
 

 

 MINTA 

 

SZÁLLÍTÓLEVÉL 

   

Szállítólevél száma:   …………………… (szigorú sorszámozású okmány, MIN. 3 PÉLDÁNYOS) 

Feladás kelte:  …………………… (hulladék elszállításának dátuma) 

Szállító jármű rendszáma:   ……… …… (a hulladékot szállító jármű rendszáma) 

 

átadó:  átvevő:  

 

……… ………………………..Cégnév Mü-Gu Kft.  

……… ………………………..Székhely címe 2351 Alsónémedi,  Belterület hrsz 3310/4 

Adószám: ……………………(átadó adószáma)  Adószám: 10311260-2-43  

Feladási cím: ……………………………… VPID szám: HU0000059552 

(ahonnan a hulladékot elszállítják,  Fémker eng. sz.: FE00031800002 

 amennyiben megegyezik a székhellyel,  Székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 4/A   

akkor is fel kell tüntetni!)  

 

 

 

 

-   ……. hulladék   (a hulladék típusa, az alap esetekre példákat mellékelten 

találnak, megnevezésekkel, gyakran használt kódokkal) 

- EWC kód:    

- VTSZ:    

- FAJ kód:    

 

- becsült súly: …….. kg     (kb. súly) 

 

 

 

Keltezés, aláírás, átadó bélyegzője 

 

A kiemelt részek az átadó által kötelezően kitöltendők, a megfelelő adatokkal! 

A SZÁLLÍTÓLEVÉL 2 EREDETI PÉLDÁNYÁT KÉRJÜK A SZÁLLÍTÓ SOFŐRNEK 

ÁTADNI, AMIBŐL 1 PÉLDÁNYT LEIGAZOLVA VISSZAJUTTATUNK, a sofőr csak 

fuvarozóként igazolhatja le, az átvevőnél nem!  



Jellemző hulladék-típusok, a hozzájuk tartozó alap-kódokkal 

 

A szállítólevél kiállítása előtt kérjük, ellenőrizze engedélyeiket, hogy a felsorolt EWC kódok 

megfelelők-e az Önök cége számára. 

Amennyiben nem találja a megfelelő típust, vagy bizonytalanság esetén kérjük, egyeztessen 

a kapcsolattartójával! 

 

elektronikai hulladék  
 

- EWC kód:    
200136 vagy 160214, 160213*, 160215*, 200135* – 
kérjük az üzletkötővel egyeztetni!  
A *-gal jelölt kód használata esetén SZ-lappal  
kérjük a hulladékot beszállítani.  

- VTSZ:   7204 
- FAJ kód:   19 
- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 

 

ólom akkumulátor hulladék   
 
 SZ-lap KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ 
SZÁLLÍTÁS ELŐTT, de a szállítólevél azon 
felül is kötelező!! 
 

- EWC kód:   160601 
- VTSZ:   7802 
- FAJ kód:   1 
- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 

 

vashulladék 

  

- EWC kód:   170405 
- VTSZ:   7204 
- FAJ kód:         - mellékelt lista alapján 

 

- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 
 

vas forgács hulladék  
 

- VTSZ:   7204 
- EWC kód:   120101 
- FAJ kód:   11 
- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 

 

alumínium hulladék  
 
 

- EWC kód:   170402 
- VTSZ:   7602 
- FAJ kód:         - mellékelt lista alapján 

 

- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 
 

alumínium forgács hulladék 
 

- VTSZ:   7602 
- EWC kód:   120103 
- FAJ kód:   11 
- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 

 

réz hulladék  
 

- EWC kód:   170401 
- VTSZ:   7404 
- FAJ kód:         - mellékelt lista alapján 

 

- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 
 

réz forgács hulladék  
 

- VTSZ:   7404 
- EWC kód:   120103 
- FAJ kód:   11 
- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 

 
 

ólom hulladék 
  

- EWC kód:   170403 
- VTSZ:   7802 

FAJ kód:        - mellékelt lista alapján  

 

- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 
 

alumínium csomagolási hulladék  
 

- VTSZ:   7602 
- EWC kód:   150104 
- FAJ kód:         - mellékelt lista alapján 

 

- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 
 
 

cink / horgany hulladék 
  

- EWC kód:   170404 
- VTSZ:   7902 
- FAJ kód:        - mellékelt lista alapján 

 

- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 
 

vastartalmú csomagolási hulladék  
 

- EWC kód:   150104 
- VTSZ:   7204 
- FAJ kód:         - mellékelt lista alapján 

 

- becsült súly: …….. kg     (kb. súly kötelező) 
 



gépjármű karosszéria hulladék –  
 

amennyiben nincs eltávolítva minden veszélyes 
anyag, folyadék 
 

- EWC kód:   160104* 
- VTSZ:   7204 
- FAJ kód:   12 
- becsült súly: …….. kg      (kb. súly kötelező) 

 

gépjármű karosszéria hulladék –  
 

amennyiben eltávolításra került minden 
veszélyes anyag, folyadék 
 

- EWC kód:   160106 
- VTSZ:   7204 
- FAJ kód:   12 
- becsült súly: …….. kg      (kb. súly kötelező) 

 

gumiabroncs hulladék  
 

- EWC kód:   160103 
- VTSZ:   4004 
- FAJ kód:   12 
- becsült súly: …….. kg      (kb. súly kötelező) 

 
 

műanyag hulladék 
  

- VTSZ:   3915 
- FAJ kód:   99 
- becsült súly: …….. kg      (kb. súly kötelező) 

 

papír és karton csomagolási hulladék  
 

- VTSZ:   4707 
- EWC kód:   150101 
- FAJ kód:   99 
- becsült súly: …….. kg      (kb. súly kötelező) 

 

fa csomagolási hulladék (EKAER köteles) 
 

- VTSZ:   4401 
- EWC kód:   150103 
- FAJ kód:   99 
- becsült súly: …….. kg      (kb. súly kötelező) 

 

  

 

 

  



FAJ kódok:  

az aláhúzással jelölt tételek ún. „érzékeny faj kódos” hulladékok, melyet előzetes bejelentés nélkül csak 

fémkereskedő adhat át részünkre. Amennyiben az átadó magánszemély, vagy fémkereskedelmi 

engedéllyel nem rendelkező cég, úgy az érzékeny FAJ kódos tételt előzetesen be kell jelentenie a 

területileg illetékes NAV felé, aki hozzájárul a hulladék átadásához. A bejelentés módja ÁNYK-n 

keresztül lehetséges, ügyfélkapu regisztrációval az F04 jelölésű nyomtatvány kitöltésével, vagy szintén 

az F04-es kitöltött nyomtatvány postai megküldésével a NAV felé. A NAV ezt pár napon belül elbírálja, 

és mind az átadót, mind az átvevőt értesíti. Az adott hulladék csak a NAV sorszámozott, jóváhagyott 

visszaigazolásával szállítható, vehető át. Szükség esetén szíveskedjenek hozzánk fordulni további 

tájékoztatás miatt, a nyomtatvány helyes kitöltésében tudunk segíteni.  

FAJ kódok listája (érzékeny FAJ kódok kiemelten jelölve) 

1. akkumulátor 

2. csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka  

3. csőszerelvény fémhulladék 

4. csövek, rudak fémhulladék 

5. egyéb ipari fémhulladék 

6. egyéb* 

7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló 

transzformátor,elosztó szekrények 

8. emléktábla fémhulladék 

9. építőipar fémhulladéka 

10. építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)  

11. forgács fémhulladék 

12. gépjármű/haszongépjármű, egyéb közlekedési eszköz (pl. kerékpár) bontási fémhulladéka 

(gépjárműalkatrész, gépalkatrész, mezőgazdasági berendezések alkatrésze) 

13. háztartási fémhulladékok 

14. ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi 

berendezések és alkatrészei fémhulladéka  

15. huzal fémhulladék 

16. irodai fémhulladék 

17. ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, 

légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és 

irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével) 

18. közlekedési műtárgy fémhulladéka (híd, hídkorlát, felüljáró)  

19. elektromos és elektronikai eszközök fémhulladéka 

20. vasúti alkatrészek (sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó), vasúti berendezések fémhulladéka, 

azok alkatrészeinek fémhulladéka 

21. szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka 

22. tűzcsapok, tűzcsapszerelvények 

23. telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák, 

távközlési berendezések, távközlési aknafedél) 

24. bálázott, préselt fémhulladék 

25. aprított fémhulladék 

26. kerítéselem, kerítés drótháló 

27. konténerek 

28. közlekedési tábla 

* 6 egyéb  kód választása esetén kötelezően kitöltendő a megjegyzés rovat 

 


