények és egyéb könyvelési okmányok alapján kell kiszámítani. A 
számított kimen  mennyiség tényleges visszanyerését vagy hasznosítását (a fémek 
kivételével) a visszanyeréssel, hasznosítással vagy gy jtéssel foglalkozó fogadó vállalatok 
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nyilatkozatai, mérlegjegyei vagy könyvelési és ártalmatlanítási elismervényeinek egyéb 
formái alapján kell figyelembe venni. 
 
6.1. Az adatszolgáltatás alapja – kivéve a hulladékkezel t és a közvetít  szervezetet – a 
tényleges anyagmérleg, a KöM rendeletben meghatározott azonosító kódok szerinti 
bontásban; az adatszolgáltatáshoz a teljes kezelt mennyiség vonatkozásában csatolandó a 
hasznosítási és ártalmatlanítási igazolás. 
 
6.2. Ha a gyártó megadja a felügyel ség részére – a 7. pontban meghatározottakhoz hasonló 
módon – az általa forgalomba hozott gépjárm vekre azok átlagsúlyát és az egyes anyagfajták 
átlagos súlyarányát, akkor adatszolgáltatási kötelezettségét ezeknek az adatoknak a 
felhasználásával is teljesítheti. E módszer alkalmazását, a megalapozó számításokat a 7. § 
szerinti bejelentéssel együtt, az átvételi rendszer változásaként kell bejelenteni. 
 
6.3. Hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettség teljesítésének min sül a gépjárm b l 
származó hulladéknak az Európai Unió más tagállamában történ  az országhatárt átlép  
hulladékszállításról szóló kormányrendelet szerinti szállítólevéllel történ  hasznosítása és 
ártalmatlanítása is. A gépjárm b l származó hulladék hasznosítási és ártalmatlanítási célú 
exportja akkor min sül a hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettség teljesítésének, ha az 
exportot végz  az országhatárt átlép  hulladékszállításról szóló kormányrendelet alapján a 
kísér  dokumentumokkal igazolja, hogy az adott országban a hasznosítás és az ártalmatlanítás 
az e rendeletben foglaltakkal egyenérték  feltételekkel történik. 
 
7. A közvetít  szervezet és a hulladékkezel  az adatszolgáltatáshoz a hasznosítóval és az 
ártalmatlanítóval megkötött szerz dést csatolja. A hulladékkezel  és a közvetít  szervezet 
adatszolgáltatásának alapja a rendszerben átvett gépjárm vek alábbi átlagtömege és az egyes 
anyagfajták átlagos aránya. 
 

 I. A gépjárm vek átlagsúlya és a különböz  anyagfajták átlagos súlyaránya  
 A B 
1.  Forgalomban lév  gépjárm vek átlagos önsúlya 843 kg 
2.  A hulladékkezel  telephelyére beszállított gépjárm vek átlagos 

önsúlya 
800 kg 

3.  A hulladékkezel  telephelyére kerül  gépjárm vek bekerülési 
vesztesége 

 5 % 

 II. Az átlagos bekerülési önsúlyt alapul véve az anyagfajták megoszlása 
 A B 
1.  Fémtartalom  74,9 % 
2.  Akkumulátor  1,1 % 
3.  Gumiabroncsok  4,3 % 
4.  Üveg  1,1 % 
5.  Veszélyes folyadékok  1,3 % 
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A hulladékká vált gépjárm vek átvételi, gy jtési és kezelési rendszerének bejelentéséhez 

szükséges bejelent  lap 

  
 Borítólap  ADATLAP A GÉPJÁRM GYÁRTÓ, VALAMINT A 

KÖTELEZETTSÉGEIT ÁTVÁLLALÓ NYILVÁNTARTÁSBA 
VÉTELÉHEZ ÉS A HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRM VEK 

ÁTVÉTELI, GY JTÉSI ÉS KEZELÉSI RENDSZERÉNEK 
BEJELENTÉSÉHEZ 

  

 
Gyártó/Hulladékkezel  adatai: 

 Neve:  közvetít  szervezet  

 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél 
Jel): 

 

 KSH-statisztikai számjel: 

- -
 

 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): 

  
 Székhely címe:  
 
......................................................................................................................................................
..... 

irányítószám:  
 város, község 

 
.....................................................................................................................

.. 

...............................
.. 

 utca, út, tér  házszám 

Cégjegyzékszám: . .
 
Adatszolgáltatás: 

 Formája: (nyomtatvány/számítógépes adathordozó/internet):  (N/S/I) 

 Az adatlap részletezése:  A csatolt 1. lapok száma: 

 db  

A csatolt 2. lapok száma: 

 db  

A csatolt lapok összesen: 

 db 
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Az adatszolgáltatásért felel s: 
 Neve:    Beosztása: 
 Telefonszám:  Faxszám:  E-mail: 

 A kitöltés dátuma: . . 
. 

