ADATLAP
konténerben elszállított hulladékok esetén
A 2012. évi CLXXXV. törvény, 309/2014. (XII.11.). Korm. rendelet, 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak
figyelembe vételével

A hulladék átadójának ( termelőjének, tulajdonosának, birtokosának) adatai
A hulladék átadójának (megrendelő) neve (cég, vállalkozó, magánszemély megnevezése):
……………………………………………..………………………………..…………….….…
A hulladék átadójának (megrendelő) számlázási címe:
……………………………………….………………….…………………………………….…
A hulladék keletkezési helyének (konténer kihelyezés) címe:
……..…………………………………………………………………………………….….…..
A hulladék átadójának telefonszáma:………………………………………………………...
Megrendelt konténer: …………………….. db …………………………m3-es
Kiszállítás dátuma: 20…..…………………… Elszállítás dátuma: 20…..….……………………
Amennyiben rendelkezik környezetvédelmi azonosítóval, kérjük adja meg (lsd. tájékoztató):
A hulladék átadójának a KÜJ száma:   
A hulladék átadójának a KTJ száma:   
* több telephely esetén a hulladék keletkezésének helye szerinti telephely KTJ száma
A hulladékkal kapcsolatos adatok
Hulladék azonosító kódja: ………. ……………………….
Hulladék megnevezése:…………………………………………………………………
Eredete: (a megfelelő változatot aláhúzni, adatokat beírni)
lakossági települési (a hulladék %-ban meghatározott összetétele)
……………………………………………………………………………
termelői települési (Keletkezési-, technológiai eredete, a hulladék %-ban meghatározott összetétele)
……………………………………………………………………………
egyéb termelői (Keletkezési-, technológiai eredete, hulladék %-ban meghatározott összetétele)
……………………………………………………………….…………..
Az átadó nyilatkozata:
A jogszabályban meghatározott felelőségem tudatában kijelentem, hogy a jelen adatlapban rögzített adatok
helytállóak, az átadott hulladék veszélyes összetevőket** nem tartalmaz, ilyen anyagokkal nem került
kapcsolatba, ezen anyagokkal nem szennyeződhetett. Bontási hulladékoknál az építés során veszélyes anyagokat
nem használtak, illetve az épületben olyan veszélyes termékeket nem tároltak, gyártottak, amelyekkel az
építőanyagok szennyeződhettek. Amennyiben a konténer kommunális hulladékot is tartalmaz, a teljes
elszállított mennyiség után tonnánként további 15 ezer forintot köteles vagyok fizetni.
** festékes, hígítós-, lakkos-, olajos, vegyszeres göngyölegek, textíliák, növény-védőszeres csomagolóanyagok,
elektronikai hulladékok, toner, tintapatron, akkumulátor, elem, gumi hulladék, azbeszt és kátrány.
Aláírásommal igazolom, hogy a fenti hulladék elszállítására a konténert megrendeltem és a tájékoztatót átvettem.
Átadó képviselőjének (megrendelő) neve (nyomtatottan):…………………………………………

Átadó képviselőjének aláírása ……………………………………….…

Dunaújváros, 20….. ……….hónap …..nap

p.h.

TÁJÉKOZTATÓ
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII.11.) Kormány rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében adatszolgáltatási
kötelezettség terheli azt a hulladéktermelőt, akinek a tárgyévben képződött és birtokolt
hulladék összes mennyisége:
- veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
- nem veszélyes hulladék esetén – kivétel az építési-bontási hulladék - a 2000 kg-ot,
- nem veszélyes építési és bontási hulladék esetén az 5 000 kg-ot,
meghaladja.

A nevelési-oktatási intézménynek a területén kialakított átvételi helyen átvett papírhulladék
után nem kell adatszolgáltatást teljesítenie.
Környezetvédelmi adatszolgáltatás (ilyen az éves hulladék bevallás) csak abban az esetben
teljesíthető a hatóság felé, amennyiben az ügyfél rendelkezik környezetvédelmi
azonosítóval.
Ilyen környezetvédelmi azonosító a KÜJ és KTJ azonosító.
KÜJ: környezetvédelmi ügyfél jel
KTJ: környezetvédelmi területi jel
A környezetvédelmi azonosítók megkérését az ügyfél kezdeményezi a környezetvédelmi
hatóság felé.
Az alap adatok bejelentésének és a KAR kitöltésének részletesebb szabályait a
környezetvédelmi alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szabályozza.
Továbbá a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló jogszabály a hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket
szabályozza.

