
Tájékoztató a Tatabányai Regionális Hulladéklerakóra történő 
hulladékbeszállítással kapcsolatos szabályokról 

 
 
Tájékoztatás a hulladékátvétel menetéről és a beszállítás feltételeiről. 
 
A telepre beérkező hulladékszállító gépjármű a hídmérlegre hajt a bruttó súly meghatározása 

céljából. A mérlegházban a mérlegkezelő végzi a gépkocsi tömegének regisztrálását és a 

beszállított hulladék adatainak rögzítését. A hulladéklerakón számla ellenében a kezelési díj 

fizetése minden beszállítást követően készpénzben történik. A mérlegkezelő munkáját a 

hulladékot beszállító gépjármű vezetője köteles segíteni, és a hulladék keletkezéséről, 

hulladéktermelő technológiáról, felvilágosítással szolgálni.  

A beszállításhoz kötelezően szállítólevelet kell mellékelni. 

 

A szállítólevélnek tartalmaznia kell a mérlegeléshez szükséges adatokat 

 beszállító cég neve címe, KÜJ KTJ száma, adószám 

 hulladék megnevezése, AZ kódja,  

 a hulladék származási helye,  

 gépjármű rendszáma,  

 

A hulladék átvételének további feltétele a hulladékról szóló alapjellemzés kitöltése és 

amennyiben szükséges a megfelelőségi vizsgálat megléte. 

 

A mérlegkezelő a hulladék beérkezésekor elvégzi a helyszíni ellenőrző vizsgálatokat, amely 

a kísérő dokumentumok ellenőrzéséből, a hulladék szemrevételezéssel történő 

ellenőrzéséből áll. A hulladékok minőségét a mérlegelés után a térmester ellenőrzi.  

A bemeneti regisztrálás után haladhat tovább a gépjármű az ürítési helyre, ahol a térmester 

megmutatja a lerakás helyét. Amennyiben a hulladék nem felel meg az előírásoknak és a 

szállítólevélen feltűntetett minőségnek, akkor a hulladék AZ kódszáma megváltoztatásra 

kerül, és a tájékoztatás szerinti hulladékféleség kódszáma szerint történik a számlázás. 

Egyúttal felhívjuk a beszállító figyelmét a hulladék pontos meghatározására. A 

hulladéklerakó telepre beszállítható hulladékfajtákat, és ezek lerakási díjait tartalmazó lista, a 

mérlegházban, mindenki számára látható módon ki van függesztve.  

A hulladéklerakó telepen csak a 1168-33/2016. számú egységes környezethasználati 

engedélyben szereplő hulladékok kezelhetők. Amennyiben a hulladékszállító jármű ürítése 

során derül ki, hogy az nem kezelhető hulladékot szállított a lerakóra, a telepvezető 

intézkedik a veszélyes vagy nem megfelelő hulladék fölszedéséről és visszarakatásáról a 



járműre. A visszautasított hulladékok esetén minden körülményről – beszállítás időpontja, 

szállító megnevezése, jármű rendszáma, hulladékfajta, stb. – jegyzőkönyvet készít, amivel a 

telepvezető, illetve annak helyettese igazolni tudja a „nem megfelelőséget” a hulladék 

tulajdonosa/birtokosa felé.  

 

A telepen betartandó közlekedési és magatartási szabályok 

A hulladéklerakó területén biztonsági szolgálat tartózkodik, mely kollégák kérést és 

utasításait a beszállítók kötelesek betartani. A telep sorompóval védett és kivilágított bekötő 

úton közelíthető meg. 

A szállító jármű és azon berendezései biztonsági állapotáért a beszállítót terheli a felelősség. 

A beszállítói járműhez és az emelőszerkezethez szükséges jogosítványok és egészségügyi 

alkalmasság meglétét igény esetén, a beszállító köteles igazolni a Zrt. megbízottjának. 

A beszállító jármű a mérlegre, be- és kihajtás esetén, köteles ráállni a mérlegház kezelő 

utasítása szerint. A hirtelen fékezésből és indulásból a mérlegen okozott kárért a beszállító 

anyagi felelősséggel tartozik. 

A Hulladéklerakó telepen a beszállító megbízottja köteles a telepvezetőség, illetve az 

őrszolgálat utasítását maximálisan betartani. 

A hulladék beszállítása csak kötött, előre meghatározott útvonalon történhet, attól eltérni 

tilos! A közlekedési szabályok betartására táblákat helyeztünk el. 

A szállítójárművek csak engedélyezett helyen üríthetnek. 

A depónián a gépkocsivezető kellő körültekintéssel köteles az ürítő helyre beállni, és az 

ürítést elvégezni a térmester a gépkezelő, vagy a biztonsági őr irányításával. 

A gépkocsi ürítő helyen történő megállásakor elgurulás ellen minden esetben a gépkocsit 

rögzítő fékkel (kézifék) kell biztosítani. 

Az ürítést mindig körültekintően kell végezni, hogy se személyi, se anyagi kár ne 

keletkezzen. 

