
Kitöltési Útmutató 
Hulladékkezelési nyilvántartó lap 

1/2002. (I.11.) EüM r. 3.§.(1) bek. és 1. számú melléklet sz. 
 

 
Általános tudnivalók 
A „Hulladékkezelési nyilvántartó lap” nyomtatvány a törvényi 
rendelkezések alapján készült. Az útmutatóval segítséget kívánunk 
nyújtani Önnek abban, hogy a nyomtatványt a törvényi előírásoknak 
megfelelően tudja kitölteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt 
olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. 
 
A kitöltést támogató program segíti abban, hogy a legkevesebb hibát 
kövesse el, mivel a szükséges kitöltések esetében figyelmezteti Önt, 
illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja 
figyelmét a további teendőire, ha valamit nem jól (hiányosan) közölt 
volna. Bizonyos adatokat elegendő egyszer kitöltenie, a továbbiakban a 
program „önállóan” számol, illetve biztosítja a nyomtatványon az adatok 
megjelenését. Fontos tudnia, hogy a kitöltési program gyakorlati 
alkalmazása során felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk, ezért 
a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. 
 
Amennyiben módja van arra, hogy az Interneten lévő program 
segítségével töltse ki a nyomtatványt, akkor célszerű ezt választania, 
ugyanis a program a hiba elkövetésének a lehetőségét gyakorlatilag a 
legkisebbre korlátozza. 
 
A hulladékkezelési nyilvántartó lapot évente kell kitölteni, és a tárgyévet 
követő január 10-éig a területileg illetékes ÁNTSZ intézetnek kell 
megküldeni. A nyilvántartó lapot minden egyes telephelyről, rendelőről 
külön kell kitölteni. 
 
 
1. Általános adatok 
1.3 és 1.4 pontok: Az "egyéb" tulajdonos és működtető jellegét külön 
szövegben kell megadni. 
1.6.1 pont: A rendelő funkciója lehet háziorvosi, gyermekorvosi, fogászati, 
szemészeti stb. 
1.8 pont: A veszélyes hulladékot 200 kg/év mennyiségtől kell bejelenteni 
a környezetvédelmi hatósághoz. 
 
2. Fertőző hulladékok 
2.1 pont: A mező kötelezően kitöltendő. Amennyiben nincs fertőző 
hulladék, akkor a mezőbe „0” írandó. 
2.3 pont: A kérdés az intézményből történő elszállításra vonatkozik, amely 
begyűjtő járat igénybevételével is történhet. 
 



3. Vegyi / fizikai tulajdonság miatt veszélyes hulladékok 
3.1.1 pont: A veszélyes hulladékok mennyiségére vonatkozó mező 
kötelezően kitöltendő. Amennyiben nincs veszélyes hulladék, akkor a 
mezőbe „0” írandó. 
3.1.1-3.1.2 stb. pont: A hulladékok EWC kódjait a 16/2001. (VII.18.) KöM 
rendelet - a hulladékok jegyzékéről - tartalmazza oly módon, hogy a 
veszélyes hulladékokat csillag jelöli. Minden egyes kódszámmal 
rendelkező veszélyes hulladékot külön megadni. Ha a 3. lapon szereplő 
két sor nem elegendő a hulladékok listájának beírására, akkor a 
„3.1_kiegeszitese” nevű lap használandó a további adatok kitöltésére. 
3.4.2 pont: A szerződés időtartamánál a lejárati időpontot is meg kell 
adni. 
3.6 pont: A hulladék átadásának/átvételének dokumentálásánál a 
98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 
 
4. Települési szilárd hulladék 
4.1 pont: A mező kötelezően kitöltendő. Amennyiben nincs települési 
szilárd hulladék, akkor a mezőbe „0” írandó. 
 
5. Hasznosításra kerülő hulladékok 
5.1.1.1 pont: A hasznosításra kerülő hulladékok mennyiségére vonatkozó 
mező kötelezően kitöltendő. Amennyiben nincs ilyen hulladék, akkor a 
mezőbe „0” írandó. 
5.1.1.1-5.1.1.2 stb. pont: A hulladékok EWC kódjait a 16/2001. (VII.18.) 
KöM rendelet - a hulladékok jegyzékéről - tartalmazza. Minden egyes 
kódszámmal rendelkező hulladékot külön megadni. Ha a 4. lapon szereplő 
két sor nem elegendő a hulladékok listájának beírására, akkor a 
„5.1_kiegeszitese” nevű lap használandó a további adatok kitöltésére. 
 


