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Fejer Megyei Kormanyhivatal
Iktatoszam: FE/KTF/9954- ))1 /2021.
Ugyintezo: Gorog Annamaria
Telefon: 22/514-300

Targy: A HWD Recycling Kft. Seregelyes,
186/2 hrsz. alatti telephelyere vonatkoz6
hulladekgazdalkodasi engedely

HATAROZAT
1.00

Engedelyes:

HWD
Recycling
Hulladekkezelo,
Korlatolt Felelossegu Tarsasag

Kereskedelrni

es

Szolgaltato

Szekhelye: 8111 Seregelyes, Dinnyesi ut 2.
Ugyfel azonosft6 (KUJ): 102072219
Statisztikai azonosito jele: 13925415-3821-113-07
Telephelye: 8111 Seregelyes, Dinnyesi ut 2., 186/2 hrsz.
Telephely azonosft6 (KTJ): 102703750
Telephely koordinatai: EOVx
2.00

=

196630 rn, EOVy

=

615455 rn

Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg megnevezese:
nem veszelyes hul ladek kereskedelem, elokezeles, hasznositas
veszelyes hulladek kereskedelern, elokezeles, hasznositas
Engedelyes reszere kornyezetvedelrni szernpontbol
engedelyezem,
hogy a 3.00 pontban meghatarozott hulladekok kereskedelrnet, elokezeleset, hasznositasat
vegezze

3.00 A hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel erintett hulladekok hulladekjegyzek szerinti
azonosito kodja, megnevezese es rnennyisege:
3.01 Telephelyi kereskedelemmel es elokezelessel erintett nem veszelyes fem- es femtartalmu
hulladekok:
Azonositd
kodszam
02
02 01
02 0110
10
10 02
10 02 10
10 03

Mennyiseg
[tonna/ev]
I
MEZOGAZDASAGI,
KERTESZETI,
AKVAKUL TURAS
TERMELESBOL,
ERDOGAZDA.LKODA.SBOL, V ADA.SZA TBOL, HALA.SZA TBOL, ELELMISZERELOA.LLIT A.SBOL ES -FELDOLGOZA.SBOL SZA.RMAZO HULLADEK
Mezogazdasag, kerteszet, akvakulturas termeles, erdogazdalkodas, vadaszat es halaszat
hulladeka
fernhulladek
20 000
I
TERMlKUS GY ART AS FOL Y AMA TBOL SZARMAZO HULLADEK
Vas- es aceliparbol szarmazo hulladek
henzerlesi reve
20 000
I
aluminium elektrolizisebol es termikus kohaszatabol szarmazo hulladek
Huuadek megnevezese

Kerjuk, valasuiban hivatkozzon iktatosuimunkral

8000 Szekesfehervar, Szent lstvan ter 9., Tel. szarn: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@tejer.gov.hu
Kornyezctvcdclmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi Fiiosztaly
Ugyintezes helye: 8000 Szekesfeherv:ir, Hossztisctatcr I. Lcvclezcsi cim: 8002 Szekesfehervar, Pt:: 137.
Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766
Telefon: (22) 514-300, Fax: (22) 313-564, E-mail: kornvezetvedelem<allejer.gov. hu
Ogytelfogadas: Hetto: 830-12°0: Szerda: 830-12°0 es 13°0-1530: Pentek: 830-12°0
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10 03 16
JO 06
10 06 01
11
11 05
110501
110502
12
12 01

12
12
12
12

01
01
01
01

01
02
03
04

15
15 01
15 01 04
16

16 01
16 0117
16 0118
16 02
16 02 14
16 02 16

17
17 04

17
17
17
17
17
17
17
17

04 01
04 02
04 03
04 04
04 05
04 06
04 07
0411
19

19 01
19 01 02
19 JO
1910 01

Folozek es salak, amelv kulonbozik a 10 03 15-tol
A rez termikus kohaszatabol szarmazo hulladek
20 000
A rez termikus kohaszatabol szarmazo salak
FEMEK ES EGYEB ANY AGOK KEMIAI FELULETKEZELESEBOL ES
HULLADEK;
NEMV AS
FEMEK
BEVONAsAB6L
szARMAZ6
HIDROMET ALLURGIAI HULLADEKA
Tilzihorganyzasi eliarasok hulladeka
20 000
kemeny cink
20 000
cinkhamu
MECHANIKAI
ES
FEMEK,
MUANY AGOK ALAKIT ASABOL,
FIZIKAI
FEL0LETKEZELESEB6L szARMAZ6 HULLADEK
Femek es milanyagok alakitasabol, fzzikai es mechanikai feluletkezelesebol szarmazo
hulladek
20 000
vasfem reszek es eszterzaforzacs
20
000
vasfem reszek es nor
20 000
nemvas fem reszelek es esztersaforaacs
nemvas fem reszek es nor
20 000
CSOMAGOLAST HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
FELITA TO ANY AGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK
ES VEDORUHAZA T
Csomagolasi hulladek (beleertve a valogatottan gyiijtott telepulesi csomagolasi
hulladekot)
fem csomazolasi hulladek
20 000
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HAT AROZOTT
HULLADEK
A kozlekedes (szallitas) kiilonbozo teruleteirol szarmazo hulladekka valt gepjarmii
(ideertve a terepjaro jarmuvet is), a hulladekka valt gepjarmii bontasabol, valamint
karbantartasabol szarmazo hulladek (kiveve a 13, a 14 focsoportokban. a 16 06 es
a 16 08 alcsoportokban mezhatarozott hulladek)
vasfemek
20 000
20 000
nemvas femek
Elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka
kiselejtezett berendezes, amely kulonbozik a 16 02 09-tol 16 02
20 000
13-i2 teriedo hulladektfpusoktol
kiselejtezett berendezesbol eltavolitott anyag, amely kulonbozik
20 000
a16 02 15-tol
SZENNYEZETT
EPITESI-BONTASI
HULLADEK
(BELEERTVE
A
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
Femek (beleertve azok otvozeteit is)
20 000
vorosrez, bronz,sar2arez
20 000
aluminium
20 000
olom
20 000
cink
20 000
vases acel
on
20 000
femkeverek
20 000
kabel, amelv kiilonbdzik a 17 04 10-tol
20 000
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
TELEPHEL YEN KiVOL KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, V ALAMINT AZ
rv6viz ES IPARI viz SZOLGALTATASBOL szARMAZ6 HULLADEK
Hulladek eeetesebo! VQ£V pirolizisebol szarmazo hulladek
20 000
kazanhamubol eltavolitott vas tartalmu anvaz (fenek hamu)
Femtartalmu hulladek apritasabol (shredderezesebol) szarmazo hulladek
20 000
vas- es acelhulladek

3
19 10 02
19 12
19 12 02
19 12 03
20
20 01
20 0136
20 01 40

nemvas fem hulladek
20 000
Kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezelesbol (pl. osztalyozas, apritas,
tomorites, pellet keszites) szarmazo hulladek
20 000
fem vas
20 000
nemvas femek
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMl, !PAR! ES !NTEZMENY!
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
Elkidonitetten f!Viijtott hulladek frakciok (kiveve a 15 01)
kiselejtezett elektromos es elektronikus berendezesek, amelyek
20 000
kiildnbdznek a 20 01 21-ti:il, a 20 01 23-tol es a 20 01 35-ti:il
femek
20 000
Mindosszesen legfeljebb 20 000 tonna/ev

3.02 Telephelyi kereskedelemmel es eldkezelessel erintett nem veszelyes nemfem hulladekok
Azonosit6
kodszam
01
01 03
01 03 08
01 04
01 04 08
010409
010412
01 05
010504
01 05 99
02
02 01
02 01 04
02 01 07
02 01 99
02 02
02 02 03
02 02 99
02 03
02 03 04
02 03 99
02 04
02 04 99

Hulladek megnevezese

Mennyiseg
[tonna/ev]

ASVANYOK KUTATASABOL, BANY ASZAT ABOL, KOFEJTESEBOL, FIZIKAI ES KEMJAI
KEZELESEBOL SZA.RMAZO HULLADEK

femtartalmu asvanyokfizikai es kemiaifeldolgozasabol szarmazo hulladek
hulladekpor, arnelv klllonbozik a 01 03 07-tol
nemfemes asvanyokfizikai es kemiai feldolgozasabol szarmazo
hulladek

75 000

01 04 08 kotormelek es hulladekkavics, amely kiilonbozik a 01 04
75 000
07-toI
hulladekhomok es hulladekagvaz
75 000
ercek mosasabol es tisztitasabol szarmazo meddd es egyeb
75 000
hulladek, amely kiilonbozik a 01 04 07-tol es a 01 04 Ll-tdl
furoiszapok es egyebfurasi hulladek
edesvfz diszperzi6s kozegenek furiisabol szarrnazo iszap es
75 000
hulladek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
75 000
MEZOGAZDASAG!,
KERTESZETT,
AKVAKULTURAS
TERMELESBOL,
ERDOGAZDALKODASBOL, V ADASZA TBOL, HALASZA TBOL, ELELMISZEREL6ALLiTAss6L Es -FELDOLGozAss6L szARMAz6 HULLADEK
Mezogazdasag, kerteszet, akvakulturas termeles. erdogazdalkodas, vadaszat es halaszat
hulladeka
muanvaahulladek (kiveve a csomazolas)
75 000
erdoaazdalkodas hulladeka
75 000
kozelebbrel meg nem hatarozott hulladek
10 000
hits, hales egyeb allati eredetii elelmiszerek elokeszitesebol esfeldolgozasab6l szarmaz6
hulladek
fo!!vasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
10 000
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
gyiimolcs, zoldseg, gabonafelek, etolaj, kaka6, kizve, tea es dohany elokeszitesebol es
feldolgozasab6l, konzervgyartasb6l, eleszto es elesztokivonat keszitesebol, melaszfeldof.,;:ozasb6l es fermentalasb6l szarmaz6 hulladek
fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
10 000
kozelebbrol meg nem hat:irozott hulladek
10 000
cukorzyartasi hulladek
kozelebbrol meg nem hat:irozott hulladek
10 000