  

 
A Gyártó nyilatkozata: 

  önálló 

teljesítés 

    kötelezettség átruházása 

hulladékkezel kre 

  kötelezettség átruházása a 

közvetít  szervezetre   
Nyilatkozom arról, hogy a hulladékká vált gépjárm vekr l szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 3. § (2) és (3) bekezdés szerinti tájékoztatást a vásárlók számára biztosítom. 

    
 Valótlan adatok közlése az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás 
bírság kiszabását vonja maga után. 

P. H. 

.............................................................  
cégszer  aláírás 

Hatóság tölti ki! 

 Beérkezés dátuma: ......... év 
....................... hó .......... nap 

 Az adatokat 
nyilvántartásba 

 Név: 

 Kiadott nyilvántartási szám:  vette/módosította:  Aláírás: 

1. számú adatlap 

Nyilvántartásba 
vételi adatlap 

ADATLAP A GÉPJÁRM GYÁRTÓ, VALAMINT A 
KÖTELEZETTSÉGEIT ÁTVÁLLALÓ 
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ 

Jelentés 
kód  

 

 Gyártó/Hulladékkezel /Közvetít  szervezet adatai: 
   Változás 

kód 

 1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):    
 2. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):  

  

 3. KSH-statisztikai számjel: - - -
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 4. Cégjegyzékszám: . .  
 

 5. Gyártó neve: 
 

  

 6. Teljes név: 
 

  

 7. Az adatlapot kitölt  neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe: 
 

  

 8. A kapcsolattartó neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe: 
 

  

 Cím adatok: 

Bejelent  (székhelyének) címe Bejelent  értesítési címe (ha eltér a 
székhely szerinti címt l) 

Változás
kód 

 9. Ország:  11. Ország:   

 10. Cím:  

 

 12. Értesítési cím:  

 

  

 
...........................................................................

... 

 
........................................................

... 
  

 irányítószám  település neve  irányítószám  település 
neve 

  

  
.........................................................

 
 ................

  
.........................................

. 

 
............ 

  

 utca, út, tér  házszám  utca, út, tér házszám   
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2. adatlap  oldal 

 
Nyilvántartásba 

vételi adatlap 

 ADATLAP A GÉPJÁRM GYÁRTÓ, VALAMINT A 
KÖTELEZETTSÉGEIKET ÁTVÁLLALÓ RÉSZÉRE A 
HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRM VEK ÁTVÉTELI, 

GY JTÉSI ÉS KEZELÉSI RENDSZERÉNEK 
BEJELENTÉSÉHEZ 

 Jelentés 
kód  

 

  
 KÜJ: 

  

  
 KTJ: 

  

A gyártóval, hulladékkezel vel, közvetít  szervezettel szerz déses viszonyban álló 
kezelést végz  szervezet(ek) tagjai és adataik: 

 
   

Hulladékkezel  

rövid neve 

 

K1
 KÜJ  

Telephely 
cím 

 KTJ  

Vk.2

 1.        
 2.        
 3.        
 4.        
 5.        
 6.        
 7.        
 8.        
 9.        
 10.        
 11.        
 12.        
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 13.        
 14.        
 15.        
 16.        
 17.        
 18.        
 19.        
 20.        

1: Kezel i szerepkör: A - Átvev k; B - Bontók; R - Hasznosítók; D - Ártalmatlanítók 
2: Változás kód 
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Kitöltési segédlet 

A Borítólapot és az 1. adatlapot a gyártónak szükséges kitöltenie. Ezeken a gyártó nyilatkozik 
a teljesítés módjáról, azaz arról, hogy átvételi és kezelési rendszerét önállóan megkötött 
szerz désekkel, önálló nyilvántartási rendszerrel, vagy a kötelezettségek átruházásával 
alakította ki. 

1. A teljesítés módja: 
 
1.1. Kérjük a borítólapon a megfelel  helyre beírt X-szel megjelölni, hogy a gyártó az 

átvételi-kezelési rendszerének teljesítését önállóan (hulladékkezel kkel kötött 
szerz désekkel kialakított rendszerben), vagy a kötelezettségek átruházásának 
lehet ségével élve hulladékkezel kkel vagy közvetít  szervezettel alakította ki: 

a) önálló teljesítés - szerz désekkel kialakított rendszer; 
b) kötelezettség átruházása hulladékkezel  szervezetre; 
c) kötelezettségek átruházása közvetít  szervezetre. 

 
1.2. Ha a gyártó önállóan teljesíti a számára el írt kötelezettségeket, ki kell töltenie a 2. 

adatlapot, amellyel igazolja a rendszer meglétét és megfelel ségét. Az 1.1. pont b) és c) 
alpontjaiban meghatározott esetben a kötelezettségeket átvállalók adatait kell megadni. 