Abban az esetben, ha a lerakó telepen egyidejűleg több gépjármű tartózkodik, a járművek 

között minimum 10 m távolságot kell biztosítani. 

Leürítés megkezdése előtt, a beszállító megbízottja köteles meggyőződni arról, hogy az 

ürítési munkavégzés során a munkavégzés környezetében tartózkodókat nem veszélyezteti. 

 A hulladékot beszállító csak az ürítés ideje alatt tartózkodhat a 

depónián, ürítés után el kell hagynia a hulladéktestet 

 A területen guberálni, hulladékból anyagokat kivinni tilos. 

 Az ürítés közben végzett más tevékenység, vagy ürítés helyének 

elhagyása sérülésveszéllyel járhat 

 A depóniatéren guberálni, a saját járművet 1 m-es körzeten túl 

elhagyni TILOS! 



 Az ürítéskor figyelemmel kell lenni a területen dolgozó 

munkagépekre, csak olyan helyen lehet megállni ahol a gép, jól 

látja az ürítő járművet, és az ürítést végzőket. 

 

A beszállítást végző személyek munkavédelmi, tűzvédelmi és üzem-egészségügyi 

rendeletekben előírtak megfelelőségéért a beszállító a felelős. A depóniatéren átszúrás 

elleni védőbakancs és kesztyű használata kötelező. 

Amennyiben a lerakó telepen történő közlekedés során, vagy a leürítés közben rendkívüli 

esemény történik, (baleset, tűz, egyéb egészség károsodás, környezetvédelmi 

szennyeződés, stb.) a beszállító megbízottja a telepet nem hagyhatja el addig, amíg a Zrt. 

megbízottját nem értesíti és az esetet közösen nem vizsgálják ki. 

A Hulladéklerakó telepen a KRESZ előírásait kötelezően be kell tartani. 

A telep egész területén 5 km/h a megengedett maximális sebesség. 

A telepet elhagyó gépkocsik távozás előtt át kell, hajtsanak az abroncsmosó műtárgyon, a 

kerekek fertőtlenítése miatt. 

A mérlegházban csak a „telepi” dolgozók tartózkodhatnak.  

A hulladéklerakó egész területén dohányzás és nyílt láng használat TILOS! 

 

Vészhelyzetek esetén szükséges intézkedések teendők: 

Észlelés, riasztás 

A telep területén bárki, aki bármilyen környezetvédelmi és munka- egészség-baleset 

vészhelyzetet észlel azonnal köteles értesíteni a helyszín területi vezetőjét és megkezdeni a 

kárelhárítást. 

Szervezet Telefon 

Tűzoltóság 105 

Mentők 104 

Rendőrség 107 

Telepvezető 34/511-390 

 

A hulladéklerakó nyitvatartási rendje: 

Hétfőtől – péntekig 7.00 órától 17.00 óráig 

Szombaton zárva! 

 



Hivatkozva a 92/2007. (XI.28.) KvVM rendelettel módosított 20/2006. (IV.5.) a 
hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 
feltételekről szóló KvVM rendelet előírásaira a mellékelt listán meghatározott hulladékok 
átvételi követelményeinek való megfelelés bizonyítása a lerakásra szánt hulladékoknak 
alapjellemzéssel és megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie. 

Az alapjellemzés, valamint a megfelelőségi vizsgálat elvégzéséről, továbbá azok 
eredményeinek jegyzőkönyvben történő rögzítéséről a termelő, köteles gondoskodni. Az 
alapjellemzésben, megfelelőségi vizsgálatban rögzített adatok helytállóságáért a hulladék 
átadója felelős. A jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadója köteles a hulladék 
átvevőjének átadni.  

Kérjük, az adatlapot kitöltve a bertalan.monika@nhsz.hu visszaküldeni 
szíveskedjenek. 

A hulladék beszállítójának a beszállítást megelőzően az alábbi adatlapot kell kitöltenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAPJELLEMZÉS 

Alapadatok 
A hulladék termelőjének neve (aki a bevallásban is szerepelni fog!!!!): 
 

Címe: 
 

KÜJ szám: 
 

KTJ szám: 
 

Kitöltésért felelős személy neve: 
 

Beosztása, telefonszáma: 
 

 

Szállító adatok
Szállító neve: 
 
Címe: 
 
KÜJ szám: 
 

KTJ szám: 

 

Számlafogadó adatai
Név: 
 
Cím: 
 
Adószám: 
 
 
 
 
Hulladék AZ kódja 
 

 

Hulladék eredete, technológia leírása 
 

 

Fizikai megjelenési formája 
 

 

Minőségi összetétele 
 

 

Mennyisége (t/év) 
 

 

Hulladék kioldódási jellemzői  

 



Indoklás, hogy a lerakásra szánt hulladék nem hasznosítható: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nyilatkozat, hogy a lerakásra szánt hulladék veszélyes anyagot nem tartalmaz 
 