4

02 05
02 05 99
02 06
02 06 01
02 06 99
02 07
02 07 04
02 07 99
03
03 01
03 01 01
03 01 05
03 01 99
03 03
03 03 01
03 03 07
03 03 08
03 03 10
03 03 99
04
04 01
04 01 99
04 02
04 02 21
04 02 22
04 02 99
05
05 01
05 01 99
05 06
05 06 99
05 07
05 07 99
06
06 01
06 01 99
06 02
06 02 99
06 03
06 03 99
06 04
06 04 99
06 06

teiipari hulladek
kdzelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
siao- es cukraszipari hulladek
fogvasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
10 000
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok termelesebol szdrmazo hulladek (kiveve kave,
tea es kakao)
fozvasztasra vagy feldolaozasra alkalmatlan anyag
10 000
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ ROST
SZUSZPENZI6-, PAPIR- ES KARTONGYARTASBOL szARMAZO HULLADEK
fafeldolgozdsbol.falemez- es butorgyartasbol szarmazo hulladek
fakerez es parafahulladek
10 000
ffireszpor, faforg:ics, darabos eselek, fa, forg:icslap es furner,
10 000
amely kiildnbozik a 03 01 04-tol
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
cellulozrost szuszpenzio, papfrkartongyartasi, feldolgozasi hulladek
fakerez es fahulladek
10 000
hulladek papir es karton rost szuszpenzi6 keszitesenel
10 000
mechanikai uton elvalasztott maradek
hasznositasra szant papir es karton valogatasabol szarmazo
10 000
hulladek
mechanikai elvalasztasbol szarmazo szalmaradek, szal-,
10 000
toltoanyaa- es fedoanyag-iszap
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
BOR-, SZORME- ES TEXTILIPARI HULLADEK
bar- es szormeipari hulladek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
textilipari hulladek
feldolgozatlan textilszal hulladek
10 000
feldolzozott textilszal hulladek
10 000
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
KOOLAJFINOMITASBOL, FOLDGAZTISZTITASBOL ES A KOSZEN
PIROLITIKUS KEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
koolajfinomitasbol szarmazo hulladek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
k!Jszen pirolitikus kezeleseb!Jl szarmaz6 hulladek
kozelebbrol meg nem hat:irozott hulladek
10 000
.foldgaz tisztitasab6l es szallitasab6l szarmaz6 hulladek
kozelebbrol meg nem hat:irozott hulladek
10 000
SZERVETLEN KEMIAI FOL YAMA TBOL SZARMAZO HULLADEK
savak termeleseb!Jl, kiszereleseb!Jl, .forgalmazasab6l es .felhasznalasab6l szarmaz6
hulladek
kozelebbrol meg nem hat:irozott hulladek
10 000
Iz:1gok termeleseb!Jl, kiszereleseb!Jl, .forgalmazasab6l es .felhasznalasab6l szarmaz6
hulladek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
s6k es oldatai, valamint .femoxidok termeleseb!Jl, kiszereleseb!Jl, .forgalmazasab6l es
felhasznalasab6l szarmaz6 hulladek
kozelebbrol meg nem hat:irozott hulladek
10 000
femtartalmit hulladek, amelv kiilonbozik a 06 03-tol
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
kenvegyiilet termeleseb!Jl, kiszereleseb!Jl, .forgalmazasab6l es .felhasznalasab6l, valamint a
ken Ve§!Viparife/doff<OZQSClbof es kentefenft!J e/jarasokbo/ szarmazo hufladek

es

5
06 06 99
06 07
06 07 99
06 08
06 08 99
06 09
06 09 99
0610
06 10 99
0611
06 11 99
0613
06 13 99
07
07 02
07 02 13
07 02 15
07 02 17
07 02 99
07 03
07 03 99
07 04
07 04 99
07 05
07 05 99
07 06
07 06 99
07 07
07 07 99
08

08 OJ
08 01 99
08 02
08 02 01
08 02 99
08 03

kozelebbrol me2: nem hatarozott hulladek
10 000
halogen termelesebol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es felhasznalasabol, valamint
halogen vegvulettel vegzett muveletbol szdrmazo hulladek
kozelebbrol mes nem hatarozott hulladek
10 000
szilicium es sziliciumszarmazekok termelesebol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es
felhasznalasabol szarmazo hulladek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
foszforvegyiilet termelesebol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es felhasznalasabol,
valamint foszforvegvulettel vegzett muveletbol szarmazo hulladek
kozelebbrol mez nem hatarozott hulladek
10 000
nitrogenvegyuletek termelesebol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es felhaszruilasabol,
valamint nitrogenvegyuletekkel vegzett kemiai muveletekbol es miaragyagyartasbol
szarmazo hulladek
kozelebbrol mea nem hatarozott hulladek
10 000
szervetlen pigmentek es opaloslto anvagok termelesebol szarmazo hulladek
kozelebbrol mez nem hatarozott hulladek
10 000
kozelebbrol mee nem hatarozott, szervetlen kemiai folyamatokbol szarmazo hulladek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
miianyagok, miigumi es muszalak gyartasabol, kiszerelesebol, forgalmazdsabol es
felhaszndlasabol szdrmazo hulladek
hulladek muanvaa
10000
adalekanvag hulladek, amelv kiilonbiizik a 07 02 14-tol
10 000
szerves sziliciumvegyiileteket tartalmaz6 hulladek, amely
10 000
killonbozik a 07 02 16-tol
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
szerves festekek, pigmentek es szinezekek gyartasab6l, kiszerelesebol, forgalmazasab6l es
felhasznalasab6l szarmaz6 hulladek (kiveve a 06 11)
kozelebbrol me2: nem hatarozott hulladek
10 000
szerves novenyvedo szerek (kiveve a 02 01 08 es a 02 OJ 09),faanyagvedo szerek (kiveve
a 03 02) es biocidok gyartasab6l, kiszerelesebr5l.forgalmazasab6l esfelhasznalasab6l
szarmaz6 hulladek
kozelebbrol me2: nem hatarozott hulladek
10 000
gy6gyszerek gyartasab6l, kiszerelesebol, forgalmazasab6l esfelhasznalasab6l szarmaz6
hulladek
kozelebbrol me2: nem hatarozott hulladek
10 000
zsirok, kenoanyagok, szappanok, mos6szerek, fertotlenitoszerek es kozmetikumok
rrvartasab6l, kiszerelesebol, for<,;almazasab6l esfelhasznalasab6l szarmaz6 hulladek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
finom vegyszerek es vegyipari termekek gyartasab6l, kiszerelesebol, forgalmazasab6l es
felhasznalasab6l szarmaz6, kozelebbrol mesz nem hatarozott hulladek
kozelebbrol me2: nem hatarozott hulladek
10 000
BE VONA TOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMANCOK), RAGASZTOK,
TOMITOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK GY A.RTA.SA.BOL,
KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL ES FELHASZNALASABOL
szARMAZ6 HULLADEK
festekek es lakkok gyartasab6l, kiszerelesebol, forgalmazasab6I es felhasznalasab6I,
va!amint ezek e!tavo!itasab6l szarmaz6 hulladek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
egyeb bevonatok (a keramiat is beleertve) gyartasab6!, kiszerelesebolforgalmazasab6! es
fe!hasznalasab6! szarmaz6 hulladek
oor alaou bevonatok hulladeka
10 000
kozelebbrol me2: nem hatarozott hulladek
10 000
nyomdafestekek gyartasab6!, kiszerelesebol, forgalmazasab6I esfelhasznalasab6l

6

szarmazo hulladek
10 000
hulladekka valt toner, amelv kulonbozik a 08 03 17-tol
10 000
kozelebbrol mes nem hatarozott hulladek
ragasztok es tomitoanyagok gyartasabol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es
felhasznalasabol szarmazo hulladek (a vizhatlanito termekeket is beleertve)
10 000
kozelebbrdl mez nem hatarozott hulladek
08 04 99
FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA
09
fenykepeszeti ipar hulladeka
09 OJ
10 000
eziistot vagy eziistvegyiileteket tartalmaz6 fot6film es =papir
09 01 07
10 000
eziistot vagy eziistvegyiileteket nem tartalmaz6 fot6film es 09 01 08
nanir
10 000
egyszer hasznalatos fenvkepezdaep, aramforras nelkul
09 0110
10 000
aramforrast
is
tartalmaz6,
egyszer
hasznalatos
fenykepezogep,
09 0112
amelv kllldnbdzik a 09 0111-tol
10 000
kozelebbrdl mez nem hatarozott hulladek
09 01 99
TERMIKUS GY ARTASFOL Y AMATBOL SZARMAZO HULLADEK
10
eromuvekbol es egyeb egetomuvekbol szarmazo hulladek (kiveve a 19 focsoportban
10 01
meghatarozott hutladek)
10 000
tozeznernve es kezeletlen fa eltuzelesebol szarmazo nernve
10 01 03
10 000
kozelebbrol mez nem hatarozott hulladek
10 01 99
vas- es aceliparbol szarmazo hulladek
JO 02
12 500
salak kezelesebdl szarmazo hulladek
10 02 01
12
500
kezeletlen
salak
10 02 02
10
000
kozelebbrol mes nem hatarozott hulladek
10 02 99
aluminium elektrolizisebol es termikus kohaszatabol szarmazo hulladek
JO 03
75 000
hulladekka valt an6d tormelekek
10 03 02
75 000
egyeb reszecskek es por (beleertve a goly6smalmok porat is),
10 03 22
amelvek kulonboznek a 10 03 21-tol
10 000
kozelebbrol mez nem hatarozott hulladek
10 03 99
olom termikus kohaszatab6l szarmaz6 hulladek
JO 04
10 000
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 04 99
cink
termikus
kohaszatab6I
szarmaz6
hulladek
10 05
12 500
elsodle2:es es masodla2:os termelesbol szarmaz6 salak
10 05 01
10 000
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 05 99
a rez termikus kohaszatab6l szarmaz6 hulladek
JO 06
75 000
e2:veb reszecskek es por
10 06 04
10 000
kozelebbrol me!! nem hatarozott hulladek
10 06 99
eziist, arany es platina termikus kohaszatab6l szarmaz6 hulladek
JO 07
12 500
elsodleges es masodla2:os termelesbol szarmaz6 salak
10 07 01
10 000
kozelebbrol
me2:
nem
hatarozott
hulladek
10 07 99
egyeb nemvasfemek termikus kohaszatab6l szarmaz6 hulladek
10 08
12 500
egyeb salakok
10 08 09
12 500
koh6salakok (femsalakok) es gyulekony folozek, amely
10 08 11
kiilonbozik a 10 08 10-tol
75 000
an6d tormelekek
10 08 14
10 000
kozelebbrol
me!!
nem
hatarozott
hulladek
10 08 99
vasontvenyek
keszitesebol
szarmaz6
hulladek
JO 09
12 500
kemence salak
10 09 03
75
000
femontesre nem hasznalt ontomag es forma, amely kiilonbozik a
10 09 06
10 09 05-tol
75 000
femontesre hasznalt ontomag es forma, amely kiilonbozik a 10
10 09 08
09 07-toI
75 000
fiistgaz por, amely kiilonbozik a 10 09 09-tol
10 0910
75 000
egyeb reszecskek, amelyek kiilonboznek a 10 09 11-tol
10 09 12
08 03 18
08 03 99
08 04

7
10 09 14
10 09 16
10 09 99
10 JO
10 10 03
1010 06
1010 08
101010
10 10 12
10 10 14
10 10 16
1010 99
1011
10 11 03
101110
10 1112
10 11 99
10 12
10 12 06
10 12 08
10 12 99
1 I

11 01

11 0110
11 0112
11 0114
11 01 99
11 02
11 02 99
11 05
110599
12

12 01
12 01 05
12 0113
12 0115
12 0117
12 01 21
12 01 99
15

kotoanvaz hulladek, amely ktildnbozik a 10 09 13-tol
hulladekka valt repedesjelzo anyag, amely kulonbozik a 10 09
15-tol
kozelebbrel meg nem hatarozott hulladek
nemvas fem ontvenyek keszitesebol szarmazo hulladek
kemence salak
femontesre nem hasznalt ontomag es forma, amely kulonbozik a
10 10 05-tol
femontesre hasznalt ontomag es forma, amely kiilonbdzik a 10
10 07-tol
fustgaz por, amely ktllonbozik a 10 10 09-tol
ezveb reszecskek, amelyek kulonboznek a 10 10 Ll-tdl
kotoanyaa hulladek, amely kulonbozik a 10 10 13-tol
hulladekka valt repedesjelzo anyag, amely kulonbozik a 10 10
15-tol
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
uves; es uvegtermekek evartasabol szarmazo hulladek
iiveg alapu, szalas anyagok hulladeka
feldolgozasra eldkeszitett keverek hulladeka, amely kiildnbdzik
a 10 11 09-tol
uveghulladek, amelv kulonbozik a 10 1111-tol
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
keramiaaruk, teglak, cserepek es epitoipari termekek termelesebol szarmazo
kiselejtezett ontoforma
kiegetett kerarniak, teglak, cserepek es epftdipari termekek
hulladeka
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek

10 000
10 000
10 000
12 500
75 000
75 000
75
75
10
10

000
000
000
000

10 000
10 000
75 000
75 000
10 000
hulladek
75 000
75 000
10 000

FEM EK ES EGYEB ANY AGOK KEMIAI FELULETKEZELESEBOL ES
BEVONA.SA.BOL SZA.RMAZO HULLADEK; NEMV AS FEMEK
HIDROMET ALLURGIAI HULLADEKA

femek kemiai feluletkezelesebol, bevonasabol szarmazo es egyeb hulladek (pl.
galvanizalasi eljarasok, horganyzasi eljarasok, revetlenitesi eljarasok, maratas,
foszfatozas, hizos zsirtalanitas, anodos oxidalas)
iszap es sziiropogacsa, amely kiilonbozik a 11 01 09-tol
10
oblito- es mos6viz, amely kiilonbozik a 11 01 11-tol
10
zsirtalanitasi hulladek, amely kiilonbozik a 11 0113-tol
10
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10
nemvasfemek hidrometallurziai eljarasaibol szarmazo hulladek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10
tiizihorzanyzasi eljarasok hulladeka
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10

000
000
000
000
000
000

FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZTKAI ES MECHANIKAI
FELULETKEZELESEBOL SZA.RMAZO HULLADEK

femek es muanyagok alakitasabol, fizikai es mechanikai feliiletkezelesebol szarmazo
hulladek
!!valulasb61 es esztergalasb61 szarmaz6 miianyag forgacs
75 000
hegesztesi hulladek
10 000
gepi megmunkalas soran kepzodo iszap, amely kiilonbozik a 12
10 000
01 14-tol
homokfuvatasi hulladek, amely kiilonbozik a 12 0116-tol
75 000
elhasznalt csiszol6anyagok es eszkoz, amelyek kiilonboznek a 12
75 000
01 20-tol
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HAT AROZOTT

8

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 02
15 02 03
16
16 01

16 01 03
16 01 06
16 0115
16 0119
16 0120
16 0122
16 01 99
16 03
16 03 04
16 03 06
16 05
16 05 05
16 05 09
16 06
16 06 04
16 06 05
16 07
16 07 99
16 08
16 08 01
17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02

FELITA TO ANY AGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANY AGOK
ES VEDORUHJ\ZAT
csomagolasi hulladek (beleertve a valogatottan gyujtott telepulesi csomagolasi
hulladekot)
papir es karton csomazotasi hulladek
10 000
75 000
mfianvaz csomazolasi hulladek
10 000
fa csomazolasi hulladek
10 000
vezves osszetetelu komnozit csomaaolasi hulladek
75 000
egyeb, kevert csomazolasi hulladek
75 000
uvez csomazolasi hulladek
10 000
textil csomazolasi hulladek
abszorbensek, sziiroanyagok, torlokendok es vedoruhazat
10 000
abszorbensek, szuroanyagok, torlokenddk, vedoruhazat, amely
killonbdzlk a 15 02 02-tol
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HAT AROZOTT
HULLADEK
a kozlekedes (szallitas) kulonbozo teruleteirol szarmazo hulladekka valt gepjarmu
(ideertve a terepjaro jarmiivet is), a hulladekka valt gepjarmii bontasabol, valamint
karbantartasabol szarmazo hulladek (kiveve a 13, a 14 focsoportokban. a 16 06 es
a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladek)
75 000
hulladekka valt gumiabroncsok
hulladekka valt gepjarmu, amely nem tartalmaz sem folyadekot,
10 000
sem mas veszelves osszetevot
10 000
fazvallo folyadek, amelv ktlldnbdzik a 16 0114-tol
75 000
muanvasok
75 000
iive2
75 000
kdzelebbrol mez nem hatarozott alkatreszek
10 000
kozelebbrol mez nem hatarozott hulladek
az eloirasoknak nem megfelelo es nem hasznalt termekek
10 000
szervetlen hulladek, amelv ktllonbozik a 16 03 03-tol
10 000
szerves hulladek, amelv ktlldnbdzlk a 16 03 05-tol
nyomasallo tartalyokban tarolt gazok es hasznalatbol kivont vegvszerek
10 000
nyomasallo tartalyokban tarolt gazok, amelyek kiilonboznek a
16 05 04-tol
10 000
hasznalatb61 kivont vegyszerek, amelyek kiilonboznek a 16 05
06-tol, a 16 05 07-tol vagy a 16 05 08-tol
elemek es akkumulatorok
10 000
102:os akkumulatorok (kiveve a 16 06 03)
e2yeb elemek es akkumulatorok
10 000
szallit6tartalyok, tarol6tartalyok, es hord6k tisztitasab6l szarmaz6 hulladek (kiveve a 05
es a 13focsoportban meghatarozott hulladek)
10 000
kozelebbrol me2 nem hatarozott hulladek
kimeriilt katalizatorok
10 000
arany, eziist, renium, r6dium, palladium, iridium vagy platina
tartalmu elhasznalt katalizatorok (kiveve a 16 08 07)
EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMEL T FOLDET IS)
beton, tegla, cserep es keramia
75 000
beton
75 000
te2la
75 000
csereo es keramia
75 000
beton, tegla, cserep es keramia frakci6 vagy azok kevereke,
amely kiilonbozik a 17 01 06-tol
fa, iiveg es miianvafs

9
17 02 01
17 02 03
17 05
17 05 04
17 08
17 08 02
17 09
17 09 04
19

19 01
19 0112
19 02
19 02 03
19 02 06
19 02 10
19 02 99
19 08
19 08 01
19 08 09
19 08 99
19 10
1910 04
19 10 06
1911
19 11 99
19 12
19 12
1912
19 12
19 12
19 12
19 12
1912
19 12

01
04
05
07
08
09
10
12

20

20 OJ
20 01 01
20 01 02
20 0110
20 0111
20 0125

fa
10 000
miianyag
75 000
fold (ideertve a szennyezett teruletekrol szdrmazo kitermelt foldet). kovek es kotrasi meddo
fold es kovek, arnelyek ktllonboznek a 17 05 03-tol
75 000
gipsz alapu epitoanyag
f?ipsz-alapu epitdanyag, amely kuldnbozik a 17 08 01-tol
10 000
egyeb epitesi-bontasi hulladek
kevert epftesi-bontasi hulladek, amely kulonbozik a 17 09 01-tol,
75 000
a 17 09 02-tol es a 17 09 03-tol
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
TELEPHEL YEN KIVUL KEZELO SZENNYVfZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
rvovtz ES IPARI vtz SZOLGAL TATAss6L szARMAZ6 HULLADEK
hulladek egetesebol vazv pirolizisebol szarmazo hulladek
kazanhamu es salak, amely kulonbozik az 19 0111-tol
12 500
hulladekfizikai-kemiai kezelesebol (pl. kromtalanitas, ciantalanitas, semlegesites)
szarmazo hulladek
elokevert hulladek, amely kizarolag nem veszelyes hulladekot
10 000
tartalmaz
fizikai-kemlai kezelesbol szarmazo iszap, amely kulonbozik a 19
10 000
02 05-tol
egheto hulladek, amely kiildnbozik a 19 02 08-tol es a 19 02 0910 000
tol
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
szennyviztisztito muvekbol szdrmazo, kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
racsszemet
0 000
olaj-viz elvalasztasbol szarmazo, etolajbol es zsirbol eredo zsir10 000
olai keverek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
femtartalmu hulladek apritasabol (shredderezesebol) szarmazo hulladek
konnvu frakcio es por, amely kulonbozik a 19 10 03-tol
75 000
mas frakciok, arnelvek kiilonboznek a 19 10 05-tol
75 000
olaj rezeneralasab61 szarmaz6 hulladek
kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
10 000
kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezelesbol (pl. osztalyozas, apritas,
tomorites, pellet keszites) szarmaz6 hulladek
papir es karton
10 000
miianyag es gumi
75 000
iiveg
75 000
fa, amely kiilonbozik a 19 12 06-tol
10 000
textiliak
10 000
asvanyi anyagok (pl. homok, kovek)
75 000
egheto hulladek (pl. keverekbol keszitett tiizeloanyag)
10 000
egyeb, a 19 12 11-tol kiilonbozo hulladek mechanikai kezelesevel
10 000
nyert hulladek
(ideertve a kevert anyagokat is)
TELEPULES! HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMT, TPART ES INTEZMENYT
HULLADEK), !DEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKC!OT IS
elkiilonitetien zyiijtott hulladek frakci6k (kiveve a 15 OJ)
papir es karton
10 000
iiveg
75 000
ruhanemii
10 000
textiliak
10 000
etolaj es zsir
10 000

10

20 0130
20 0134
20 0138
20 0139
20 02
20 02 01
20 03
20 03 07
20 03 99

3.03

mososzerek, amelvek kulonboznek a 20 01 29-tol
elemek es akkumulatorok, amelvek kulonboznek a 20 01 33-tol
fa, amelv kuldnbozik a 20 01 37-tol
muanvazok
kertekbol es parkokbol szdrmazo hulladek (a temetoi hulladekot is beleertve)
bioloaiailaz lebomlo hulladek
eoveb telepulesi hulladek
lomhulladek
kdzelebbrol mez nem hatarozott lakossaai hulladek
Mindosszesen lezfeliebb: 90 000 tonna/ev

10
10
10
75

000
000
000
000

10 000
10 000
10 000

Telephelyi kereskedelemmel es elokezelessel erintett veszelyes fem- es femtartalrmi
hulladekok:
Azonosit6
k6d

Hulladek megnevezese

Mennyiseg
[tonna/ev]

15

CSOMAGOLA.SI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HAT A.ROZO TT FELITA TO
ANY AGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANY AGOK ES VEDORUHJ\ZAT

15 01

csomagolasi hulladek (beleertve a valogatottan gyujtott telepulesi csomagoldsi hulladekot)

15 0110*

15 0111*
16

16 OJ

16 01 07*

veszelyes anyagokat maradekkent tartalmaz6 vagy azokkal
szennyezett
csomazolasi hulladek
veszelyes, szilard porozus matrixot (pl. azbesztet) tartalmaz6
fembdl kesziilt csomagclasi hulladek, ideertve a kiiiriilt
haitoaazos palackokat