2. Kötelezettséget átvállaló hulladékkezel  vagy közvetít  szervezet: 
 
Ha a gyártó a Ht.-ben meghatározott kötelezettség-átruházási lehet ségek valamelyikét 
alkalmazza, akkor az átvételi és kezelési rendszer meglétének és megfelel ségének igazolását 
a kötelezettséget átvállalónak (a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkez  hulladékkezel nek, a nyilvántartásba vett vagy hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkez  közvetít  szervezetnek) kell megtennie, azaz a Borítólapot, az 1. és 2. 
adatlapokat az átvállalónak kell kitöltenie és benyújtania a felügyel ségre. 

3. Az adatlapokon alkalmazandó rövidítések: 
 

3.1. Jelentési kódok: 
A - adatszolgáltatás bejelentése; 
V - változás, az adatlapon szerepl  valamely adat megváltozásának bejelentése; 
J - valamely hibás adat javítása. 

3.2. Változás kódok: 
M – megsz nés; 
AV - adatszolgáltatás visszavonása; 
U - új bejelentés. 
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A hulladékká vált gépjárm vek kezelésére vonatkozó m szaki el írások 

 
1. A hulladékká vált gépjárm vek kezelését megel z  tárolására szolgáló átvételi helynek 
legalább a következ  m szaki feltételekkel kell rendelkeznie: 

a) közegészségügyi, környezetvédelmi, t z-, baleset- és munkavédelmi el írásoknak 
megfelel  vízzáró felülettel ellátott tárolótér, amely kiömlést és csapadékvizet felfogó 
berendezéssel, dekantáló és olajlefölöz  berendezéssel rendelkezik; 

b) közegészségügyi, környezetvédelmi, t z-, baleset- és munkavédelmi el írásoknak 
megfelel  víztisztító, csapadékvíz-tisztító berendezés. 

 
2. A hulladékká vált gépjárm vek kezelését végz  telephelynek legalább a következ  m szaki 
feltételekkel kell rendelkeznie: 

a) közegészségügyi, környezetvédelmi, t z-, baleset- és munkavédelmi el írásoknak 
megfelel  vízzáró felületet kell kialakítani, amelyet kiömlést felfogó kárment vel, 
dekantáló és olajlefölöz  berendezéssel (olajfogó rendszer) kell ellátni; 

b) munkahelyi és üzemi gy jt helyet kell kialakítani, valamint 
c) ütésálló, bélelt vagy kett s falú, zárható, szabványos gy jt edényt vagy zárható 

konténert kell biztosítani a folyadékmentesítés és bontás során kinyert vagy kiszerelt 
bontott anyagok, elemek, alkatrészek, tartozékok, összetev k és hulladék fajtánként 
történ  gy jtésére, tárolására; különösen a következ ket kell elkülönítetten gy jteni, 
tárolni: 

ca) olajjal szennyezett alkatrészek, 
cb) akkumulátorok, 
cc) sz r k, 
cd) PCB, PCT tartalmú kondenzátorok, 
ce) üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtóm  olaj, sebességváltó olaj, hidraulika 

olaj), h t folyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, akkumulátorsav, 
klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a kiselejtezett 
gépjárm ben található folyadék, 

cf) használt gumiabroncsok a t zvédelmi követelményeknek megfelel en. 
 
3. A hulladékká vált gépjárm vek kezelését végz  telephelyen a hulladékká vált gépjárm b l 
a veszélyes alkotók eltávolítására a következ  kezelési m veleteket kell elvégezni: 

a) akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok eltávolítása; 
b) övfeszít k és légzsákok robbanó patronjainak eltávolítása vagy hatástalanítása; 
c) üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtóm  olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), 

h t folyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, továbbá 
minden egyéb, a hulladékká vált gépjárm ben található folyadék eltávolítása, 
elkülönített gy jtése, kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség 
van; 

d) higany tartalmú alkatrészek lehet  legalaposabb eltávolítása. 
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4. A hulladékká vált gépjárm vek kezelését végz  telephelyen a következ  újrafeldolgozást 
el segít  kezelési m veleteket kell elvégezni: 

a) katalizátorok eltávolítása; 
b) réz, alumínium és magnézium tartalmú fém alkatrészek eltávolítása, ha ezeket a 

fémeket a zúzás során nem választják külön; 
c) gumiabroncsok és nagyobb méret  m anyagok (lökhárító, m szerfal, folyadéktárolók 

stb.) eltávolítása, ha a zúzás során azokat nem választják külön úgy, hogy anyagként 
hatékonyan újra fel lehessen dolgozni azokat; 

d) üvegek eltávolítása. 
 
5. A hulladékkezel  telephelyén a kezelést megel z en és a kezelést követ en a hulladékká 
vált gépjárm vek és a bontott alkatrészek tárolását úgy kell végezni, hogy az újrahasználatra 
alkalmas kibontott alkatrészek és a folyadékokat tartalmazó alkatrészek ne sérüljenek. 
 
 
 


