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A HIGANY, VALAMINT A HIGANYRÓL SZÓLÓ (EU) 2017/852 EURÓPAI PARLAMENTI ÉS 

TANÁCSI RENDELET I. MELLÉKLETÉBEN FELSOROLT HIGANYKEVERÉKEK 

BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁS KÉRÉSE 

A. szakasz: Az importáló tagállam által megadandó kapcsolattartási adatok 
A kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont elnevezése: Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6 

Tel.:                        +36-1-476-11 

E-mail:                        kembizt@nnk.gov.hu; pic.dna@nnk.gov.hu 

B. szakasz: Az exportáló ország által megadandó kapcsolattartási adatok
1
 

A kijelölt nemzeti kapcsolattartó vagy felelős kormányzati 

tisztviselő neve: 

 

Cím:  

Tel.:                         

Fax:           

E-mail:                         

C. szakasz: Az exportáló ország által megadandó szállítási információk 
(i) Kérjük, adja meg az akár tiszta formájában, akár 

keverékben szállítandó higany tervezett összmennyiségét 

(kg). 

                       

(ii) Kérjük, adja meg a szállítás(ok) tervezett időpontját. 

(ÉÉÉÉ/HH/NN) 

 

 

 

 

 

(iii) Kérjük, adja meg, hogy az akár tiszta, akár keverék 

formájú higany elsődleges higanybányászatból származik-e?: 
 Igen /  Nem 

Ha IGEN:                                          

Ha exportáló ország a Minamata egyezmény 

részes fele:  

Kérjük, adja meg, hogy a higany a Minamata 

egyezmény 3. cikkének (3) és (4) bekezdése 

értelmében új, vagy már meglévő elsődleges 

higanybányászatból származik-e. 

 Igen /  Nem 

Ha az exportáló ország nem részes fele a 

Minamata Egyezménynek, igazolta-e, hogy a 

higany nem elsődleges higanybányászatból 

származik.  

(Ebben az esetben az exportáló országnak a 

Bizottság (EU) 2017/2287 végrehajtási 

rendeletének II. melléklete szerinti igazolását is 

csatolni szükséges a kérelemhez.)  

 Igen /  Nem  

 

                                                           
1
 A Minamata Egyezmény részes feleinek kijelölt hatóságairól az alábbi honlapon érhető el tájékoztatás: 

http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/FocalPoints/tabid/7708/language/en-US/Default.aspx 

 

mailto:kembizt@nnk.gov.hu
mailto:pic.dna@nnk.gov.hu
http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/FocalPoints/tabid/7708/language/en-US/Default.aspx
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(iv) Kérjük, erősítse meg, hogy a higany – akár tiszta formájában, akár keverékben – nem az alábbi három forrás 

valamelyikéből származik: 

- klóralkáli ipar (pl.: klóralkáli-cellák leszerelése),  Igen /  Nem 

- földgáztisztítás,  Igen /  Nem 

- színesfémek bányászata és olvasztása.                                                                              Igen /  Nem 

D. szakasz: Az importáló tagállam által megadandó információk 
Mi a higany akár tiszta formájában, akár keverékben történő behozatalának célja? Karikázza be a megfelelőt! 

(i) Az (EU) 2017/852 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő, környezetvédelmi szempontból 

biztonságos átmeneti tárolás 

 Igen /  Nem                      

Ha igen, kérjük, nevezze meg a tervezett felhasználási 

módot, amennyiben az ismert. 
 

 
(ii) A felhasználás az Uniós és nemzeti jogszabályok (4) 

értelmében megengedett 
 Igen /  Nem 

Ha igen, kérjük, adjon meg további részleteket az akár 

tiszta formában, akár keverékben behozni kívánt 

higany tervezett felhasználásáról 

 

 

E. szakasz: Szállítási adatok 

Importőr 

Cégnév:  

Cím:  

Tel.:                         

Fax:           

E-mail:   

Exportőr 
Cégnév:  

Cím:  

Tel.:                         

Fax:           

E-mail:   

F. szakasz: Az importáló ország hozzájárulásának jelzése (A Nemzeti Népegészségügyi Központ tölti 

ki) 
A hozzájárulás jellege: MEGADVA / MEGTAGADVA 

Kérjük, itt ismertesse az egyéb feltételeket, további 

részleteket, kiegészítő információkat. 

 

Az importáló tagállam kijelölt illetékes hatóságának 

aláírása, dátum 

 

Név   

Beosztás:   

Aláírás:    

Dátum:  

 