5000

5000

A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HAT A.ROZOTT HULLADEK

a kozlekedes (szallitas) kulonbozo teruleteirol szarmazo hulladekka valt gepjarmii
(ideertve a terepjaro jarmuvet is), a hulladekka volt gepjarmii bontasabol, valamint
karbantartasdbol szarmazo hulladek (kiveve a 13, a 14 focsoportokban, a 16 06 es a 16 08
alcsoportokban meghatarozott hulladek)
olajszuro

elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka
klor-fluor-szenhidrogeneket (HCFC, HFC) tartalmazo
16 02 11*
hasznalatbol
veszelyes anyagokat tartalmaz6 kiselejtezett berendezes,
amely kiilonbozik a 16 02 09-tol 16 02 12-ig terjedo
16 02 13*
hulladektiousokt6I

5000

16 02

20
20 OJ
20 01 23*
20 0135*

5000
5000

TELEPULESI HULLADEK (HA.ZT ART A.SI HULLADEK ES A Hf\ZT ART A.SI HULLADEKHC
HASONLO KERESKEDELMI, [PARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONiTETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

elkulonitetten gyiijtott hulladek frakci6k (kiveve a 15 OJ)
klor-fluor-szenhidrogent tartalmaz6 kiselejtezett berendezes
veszelyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos es
elektronikus berendezesek, amelyek kiilonboznek a 20 01 21-tol «
a 20 01 23-tol
Mindosszesen legfeljebb: 5000 tonna/ev

5000
5000

11
3.04

Telephelyi kereskedelemmel es elokezelessel erintett veszelyes nemfem hulladekok:
Azonosit6
k6d
I

OJ 05
01 05 05*
03
03 OJ
03 01 04*
05
05 OJ
05 01 05*
05 01 06*

06
06 OJ
06 01 06*
06 02
06 02 05*
06 03
06 03 15*

07
07 OJ
07 01 09*
07 0110*

Hulladek megnevezese

Mennyiseg
[tonna/ev]

AsvANYOK KUT A TASAB6L, BANY ASZAT AB6L, KOFEJTESEBOL, FIZIKAI ES KEMIAI
KEZELESEBOL szARMAZO HVLLADEK

furoiszapok es egyeb furasi hulladek
olajtartalmu furoiszap es hulladek

12 000

FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ ROST SZUSZPENZIO-, PAPII
ES KARTONGY ART Ass6L szARMAZO HULLADEK

[afeldolgozasbol. falemez- es butorgyartasbol szarmazo hulladek
veszelyes anyagokat tartalmazo fureszpor, faforgacs, darabos
eselek, fa, forgacslap es furner

12 000

KOOLAJFINOMIT Ass6L, FOLDGA.ZTISZTiT ASBOL ES A KOSZEN PIROLITLKUS
KEZELESEBOL szARMAZO HULLADEK

koolajfinomitasbol szarmazo hulladek
kidmlott olaj
iizem, vagy a berendezesek karbantartasabol szarmazo
olaios iszap

12 000
12 000

SZERVETLEN KE.MIA! FOL y AMA TBOL szARMAZO HULLADEK

savak termelesebol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es felhasznalasabol szarmazo hullade
egyeb sav

12 000

lugok termelesebdl. kiszerelesebol, forgalmazasabol es felhasznalasabol szarmazo hullade
egyebltig

12 000

sok es oldatai, valamintfemoxidok termelesebol, kiszerelesebol. forgalmazasabol es
felhasznalasabol szarmazo hulladek
nehezfemeket tartalmaz6 femoxid

12 000

SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

szerves alapanyagok termelesebol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es felhasznalasdbol
szarmazo hulladek
halogentartalmu szuropogacsak, kimeriilt felitato anyagok
(abszorbensek)
egyeb szfiropogacsak, kimeriilt felitat6 anyagok (abszorbensek)

12 000
12 000

muanyagok, milgumi es muszalak gyartasdbol. kiszerelesebol, forgalmazasabol es
felhasznalasabol szdrmazo hulladek
12 000
vizes mosofolyadek es anyalug
07 02 01 *
12 000
halogentartalrmi szerves oldoszer, mosofolyadek es anyahig
07 02 03*
12 000
egyeb szerves oldoszer, mosofolyadek es anyahig
07 02 04*
07 02

07 02 07*

halogentartalrmi iistmaradek es reakciomaradek

12 000

07 02 08*

egyeb iistmaradek es reakciomaradek
halogentartalmu sziiropogacsak, kimeriilt felitat6 anyagok
(abszorbensek)
egyeb sziiropogacsak, kimeriilt felitat6 anyagok (abszorbensek)

12 000

07 02 09*
07 02 10*
07 02 11*

a folyekony hulladeknak a kepzodese helyen torteno
kezelesebol szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszap

12 000

12 000
12 000

12

07 02 14*

veszelyes anyagokat tartalmaz6 adalekanyag hulladek

12 000

07 02 16*

veszelyes szerves sziliciumvegyiileteket tartalmazo hulladek

12 000

07 03
07 03 09*
07 03 10*
07 04

szerves festekek, pigmentek es szinezekek gyartasabol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es
felhasznalasabol szarmazo hulladek (kiveve a 06 11)
halogentartalmu szuropogacsak, kimeriilt felitate anyagok
(abszorbensek)
egyeb szurdpogacsak, kimeriilt felitato anyagok (abszorbensek)

07 04 10*
07 04 13*

veszelyes anyagokat tartalmazo Szilard hulladek

07 06

12 000

szerves novenyvedo szerek (kiveve a 02 OJ 08 es a 02 OJ 09),jaanyagvedo szerek
(kiveve a 03 02) es biocidok gyartdsabol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es
felhasznalasabol szarmazo hulladek
halogentartalmu szuropogacsak, felitat6 anyagok
(abszorbensek)
egyeb szuropogacsak, felitat6 anyagok (abszorbensek)

07 04 09*

12 000

12 000
12 000

12 000
zsirok, kenoanyagok, szappanok, mososzerek.fertotlenitoszerek es kozmetikumok
gyartasabol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es felhasznalasdbol szarmazo hulladek

07 06 10*

egyeb szuropogacsak, felitato anyagok (abszorbensek)

12 000

07 0611 *

a folyekony hulladeknak a kepzodese helyen tortend
kezelesebol szarmazo, veszelyes anyagokat tartalmazo iszap

12 000

07 07
07 07 04*

08
08 OJ
08 0111*
08 0121*
08 03
08 03 17*
08 04
08 04 09*
08 05
08 05 01*

09

finom vegyszerek es vegyipari termekek gyartasabol, kiszerelesebdl, forgalmazasabol es
felhasznalasabol szarmazo, kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
egyeb szerves oldoszer, mosofolyadek es anyahig

12 000

BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMA.NCOK), RAGASZTOK, TOMITOANY AGm
ES NYOMDAFESTEKEK GY ART A.SA.BOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZA.SA.BOL ES
FELHASZNA.LA.SA.BOL SZA.RMAZO HULLADEK

festekek es lakkok gyartasabol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es felhasznalasabol,
valamint ezek eltavolltasabol szdrmazo hulladek
szerves oldoszereket vagy mas veszelyes anyagokat
tartalmazo festek- es lakk-hulladek
festekek es lakkok eltavolitasara hasznalt, hulladekka valt
anyagok

12 000
12 000

nyomdafestekek gyartasabol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es felhasznalasabol
szarmazo hulladek
veszelyes anyagokat tartalmazo, hulladekka valt toner

12 000

ragaszt6k es tomitoanyagok gyartasab6I, kiszerelesebol, forgalmazasab6I es
felhasznalasab6I szarmaz6 hulladek (a vizhatlanit6 termekeket is beleertve)
szerves oldoszereket vagy mas veszelyes anyagokat
tartalmazo ragasztok, tomitoanyagok hulladeka

12 000

A 08 focsoportban kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek
hulladek izocianatok

12 000

FENYKEPESZETI IP AR HULLADEKA

fenykepeszeti ipar hulladeka
egyszer hasznalatos fenykepezogep, amely a 16 06 01, a 16 06 02
09 0111*
vagy a 16 06 03 azonosito koddal jelolt tetelekhez tartozo
aramforrast is tartalmaz
09 OJ

10

TERMIKUS GY A.RT.A.SFOL YAMATBOL SZ.A.RMAZO HULLADEK

12 000

13

JO 09

vasontvenyek keszitesebol szarmazo hulladek
femontesre nem hasznalt, veszelyes anyagokat tartalmazo
10 09 05*
ontomag es forma
femontesre hasznalt, veszelyes anyagokat tartalmazo ontdmag
10 09 07*
es forma
10 09 09*
veszelyes anyagokat tartalmazo filstgaz por
10 09 11 *
veszelyes anyagokat tartalmazo egyeb reszecskek

12 000

10 09 13*

12 000

10 09 15*
10 10
10 10 05*
10 10 07*
10 10 09*
101011*

veszelyes anyagokat tartalmazo kotdanyag hulladek
veszelyes osszetevdket tartalmazo, hulladekka valt
renedesielzo anvaz
nemvas fem ontvenyek keszitesebol szarmazo hulladek
femontesre Dem hasznalt, veszelyes anyagot tartalmazo ontomag
forma
femontesre hasznalt, veszelyes anyagokat tartalmazo ontomag
es forma
veszelyes anyagokat tartalmazo fustgaz por

12 000
12 000
12 000

12 000

I

12 000
12 000
12 000

veszelyes anyagokat tartalmazo egyeb reszeeskek

12 000

veszelyes anyagot tartalmazo kotdanyag hulladek
veszelyes osszetevdket tartalmazo, hulladekka valt
10 10 15*
repedesjelzo anvaz
10 ll
iiveg es uvegtermekek gyartasabol szarmazo hulladek

12 000

10 10 13*

101111*
I1

lJ OJ

nehezfemeket tartalmazo (pl. katodsugar csovek),
uvegreszecskek es iivegpor hulladeka

12 000

12 000

FEMEK ES EGYEB ANY AGOK KEMIAI FELOLETKEZELESEBOL ES BEVONA.SA.BOL
SZA.RMAZO HULLADEK; NEMV AS FEMEK HIDROMET ALLURGTAT HULLADEKA

femek kemiai feluletkezelesebol, bevondsabol szdrmazo es egyeb hulladek (pl. galvanizalas
eljarasok, horganyzasi eljarasok, revetlenitesi eljarasok, maratas, foszfatozas, lugos
zsirtalanitas, anodos oxidalas)

11 01 05*

reve eltavolitasara hasznalt sav

12 000

11 01 06*

kozelebbrol meg nem hatarozott sav

12 000

11 01 07*

pacolasra hasznalt lug

12 000

11 01 08*

foszfatozasbol szarmazo iszap

12 000

11 01 09*

veszelyes anyagokat tartalmazo iszap es sziiropogacsa

12 000

110111*

veszelyes anyagokat tartalmazo oblito- es mosoviz

12 000

11 0113*

veszelyes anyagokat tartalmazo zsirtalanitasi hulladek

12 000

11 0115*

membran- es ioncserelo rendszerek veszelyes anyagokat
tartalmaz6 elu:ituma es iszapja