Megfelelőségi vizsgálat: Az alapjellemzők és kritikus paraméterek mért értékeinek 
összevetése a rendeletben megadott határértékekkel, valamint az eredmények értékelése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Termelő cégszerű aláírása     Szállító cégszerű aláírása 



A hulladék átvételének feltétele a hulladékról szóló alapjellemzés kitöltése és amennyiben 
szükséges a megfelelőségi vizsgálat megléte. A fent található alapjellemzés nyomtatványt 
minden beszállított hulladék esetében ki kell tölteni. Megfelelőségi laborvizsgálat az alábbi 
hulladékok esetében szükséges: 
 
Alapjellemzés és megfelelőségi laborvizsgálat szükséges: 
 
azonosító kód megnevezés 

010409 hulladékhomok és hulladékanyag
030105 fűrészpor, faforgács, darabos eselék, forgácslap és furnér 
040221 feldolgozatlan textilszál hulladék
040222 feldolgozott textilszál hulladék
040299 közelebbről nem meghatározott hulladékok
070213 hulladék műanyag
080410 ragasztók, tömítőanyagok hulladéka
100101 hamu, salak és kazánpor
100102 széntüzelés pernyéje
100117 együttégetésből származó pernye
100908 fémöntésre használt öntőmag és forma
101003 kemence salak 
101112 üveghulladék 
120115 gépi megmunkálás során képződő iszap
120117 homokfúvatási hulladék
150106 kevert csomagolási hulladék
150203 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat 
160304 szervetlen hulladék
160306 szerves hulladék 
170201 fa 
170203 műanyag 
170604 szigetelő anyagok
170904 kevert építési és bontási hulladék
190501 települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója 
190802 homokfogóból származó hulladék
190801 rácsszemét 
191204 műanyag és gumi
191212 egyéb a 191211-től különböző hulladék mechanikai kezelésével 

nyert hulladék 
200111 textíliák 
200139 műanyag 
200141 kéményseprésből származó hulladék

 
Laboratóriumok: 
 

‐ KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. 
1211 Budapest, Szállító u.6.  |  Tel.: 06-1-261-2978  |  Fax: 06-1-261-4323  |  E-mail: 
info@kviplusz.hu 

 
‐ Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 

2900 Komárom, Báthori u. 24. Telefon: (34) 540 920  Fax: (34) 540 929  E-mail: 
ggozsovics@metric.hu 

�
 
 



Tisztelettel: 
 

NHSZ Tatabánya Zrt. telepvezető 
 
 

2. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez 
2.2.1.-1. táblázat

Átvételi határkoncentrációk B1b alkategóriájú hulladéklerakón 

   Kioldási vizsgálat  
(L/S=10 l/kg, desztillált víz) 

 Összetevő  Határkoncentráció  
mg/kg szárazanyag 

 As  2 

 Ba  100 

 Cd  1 

 Cr összes  10 

 Cu  50 

 Hg  0,2 

 Mo  10 

 Ni   10 

 Pb  10 

 Sb  0,7 

 Se  0,5 

 Zn  50 

 Klorid-ionok  15 000 

 Fluorid-ionok  150 

 Szulfát-ionok  20 000 

 DOC: szerves kötésben lévő oldott szén összes mennyisége  800* 

 TDS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes mennyisége  60 000 

 * Ha a hulladék mért DOC értéke a saját pH-ján mérve nagyobb mint a táblázatban felsorolt határérték, akkor pH 7,5-
8 közötti tartományban, L/S=10 l/kg arány mellett kell meghatározni a DOC értéket. Átvehető a hulladék akkor, ha a 
7,5-8 pH tartományban mért DOC koncentrációja nem haladja meg a táblázatban felsorolt 800 mg/kg határértéket. 

  
  

 2.2.1.-2. táblázat

Kiegészítő átvételi követelmények B1b alkategóriája hulladéklerakón 

 Jellemző  Határkoncentráció  

 TOC (szerves kötésben lévő szén összes mennyisége)  5 tömeg%* 

 pH  ≥6 

 ANC/BNC (sav-, illetve lúgsemlegesítési kapacitás)  Lásd a ** alatti értelmezést 

 * Ha a mért TOC érték meghaladja az 5 tömeg%-ot (pl. talajhulladékok esetében), akkor a Felügyelőség nagyobb 
határértéket is megállapíthat, feltéve, hogy L/S=10 l/kg arány mellett, a hulladék mért DOC értéke nem éri el a 800 
mg/kg értéket a hulladék saját pH-ján vagy pH 7,5-8,0 tartományban mérve. 
 ** Minthogy pH ≥ 6 tartományban több szervetlen összetevő is kioldódik, ezért az ANC/BNC vizsgálatok során meg 
kell határozni a kioldott mennyiségüket a pH függvényében pH 4-12 tartományban, 8 különböző pH értéken, beleértve 
a saját pH-t is. Átvehető a hulladék akkor, ha a fenti pH tartományban mért kioldási koncentrációk egyetlen esetben 
sem lépik túl a 2.3.-1. táblázatban megadott, L/S=10 l/kg arányra vonatkozó határértékeket. 

 