12 000

11 0116*

kimeriilt vagy telitett ioncserelo gyanta

12 000

11 01 98*

veszelyes anyagokat tartalmaz6 egyeb hulladek

12 000

ll 03

jemek hokezefesi eljarasaibof szarmazo iszapok es szifard hulladek

11 03 02* egyeb hulladek
12
12 OJ

FEMEK, MU ANY AGOK ALAKiT A.SA.BOL, FIZIKAI ES MECHAN!KAI
FELOLETKEZELESEBOL SZA.RMAZ6 HULLADEK

femek es miianyagok alakitascib6l, fizikai es mechanikai feliiletkezelesebol
szarmaz6 hulladek

14

12 01 08*

asvanyi alapu, halogenelemeket tartalmazo gepolaj (kiveve az
emulziot es az oldatot)
halogenmentes, asvanyi alapti gepolaj (kiveve az emulziot es az
oldatot)
halogenelemeket tartalmazo hutd-keno emulzio es oldat

12 000

12 01 09*

halogenmentes huto-kend emulzio es oldat

12 000

12 0110*

szintetikus gepolaj

12 000

elhasznalt viasz es zsir
veszelyes anyagokat tartalmazo, gepi megmunkalas soran
kenzodo iszan
veszelyes anyagokat tartalmazo homokfiivatasi hulladek
olajat tartalmazo femiszap (csiszolas, honolas,
lannolas iszapja)
biologiailag lebomlo gepolaj
veszelyes anyagokat tartalmazo elhasznalt csiszoioauyagok
es eszkoz

12 000

12 01 06*
12 01 07*

12 0112*
12 0114*
12 0116*
12 0118*
12 0119*
12 01 20*
12 03

12 000
12 000

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

vizet es gozt alkalmazo zsirtalanlto eljarasokbol szarmazo hulladek
(kiveve a 11 focsoportban meghatarozott hulladek)

12 03 01 *

vizes mosofolyadek

12 000

12 03 02*

gozzel vegzett zsfrtalanitas hulladeka

12 000

13
13 01

OLAJHULLADEK ES A FOL YEKONY OZEMANY AG HULLADEKA (kiveve az etolajokat,
valamint a 05, a 12 es a 19 focsoportokban meghatarozott hulladekot)

hidraulika olaj hulladeka

13 01 01 *

PCB-t tartalmazo hidraulikaolaj

12 000

13 01 04*

klorozott szerves vegyiileteket tartalmazo emulzio

12 000

13 01 05*

12 000

13 0111*

klorozott szerves vegyiileteket nem tartalmazo emulzio
klorozott szerves vegyiileteket tartalmazo, asvanyolaj alapu
hidraulikaola]
klorozott szerves vegyiileteket nem tartalmazo asvanyolaj
alami hidraulikaolaj
szintetikus hidraulikaolaj

13 0112*

biolegiailag konnyen lebomlo hidraulikaolaj

12 000

13 0113*

egyeb hidraulikaolaj

12 000

13 01 09*
13 0110*

motor-, hajtomii- es kenoolaj hulladek
asvanyola] alapu, klorvegytlletet tartalmazo motor-, hajtomii13 02 04*
es kenoolai
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo motor-,
13 02 05*
haitomii- es kenoolaj
szintetikus motor-, hajtomii- es kenoolaj
13 02 06*
biologiailag konnyen lebomlo motor-, hajtomii- es kenoolaj
13 02 07*

12 000
12 000
12 000

13 02

13 02 08*
13 03
13 03 01*
13 03 06*
13 03 07*

egyeb motor-, hajtomii- es kenoolaj

12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

szigetelo es hotranszmisszios olaj
PCB-t tartalmazo szigetelo es hotranszmisszios olajok
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet tartalmazo szigetelo es
hotranszmisszios olaj, amely kiilonbozik a 13 03 01-tol
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo szigetelo es
hotranszmisszios olaj

12 000
12 000
12 000

15

13 03 08*

szintetikus szigetelo es hotranszmisszios olaj

12 000

13 03 09*

biol6giailag konnyen leboml6 szigetelo es hotranszmtsszios olaj

12 000

13 03 10*

egyeb szigetelo es hotranszmisszios olaj

12 000

13 04

hajofeneki olajhulladek

13 04 01*

belvfzi hajozasbol szarmazo, olajjal szennyezett fenekviz

12 000

13 04 02*

kikotoi olaj- es homokfog6b61 szarmazo olajtartalmti hulladek

12 000

13 04 03*

egyeb, hajozasbol szarmazo, olajjal szennyezett fenekviz

12 000

13 05

olaj-viz szeparatorokbol szarmazo hulladek
homokfog6b61 es olaj-viz szeparatorokbol szarrnazo
13 05 01*
Szilard anyag
13 05 02*
olaj-viz szeparatorokbol szarrnazo iszap

12 000

13 05 03*

buzelzarobol szarrnazo iszap

12 000

13 05 06*

olaj-viz szeparatorokbol szarmazo olaj

12 000

13 05 07*

12 000

olaj-viz szeparatorokbol szarmazo olajat tartalmaz6 vfz
homokfog6b61 es olaj-viz szeparatorokbol szarmazo
13 05 08*
hulladekok kevereke
13 07 folyekony iizemanyagok hulladeka

12 000

13 07 01 *

tiizeloolaj es dizelolaj

12 000

0

benzin

12 000

13 07 03*

egyeb iizemanyagok (ideertve a keverekeket is)

12 000

13 08

12 000

kozelebbrol meg nem hatdrozott olajhulladek

13 08 01 *
13 08 02*

sotalanitasi iszapok, emulzi6k

12 000

egyeb emulzi6k

12 000

13 08 99*

kozelebbrol meg nem hatarozott hulladek

12 000

14

14 06

SZERVES OLDOSZER-, HUTOANY AG- ES HAJTOGAZ HULLADEK (kiveve a 07
focsoportokban rneghatarozott hulladek)

es a 08

szerves oldoszer-, hiaoanyag- es hablaeroszol hulladek

14 06 01 *

klor-fluor-szenhidrogen, HCFC, HFC

12 000

14 06 02*

egyeb halogenezett old6szer es oldoszer keverek

12 000

14 06 03*

egyeb old6szer es old6szer keverek

12 000

14 06 04*

halogenezett old6szereket tartalmaz6 iszap es szilard hulladek

12 000

14 06 05*

egyeb oldoszereket tartalmazo iszap es Szilard hulladek

12 000

15

CSOMAGOLA.Sl HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT FELTT ATO
ANY AGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZA T

15 01

csomagolasi hulladek (beleertve a valogatottan gyiijtott telepiilesi csomagolasi hulladekot)

veszelyes anyagokat maradekkent tartalmaz6 vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladek
15 02
abszorbensek. sziiroanyagok, torlokendok es vedoruhazal
veszelyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiroanyagok
15 02 02*
(ideertve a kozelebbrol meg nem hatarozott olajsziiroket),
torlokendok, vedoruhazat
15 0110*

16

12 000

12 000

A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HAT AROZOTT HULLADEK

16

16 01

a kozlekedes (szallltas) kulonbozo teriileteirol szarmazo hulladekka valt gepjarmii (ideertv
a terepjaro jarmiivet is), a hulladekka valt gepjarmii bontasabol, valamint karbantartasab,
szarmazo hulladek (kiveve a 13, a 14 focsoponokban, a 16 06 es a 16 08 alcsoportokban
meghatarozott hulladek)

16 01 04*

hulladekka valt gepjarmu

12 000

16 01 08*

higanyt tartalmaz6 alkatresz

12 000

16 01 09*

PCB-t tartalmaz6 alkatresz
robban6 tulajdonsagu alkatresz (pl. legzsak, pirotechnikai
ovfeszitc)
azbesztet tartalmaz6 surlodo-betet

12 000
12 000

16 0113*

fekfolyadek

12 000

16 0114*

veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagyallo folyadek
veszelyes alkatreszek, amelyek kulonbdznek a 16 01 07-tol
16 01 11-ig terjedo,

12 000

16 0110*
16 0111 *

16 0121*
16 02

12 000

12 000

elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka

16 02 09*

PCB-t tartalmaz6 transzformatorok es kondenzatorok

12 000

16 02 10*

PCB-t tartalmaz6 vagy azzal szennyezett, hasznalatbol kivont
berendezes, amely killdnbdzik a 16 02 09-tol

12 000

16 02 12*
16 02 13*
16 02 15*
16 03

kiporl6 azbesztet tartalmaz6 hasznalatbol kivont berendezes
veszelyes anyagokat tartalmaz6 kiselejtezett berendezes,
amely kuldnbozik a 16 02 09-tol 16 02 12-ig terjedd
hulladektinusoktol
kiselejtezett berendezesbol eltavolitott veszelyes anyag

12 000
12 000
12 000

az eloirasoknak nem megfelelo es nem hasznalt termekek

16 03 03*

veszelyes anyagokat tartalmaz6 szervetlen hulladek

12 000

16 03 05*

veszelyes anyagokat tartalmaz6 szerves hulladek

12 000

16 05

nyomasallo tartalyokban tarolt gazok es hasznalatbol kivont vegyszerek

16 05 04*

nyomasallo tartalyokban tarolt, veszelyes anyagokat tartalmaz6
gazok (ideertve a halonokat is)

12 000

16 05 06*

veszelyes anyagokb61 all6 vagy azokkal szennyezett
laborat6riumi vegyszerek, ideertve a laborat6riumi
vezvszerek keverekeit is

12 000

16 05 07*

hasznalatb61 kivont, veszelyes anyagokb61 all6 vagy azokkal
szennyezett szervetlen vegyszerek

12 000

16 05 08*

hasznalatb61 kivont, veszelyes anyagokb61 all6 vagy azokkal
szennyezett szerves vegyszerek

12 000

16 06

elemek es akkumulatorok

16 06 01 *

6lomakkumulatorok

12 000

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

12 000

16 07

szallitotartalyok, tarolotartalyok, es hordok tisztitasabol szarmazo hulladek
(kiveve a 05 es a 13 focsoportban meghatarozott hulladek)

16 07 08*

olajat tartalmaz6 hulladek

12 000

16 07 09*

egyeb veszelyes anyagokat tartalmaz6 hulladek

12 000

16 JO

a kepzodes telephelyen kiviil t6rteno kezelesre szant vizes folyekony hulladek

16 10 01 *

veszelyes anyagokat tartalmaz6 vizes folyekony hulladek

12 000

16 10 03*

veszelyes anyagokat tartalmaz6 vizes tomeny oldatok

12 000

17

17
17 OJ
17 01 06*

EPiTESI-BONT.ASl HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL
KITERMEL T FOLDET IS)

beton, tegla, cserep es keramia
veszelyes anyagokat tartalmazo beton, tegla, cserep es keramia
frakcio vagy azok kevereke

12 000

17 02

fa, iiveg es milanyag
veszelyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett iiveg,
17 02 04*
muanyaa, fa
szigeteloanyagokat
es
azbesztet
tartalmazo epitoanyag
17 06
17 06 01*
17 06 03*
17 06 05*
19

19 02

azbeszttartalmu szigeteloanyag
egyeb szigeteloanyag, amely veszelyes anyagbol all vagy
azokat tartalmaz
azbesztet tartalmazo epitcanyag

12 000

12 000
12 000
12 000

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
TELEPHEL YEN KiVDL KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, V ALAMINT AZ rvovtz ES
IPARI viz SZOLGALTATA.SBOL szARMAZ6 HULLADEK

hulladek fizikai-kemiai kezelesebol (pl. kromtalanitas, ciantalanitas, semlegesltes)
szarmazo hulladek

19 02 07*

elokevert hulladek, amely legal:ibb egy veszelyes hulladekot
tartalmaz
fizikai-kemiai kezelesbol szarmazo, veszelyes anyagokat
tartalmazo iszan
elvalasztasbol szarrnazo olaj es koncentratum

19 02 08*

veszelyes anyagokat tartalmazo folyekony, egheto hulladek

12 000

19 02 09*

veszelyes anyagokat tartalmazo szilard, egheto hulladek

12 000

19 02 11*

veszelyes anyagokat tartalmazo egyeb hulladek

12 000

1910

femtartalmu hulladek apritasabol (shredderezesebol) szarmazo hulladek

19 10 03*

veszelyes anyagokat tartalmazo konnyu frakcio es por

12 000

veszelyes anyagokat tartalmazo mas frakciok

12 000

19 02 04*
19 02 05*

19 10 05*
1911
19 11 01 *
1912

12 000
12 000
12 000

olaj regeneralasabol szarmazo hulladek
elhasznalt agyagszurok

12 000

kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezelesbol (pl. osztalyozas, aprltds, tomorites,
pellet keszites) szarmazo hulladek

19 12 06*

veszelyes anyagokat tartalmazo fa

12 000

19 12 11 *

egyeb, veszelyes anyagokat tartalmazo hulladek mechanikai
kezelesevel nyert hulladek (ideertve a kevert anyagokat is)

12 000

20
20 01

TELEPVLESI HULLADEK (HA.ZTARTJ\Sl HULLADEK ES A HA.ZTART.ASl
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK),
IDEERTVE AZ ELK0L6NiTETTEN GYUJTOTT FRAKClOT IS

elkulonitetten gyiijtdtt hulladek frakci6k (kiveve a 15 01)

20 0113*

oldoszerek

12 000

20 0114*

savak

12 000

20 0115*

lugok

12 000

20 0117*

fenykepeszeti vegyszer

12 000

20 0119*

novenyvedo szer

12 000

18

20 01 21*

fenycsovek es egyeb higanytartalrmi hulladek

12 000

20 01 26*

olaj es zsir, amely kulonbozik a 20 01 25-tol
veszelyes anyagokat tartalmaz6 festekek, tintak, ragaszt6k es

12 000

20 01 27*
20 01 29*
20 01 33*

3.05

12 000

zvantak
veszelyes anyagokat tartalmaz6 mososzer
elemek es akkumulatorok, amelyek kozdtt a 16 06 01, a
16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosit6 k6ddal jeldlt elemek es
akkumulatorok is meatalalhatok
Mindosszesen legfeljebb: 12 000 tonna/ev

12 000
12 000

Hasznositassal erintett nem veszelyes nemfem hulladekok

Azonosit6
kodszam

02
02 01
02 01 04
07
07 02
07 02 13
15

15 01
15 01 02
15 01 03
16
16 01

16 0119
17
17 02 03
19

19 12
19 12 04

20

2001
20 0139

Mennyiseg
[tonna/ev]
MEZOGAZDASAGI,
KERTESZETT,
AKVAKUL TURAS
TERMELESBOL,
ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZA TBOL, HALASZA TBOL, ELELMISZERELOALLITAsB6L ES -FELDOLGOZASB6L szARMAZO HULLADEK
Mezogazdasdg, kerteszet, akvakulturas termeles, erdogazdalkodas, vadaszat es halaszat
hulladeka
muanyaghulladek (kiveve a csomagolas)
I
2 000
SZERVES KEMIAI FOL Y AMA TBOL SZARMAZO HULLADEK
muanyagok, miigumi es muszalak gydrtasabol, kiszerelesebol, forgalmazasabol es
felhaszndlasabol szarmazo hulladek
hulladek miianyag
I
2 000
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HAT AROZOTT
FELITA TO ANY AGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANY AGOK
ES VEDORUHAZA T
csomagoldsi hulladek (beleertve a valogatottan gyujtott telepidesi csomagolasi
hulladekot)
miianyag csomagolasi hulladek
I
2 000
fa csomagolasi hulladek
I
2 000
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HAT AROZOTT
HULLADEK
a kozlekedes (szallitas) kulonbozo teruleteirol szarmazo hulladekka valt gepjarmu
(ideertve a terepjaro jarmuvet is), a hulladekka valt gepjarmii bontasabol, valamint
karbantartasabol szdrmazo hulladek (kiveve a 13, a 14 focsoportokban, a 16 06 es
a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladek)
muanvagok
I
2 000
EPITESI-BONT ASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMEL T FOLD ET IS)
miianyag
I
2 000
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
TELEPHEL YEN KiVOL KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, V ALAMINT AZ
rvovtz ES IPARl viz SZOLGAL TA r ASBOL szARMAZO HULLADEK
kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezelesbol (pl. osztrilyozris, apritris, tomorites,
pellet keszites) szrirmaz6 hulladek
miianyag es gumi
I
2 000
TELEPULESl HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKOLONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
elkiilonitetten gyiijtott hulladekfrakciok (kiveve a 15 01)
miianyagok
2 000
I
Mindosszesen Iegfeljebb: 2 000 tonna/ev
Hulladek megnevezese

I

19
3.06

Hasznositassal erintett nem veszelyes fem- vagy femtartalmu hulladekok

Azonostto
kodszam

02
02 OJ
02 0110
10
JO 03
10 03 16
JO 06
10 06 01
11
1105
110501
11 05 02
12
12 OJ
12
12
12
12

01
01
01
01

01
02
03
04

15

15 01
15 01 04
16

16 OJ
16 0117
16 0118
16 02
16 02 14
16 02 16
17
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03

Hulladek megnevezese

Mennyiseg
[tonna/ev]
MEZOGAZDASAGI,
KERTESZETI,
AKVAKULTURAS
TERMELESBOL,
ERDOGAZDA.LKODA.SBOL, V ADA.SZA TBOL, HALA.SZA TBOL, ELELMISZERELOA.LLIT A.SBOL ES -FELDOLGOZA.SBOL SZA.RMAZO HULLADEK
Mezogazdasag, kerteszet, akvakulturas termeles, erdogazdalkodas, vadaszat es halaszat
hulladeka
7 500
femhulladek
TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZOHULLADEK
aluminium elektrolizisebol es termikus kohaszatabol szarmazo hulladek
7 500
Folozek es salak, amelv kulonbdzik a 10 03 15-tol
A rez termikus kohaszatabol szarmazo hulladek
A rez termikus kohaszatabol szarmazo salak
7 500
FEMEK ES EGYEB ANYAGOK KEMIAI FEL0LETKEZELESEB6L ES
BEVONA.SA.BOL
SZA.RMAZO
HULLADEK;
NEMV AS
FEMEK
HLDROMET ALLURG !Al HULLADEKA
Tilzihoreanvzasi eliarasok hulladeka
7 500
kemenv cink
7 500
cinkhamu
MECHANIKAI
FEMEK,
MU ANY AGOK
ALA KIT ASABOL,
FIZIKAI
ES
FEL0LETKEZELESEB0L SZA.RMAZO HULLADEK
Femek es miianyagok alakitasabol, fizikai es mechanikai feluletkezelesebol szarmazo
hulladek
7 500
vasfem reszek es eszterzaforzacs
7 500
vasfem reszek es por
nemvas fem reszelek es eszrerzaforgacs
7 500
nemvas fem reszek es nor
7 500
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HAT AROZOTT
FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK
ES VEDORUHA.ZA T
Csomagolasi hulladek (beleertve a valogatottan gyiljtott telepulesi csomagolasi
hulladekot)
7 500
fem csomagolasi hulladek
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
HULLADEK
A kozlekedes (szallitas) kulonbozo teruleteirol szarmazo hulladekka valt gepjarmu
(ideertve a terepjaro jarmuvet is), a hulladekka valt gepjarmu bontasabol, valamint
karbantartasabol szdrmazo hulladek (kiveve a 13, a 1-1 focsoportokban. a 16 06 es
a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladek)
7 500
vasfernek
7 500
nemvas femek
Elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka
kiselejtezett berendezes, amely killdnbozik a 16 02 09-tol
7 500
16 02 13-ig terjedo hulladektipusoktol
kiselejtezett berendezesbol eltavolitott anyag, amely kiilonbozik
7 500
a16 02 15-tol
SZENNYEZETT
EPITESI-BONT ASI
HULLADEK
(BELEERTVE
A
TERULETEKROL KITERMEL T FOLD ET IS)
Femek (beleertve azok otvozeteit is)
7 500
vorosrez, bronz,sargarez
7 500
aluminium
7 500
olom

20
17
17
17
17
17

04 04
04 05
04 06
04 07
0411
19

19 OJ
19 01 02
1910
19 10 01
19 10 02
1912
19 12 02
19 12 03
20
20 01
20 0136
20 0140

3.07

cink
7 500
vases acel
7 500
6n
7 500
femkeverek
7 500
kabel, amely kuldnbozik a 17 04 10-tol
7 500
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
TELEPHEL YEN KfVOL KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, V ALAMINT AZ
rvovtz ES IPARI viz SZOLGA.LTATA.SB6L SZA.RMAZ6 HULLADEK
Hulladek egetesebdl vagy pirolizisebol szarmazo hulladek
kazanhamubol eltavolitott vas tartalrmi anyag (fenek hamu)
7 500
Femtartalmu hulladek apritasabol (shredderezesebol) szarmazo hulladek
vas- es acelhulladek
7 500
nemvas fem hulladek
7 500
Kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezelesbol (pl. osztalyozas, apritas,
tomorites, pellet keszites) szarmazo hulladek
fem vas
7 500
nemvas femek
7 500
TELEPULESI HULLADEK (HAZT ART ASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
Elkiilonitetten zyiijtott hulladekfrakciok (kiveve a 15 OJ)
kiselejtezett elektromos es elektronikus berendezesek, amelyek
killonbdznek a 20 01 21-tol, a 20 01 23-tol es a 20 01 35-tol

femek
Mindosszesen legfeliebb 7500 tonna/ev

7 500
7 500

Hasznositassal erintett nem veszelyes hulladekok:

Azonosit6
kodszam
01
01 03
01 03 08
01 04
010408
01 04 09
01 0412
02
02 OJ
02 01 04
02 01 07
07
07 02
07 02 13
07 02 15

Hulladek megnevezese

Mennyiseg
[tonna/ev]

ASV ANYOK KUT ATASABOL, BANY ASZAT ABOL, KOFEJTESEBOL, FIZIKAI ES KEMJAI
KEZELESEBOL szARMAZO HULLADEK

femtartalmu asvanyokfizikai es kemiaifeldolgozasabol szarmazo hulladek
hulladekpor, amely ktildnbdzik a 01 03 07-tol
nemfemes asvanyokfizikai es kemiai feldolgozasabol szarmazo
hulladek

75 000

01 04 08 kotormelek es hulladekkavics, amely ktildnbozik a 01 04
75 000
07-tol
hulladekhomok es hulladekagyag
75 000
creek mosasabol es tisztitasabol szarmazo meddd es egyeb
75 000
hulladek, amelv ktilonbdzik a 01 04 07-t6I es a 010411-tol
MEZOGAZDASAGI,
KERTESZETI,
AKVAKULTURAS
TERMELESBOL,
ERDOGAZDA.LKODA.SBOL, V ADA.SZATBOL, HALA.SZA TBOL, ELELMISZERELOA.LLlT A.SBOL ES -FELDOLGOZA.SBOL SZA.RMAZO HULLADEK
Mezogazdasag, kerteszet, akvakulturas termeles, erdogazdalkodas, vadaszat es halaszat
hulladeka
rmianvazhulladek (kiveve a csomagolas)
75 000
erdozazdalkodas h ulladeka
75 000
SZER YES KEMIAI FOL Y AMA TBOL SZARMAZO HULLADEK
miianyagok, miigumi es miiszalak gyartasab6l, kiszerelesebol, forgalmazasab6l es
.felhasznalasab6l szarmaz6 hulladek
hulladek miianya2:
10000
adalekanyag hulladek, amely kiilonbozik a 07 02 14-tol
10 000
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10
10 OJ
10 01 03
10 02
10 02 01
10 02 02
10 03
10 03 02
10 03 22
10 05
10 05 01
10 06
10 06 04
10 07
10 07 01
JO 08
10 08 09
10 08 11
10 0814
10 09
10 09 03
10 09 06
10 09 08
1010
10 10 03
10 10 06
1010 08
10 11
10 1110
10 1112
10 12
10 12 06
10 12 08
12
12 01
12 01 05
12 0117
12 01 21
15

15 01

TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
eromiivekbol es egyeb egetomuvekbol szarmazo hulladek (kiveve a 19 focsoportban
meghatarozott hulladek)
10 000
tozeznemve es kezeletlen fa eltuzelesebol szarmazo pernve
vas- es aceliparbol szdrmazo hulladek
12 500
salak kezelesebol szarmazo hulladek
12 500
kezeletlen salak
aluminium elektrolizisebol es termikus kohaszatabol szdrmazo hulladek
75 000
hulladekka valt anod tormelekek
egyeb reszecskek es por (beleertve a golyosmalmok porat is),
75 000
amelvek kulonboznek a 10 03 21-tol
cink termikus kohaszatabol szarmazo hulladek
12 500
elsodleaes es masodlaaos termelesbol szarmazo salak
a rez termikus kohaszatabol szarmazo hulladek
75 000
ezveb reszecskek es nor
ezust, aranv es platina termikus kohaszatabol szarmazo hulladek
12 500
elsodlezes es masodlagos termelesbol szarmazo salak
egyeb nemvas femek termikus kohdszatabol szarmazo hulladek
12 500
esveb salakok
kohosalakok (fernsalakok) es gyulekony fdlozek, amely
12 500
kulonbozik a 10 08 Itl-tdl
75 000
an6d tormelekek
vasontvenvek keszitesebol szarmazo hulladek
12 500
kemence salak
femontesre nem hasznalt ontdmag es forma, amely kulonbozlk a
75 000
10 09 05-tol
femontesre hasznalt ontomag es forma, amely kuldnbdzik a 10
75 000
09 07-tol
nemvas fem ontvenvek keszitesebol szarmazo hulladek
12 500
kemence salak
femontesre nem hasznalt ontomag es forma, amely kiildnbdzik a
75 000
10 10 05-tol
femontesre hasznalt ontdmag es forma, amely kllldnbdzik a 10
75 000
10 o7-tot
iivez es iiveztermekek zvartasab6l szarmaz6 hulladek
feldolgozasra elokeszitett keverek hulladeka, amely kiilonbozik
75 000
a 10 11 09-tol
75 000
iive2:hulladek, amelv kiilonbozik a 10 1111-tol
keramiaaruk, tezlak, csereoek es epitoipari termekek termelesebol szarmaz6 hulladek
75 000
kiseleitezett ontoforma
kiegetett keramiak, teglak, cserepek es epitoipari termekek
75 000
hulladeka
FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI
FEL0LETKEZELESEB6L szARMAZ6 HULLADEK
jemek es mz'.ianyagok alakitasab6l, fzzikai es mechanikai feliiletkezelesebol szarmaz6
hulladek
75 000
gyalulasb61 es eszter2:alasb6l szarmaz6 muanya2: for!!acs
75 000
homokftivatasi hulladek, amely kiilonbozik a 12 01 16-tol
elhasznalt csiszol6anyagok es eszkoz, amelyek kiilonboznek a 12
75 000
01 20-tot
CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
FELITA TO ANY AGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANY AGOK
ES VEDORUHAZA T
csomazolasi hulladek (beleertve a valogatottan :zyiijtott teleoiilesi csomazolasi hulladekot)
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15 01 02
15 01 06
15 01 07
16
16 01

16
16
16
16

01 03
0119
0120
01 22
17

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
1702
17 02 02
17 02 03
17 04
17 0411
17 05
17 05 04
1709
17 09 04
19

19 01
19 0112
1910
19 10 04
19 10 06
1912
19 12
1912
1912
1912

04
05
09
12

20

20 01
20 01 02
20 0139

muanvaz csomazolasi hulladek
75 000
ezyeb, kevert csomaaolasi hulladek
75 000
iiveg csomazolasi hulladek
75 000
A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HAT AROZOTT
HULLADEK
a kozlekedes (szallitas) kulonbozo teruleteirol szarmazo hulladekka valt gepjarmii (ideertve
a terepjaro jarmuvet is), a hulladekka valt gepjarmii bontasabol, valamint karbantartasabol
szarmazo hulladek (kiveve a 13, a 1.:/ fdcsoportokban. a 16 06 es
a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladek)
hulladekka valt gumiabroncsok
75 000
muanvagok
75 000
iive2
75 000
kozelebbrol mea nem hatarozott alkatreszek
75 000
EP!TESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL
KITERMELT FOLDET !S)
beton, tegla, cserep es keramia
beton
75 000
tegla
75 000
cserep es keramia
75 000
beton, tegla, cserep es keramia frakcio vagy azok kevereke,
75 000
amelv killdnbdzik a 17 01 06-tol
fa, iiveg es muanyag
uvez

miianyag
75 000
femek (beleertve azok otvozeteit is)
kabel, amelv kulonbozik a 17 04 10-tol
75 000
fold (ideertve a szennvezett teruletekrol szarmazo kitermelt foldet), kovek es kotrasi meddo
fold es kovek, amelvek kulonboznek a 17 05 03-tol
75 000
egyeb epltesi-bontasi hulladek
kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kulonbozik a 17 09 01-tol,
75 000
a 17 09 02-tol es a 17 09 03-tol
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
TELEPHEL YEN KIVUL KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, V ALAMINT AZ
rvovtz ES IPARI viz SZOLGA.LTATA.SBOL SZA.RMAZ6 HULLADEK
hulladek egetesebol vaev pirolizisebol szarmazo hulladek
kazanhamu es salak, amelv kulonbozik az 19 0111-tol
12 500
femtartalmu hulladek apritasabol (shredderezesebol) szarmazo hulladek
konnyu frakci6 es oor, amely kiilonbozik a 19 10 03-tol
75 000
mas frakciok, amelyek kiilonboznek a 19 10 05-tol
75 000
kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezelesbol (pl. osztalyozas, apritas, tomorites,
pellet keszites) szarmaz6 hulladek
miianva!! es 2:umi
75 000
iive2
75 000
asvanyi anva2:ok (ol. homok, kovek)
75 000
egyeb, a 19 12 11-tol kiilonbozo hulladek mechanikai kezelesevel
nyert hulladek
10 000
(ideertve a kevert anyagokat is)
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKOLONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
elkulonitetten gyiijtott hulladek frakci6k (kiveve a 15 01)
iiveg
75 000
miianvagok
75 000
Mindosszesen legfeljebb: 75 000 tonna/ev
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3.08

Hasznositassal erintett veszelyes fem- es ferntartalmu hulladekok:
Azonosit6

Hulladek megnevezese

kod
16

Mennyiseg

A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HAT.A.ROZOTT HULLADEK

16 02

elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka
klor-fluor-szenhidrogeneket (HCFC, HFC) tartalmaz6
16 02 11*
hasznalatbol kivont
veszelyes anyagokat tartalmaz6 kiselejtezett berendezes,
16 02 13*
amely kiildnbozik
a 16 02 09-tol 16 02 12-ig terjedo hulladektipusoktol
16 02 15*

20
20 OJ
20 01 23*
20 01 35*

kiselejtezett berendezesbol eltavolitott veszelyes anyag

2 500
2 500
2 500

TELEPULESI HULLADEK (HAZTART.A.SI HULLADEK ES A H.A.ZTART.A.SI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK),
IDEERTVE AZ ELKULONiTETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

elkulonltetten gyujtott hulladekfrakciok (kiveve a 15 OJ)
klor-fluor-szenhidrogent tartalmaz6 kiselejtezett berendezes
veszelyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos es
elektronikus berendezesek, amelyek kulonbbznek a
20 01 21-tol es a 20 01 23-tol
Mindosszesen legfeljebb: 2500 tonna/ev

4.00

Az engedelyezett hulladekgazdalkodasl tevekenyseg rnuszaki

4.01

A

2 500
2 500

es kornyezetvedelmi jellemzoi:

hulladekgazdalkodasi
tevekenyseggel
erintett
teriilet:
Az
Engedelyes
a
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget a 8111 Seregelyes, Dinnyesi ut 2.,
186/2 hrsz. alatti
telephelyen vegzi,

4.02 A hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel erintett telephelyre vonatkoz6 informaciok:
A telephely muszaki letesitmenyei:
Ozerni letesftrnenyek:
- daralo muhely belso tarolo terekkel
- kezi hulladekbonto muhely belso taroloterekkel
Kiszolgal6 letesitmenyek:
- fedett tarolok
- kulso teri tarolo terek
- iroda es szocialis kontener
- veszelyes es nern veszelyes hulladek rnunkahelyi gyujtohely
I nfrastruktura:
- elektrornos ararn ellatas

- vezetekes vizellatas
- kornmunalis szennyvizgyujto csatorna
- vezetekes foldgaz ellatas
- birtokhatar vedelem
- terfigyelo rendszer
- komrnunikacios rendszerek
A hulladekokat fajta, jelleg es tovabbi kezeles szempontjabol elki.ilonitetten, fedett, vfzzaro
burkolattal ellatott tarol6 helyeken vagy szilard burkolattal ellatott szabad teri tarol6helyen
taroljak.
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A tarolas kontenerben, kalodaban, raklapon, BIG-BAG zsakban, balazva esetenkent rendezett
prizmaban tortenik.
A telephelyen rendelkezesre allo tarolohelyek osszesitett alapterulete:
2
,

•

csamokon beluli fedett tarolohelyek: 1500 m

•

kulsoteri taroloterek: 8000 m2.

A telephelyen kialakitott tarol6 helyeken az egyidej uleg tarolhat6 hulladekok mennyisege:
maximum 10500 tonna

4.03

•

ebbol a veszelyes hulladekok tarolasara szolgalo kapacitas 2500 tonna

•

a nem veszelyes hulladekok tarolasi kapacitasa: 8000 tonna

Az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg es targyi feltetelei:
A kereskedelmi, elokezelesi es hasznositasi tevekenyseg celja:
•

•
•
•
•
•

Elektronikai es ferntartalmu hulladekok feldolgozasaval a hulladekokban levo
alkotoanyagok szetvalasztasa, hasznosithato anyagok kinyerese es tovabbadasa
hasznositas celjabol a szukseges engedelyekkel rendelkezo szervezetek fele anyagaban
torteno hasznositas celjara, illetve minositett kohaszati alapanyagok eloallitasa.
Elektronikai hulladekokbol szerkezetileg ep alkatreszek kinyerese es ertekesitese.
Muanyag hulladekok elokezeleset kovetoen masodlagos rnuanyag-gyartasi alapanyag
eloallitasa, illetve masodlagos tuzeloanyag eloallitasa (RDF).
Fa (csomagolasi) hulladekokbol masodlagos csomagolasi segedanyagok eloallitasa
valogatassal, feljavitassal, illetve daralassal.
Egyeb hulladekok elokezelesevel a tovabbi hasznositasi tevekenysegek elosegitese,
Muanyag, gumi, illetve epitesi bontasi es egyeb inert hulladekok betonipari celra tdrteno
hasznositasa.

A telephelyre a kereskedelmi, elokezelesi es hasznositasi cellal beszallitand6 hulladekok tobb
szallftasi forrasb61 kerlilnek be:
•

Engedelyes altali klilon hulladekszallitasi engedely birtokaban torteno beszallftas,

•

kozvetlen termeloi es lakossagi beszallitas,

•

hulladekszallft6 vallalkozassal torteno szallfttatas,

•

hulladekgyujto es kereskedo szervezetek sajat szallit6jarmuvel torteno beszallftasa,
elokezeles es hasznositas celjab61.

A 3.01-3.04 pontokban szereplo hulladekokat az Engedelyes a kereskedelmi tevekenysege soran
megvasarolja, majd az adott hulladek tarolasara kijelolt tarolohelyen helyezi el. A hulladekok
vagy valtozatlan formaban engedellyel rendelkezo kezelonek kerlilnek atadasra, vagy
elokezelesre keri.ilnek.
A telephelyre bekerlilo hulladekok elektronikus merlegen illetve nagyobb tomegu hulladek
beszallitasa eseten hfdmerlegen merlegelesre kerlilnek, majd adatokat rogzftik a szamft6gepes
nyilvantart6 rendszerben.
Az elifkezelesi tevekenyseg bemutattisa:
£02-0 L £02-03, £02-05. £02-17 kezi bontas, darabolas, valogatas, mechanikai tisztitas
Az elokezelesre szant hulladekok - amennyiben ez indokolt es szlikseges -elso lepesben kezi
bontasra es elovalogatasra kerlilnek. A kezi bontas a bont6muhelyekben tortenik.
A kezi bontas es elovalogatas celja a nagyobb darabos hulladekok kezelheto mereture torteno
darabolasa. illetve a klilonbozo jellegu es anyag-osszetetelC1 alkot6reszek elozetes szetvalasztasa
tovabbi hasznositas celjara, tovabba a veszelyes alkotoreszek eltavolitasa.
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A bontas keziszerszarnok (csavarkulcsok, csavarhuzok, flex, lernezollo, langvago, gazlefejto
keszulek, stb.) segitsegevel tortenik.
Hutokozeget tartalrnazo aru kezelese eseten a bontas a hutokozeg lefejtesevel kezdodik, amelyet
szakvizsgaval rendelkezo dolgozo vegez. A lefejtett hutokozeget, nyomasallo tartalyokban
taroljak, rnajd a tartalyokat a Gyori Hulladekegeto Kft-hez szallitjak, ahol gondoskodnak azok
szakszeru megsemmislteserol.
A kezi bontas saran elkulonitesre keriilnek a veszelyes es nern veszelyes alkotoreszek, illetve a
kezi valogatas mar az anyagosszetetel szerinti valogatast is magaban foglalja.
A hutokozegek lefejteset, nyilvantartasat es adatszolgaltatasat, illetve kezeleset a klirnavedelmi
eloirasok szerinti kepesitessel rendelkezo szakember vegzi.
A szerkezetileg ep, alkatreszkent ertekesitheto osszetevoket a vegso bevizsgalas es minosites elott
mechanikailag tisztitjak, A tisztitas az alkatreszek attorlesebol, szukseg szerinti csiszolasabol all.
E02 - 0 I, E02 - 03, E02 - 06 Szetvalasztas, gepi apritas, valogatas
A gepi hulladek elokezeles ket j61 megkulonboztetheto fajsulyu,
anyagosszetetelbel i kulonbsegekkel rendelkezo hulladekok eseteben lehetseges.

vagy

jelentos

A veszelyes es nem veszelyes hulladekok gepi feldolgozasa az alabbi modon tortenik:
I. Elodarabolas hidraulikus darabol6 olloval
2. Apritas aprito berendezesen (sredderezes)
3. Utoapritas es frakcionalas szerncserneret es/vagy fajsuly alapjan
A gepi feldolgozas folyarnata linearis rendszeru, az ut6apritas utan a hulladek 2-8 mm
szemcserneretu frakci6kban gy(1jthet6.
Kabelhulladekok feldolgozasa kiilon kabelfeldolgoz6 celgeppel tortenik. A gep automatikusan
valasztja szet a szigetelest a vezeto anyagt6l. A feldolgozas eredmenyekent a szigeteloanyag es a
temhulladek is 2-8 mm kozotti granulatumkent keriil ki a feldolgoz6 gepbol.
E02 - 03 Dara.las
Alacsony szilardsagl'.1, homogen osszetetelu hulladekok (pl. muanyag, vagy fa hulladekok)
apritasa a daral6csarnokban telepitett keses daral6val is lehetseges. A daralek gyujtese BIG-BAG
zsakokban tortenik.
A fa hulladekok daralasab6l pelletet keszitenek.
E02 - 04 Balazas
A gazdasagosabb szallitas erdekeben az adott hulladekfrakci6t kezi adagolasu hidraulikus
balaz6val balazzak.
E02 - 99 Atcsomagolas
A gazdasagosabb szallitas erdekeben egyes hulladekfajtakat kisebb terfogatu szallit6edenyekb61
3
a hulladekok fizikai tulajdonsagainak megvaltoztatasa nelkiil nagyobb, 7-10 m -es, vagy 203
30 m terfogatu multiliftes szallit6kontenerbe csomagoljak at.

Hasznositas:
R3 - Oldoszerkent nem hasznalatos szerves anvagok ujrafeldolgozasa, visszanyerese
(3.05 pontban szereplo hulladekok eseten)
J\lliianvag hulladekok eseteben:
A muanyag hulladekok elsodlegesen valogatasra keriilnek, ezt kovetoen darasara keriil sor (E0203). A daralekot anyagosszetetel es szemcserneret alapjan ellenorzik. Ezt kovetoen a m(1anyag
daralek alapanyagkent kozvetleniil froccsonto iizemekbe, illetve regranulal6 iizernekbe keri.il
ertekesitesre.
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Ha a muanyag daralek nem megfelelo a feldolgoz6 i.izemek szamara,
hulladekstatuszbol nem tortenik meg, tovabbi kezelese hulladekkent tortenik.

kivezetese

a

Fa hulladekok eseteben:
A fa csomagolasi hulladekok (azonosit6 k6d 15 01 03) eseten a beerkezo csomagol6anyag
valogatasra kerul, az epek ujra csomagoloanyagkent keri.ilnek ertekesitesre, mfg a serult
csomagol6anyagok eseteben gazdasagi szempontok dontenek arr61, hogy azokjavfthat6ak-e vagy
daralasra illetve hulladekkent torteno tovabb ertekesitesre keri.iljenek. Amennyiben javithat6ak
rnegjavitasra keri.ilnek es isrnet csomagol6anyag lesz beloluk.
A serult raklap elemeket tovabbi raklapok bontasaval, azokb61 kinyert serulesmentes reszek
visszaepitesevel vegzik el. A raklap elemek osszeillesztese szogelessel, csavarozassal tortenik.
A szerkezeti epseget pr6ba terhelessel vizsgaljak. A probaterhelest es szernrevetelezest kovetoen
a tobbutas raklapokat raklapgyujto es forgalmaz6 szervezetek fele adjak tovabb.
A mar nem javfthat6 tobbutas raklapok hulladekstatuszban maradnak es hulladek artalmatlanito
szervezetek fele adjak at, tekintettel a kezelt faanyagokra.
A festeket es egyeb konzervalo /impregnalo anyagokat nem tartalmaz6 fa csomagolasi hulladekok,

torott raklapelemek pedig tuzifakent kerulnek ertekesitesre,
Nern javithat6 es daralasra kerulo fahulladek eseteben lehetoseg van a fa daralek pelletalasara,
A pelletalasra 1 db egyedi gyartasu fa pelletalo gep all rendelkezesre.

Pelletalasra festek es egyeb kezeloanyag mentes fahulladek kerulhet. A fahulladek daralasat
keses daraloval vegzik, A daralek szerncsemerete 2-20 mm kozott valtozik. A daralekot
brikettpresbe juttatjak, ahol pellette preselik. Az elkeszi.ilt pellet kihord6szalag segftsegevel rosta
asztalra kerlil, ahol a kivanatosnal kisebb meretu pelletek levalasztasra kerlilnek. A levalasztott
pelletet visszavezetik a daral6 berendezesbe.
Az eloallitott pellet specifikaci6ja az alabbi:
- atmero: 4-10 mm (gyartasi igenyek szerint)
- hossz: maximum 45 mm
- anyagosszetetel: hasznositott fa hulladek 100 %
3
- fajsuly: 550-830 kg/m
- Futoe1tek: 16-12 MJ/kg

R4 - Femek es femvegyiiletek visszanyerese, ujrafeldolgozasa
(3.06 es 3.08 pontban szereplo hulladekok eseten)
A hasznositasi muvelet ket f6 iranytjelent:
Kereskedelembol es elokezelesbol, bontasb61 szarmaz6 anyagok visszanyerese, kohaszati
alapanyagok eloallitasa,
Elektronikai hulladekokb61 szerkezetileg ep, mukodokepes alkatreszek kinyerese
A telephelyre beerkez6 es hasznosftani kivant hulladekok elokezelesi lepeseken esnek at, amelyek
celja a kohaszati tisztasagu anyagosszetetel, illetve a koh6k altal eloirt hulladekmeret biztositasa:
apritas,
valogatas alaki jellemzok es anyagminoseg szerint,
hulladekka valt elektromos, elektronikus berendezes bontasa
A 3.08 pontban szerepl6 veszelyes hulladekok eseten els6 lepesben a veszelyes
alkot6k/alkot6reszek (pl. kompresszor, olajszuro), veszelyes anyagok (pl. hutokozeg) eltavolitasa
t61tenik.
Az elektronikai hulladekok kezzel keri.ilnek bontasra. A bontasb61 szarmaz6 anyagok
elsodlegesen szemrevetelezesre keri.ilnek, es meggy6z6dnek szerkezeti epseger61. Amennyiben az
eszkoz seri.ilesmentes, masodik lepeskent mechanikai tisztitasra keri.il sor, illetve ezt kovetoen a
reszletes atvizsgalas kovetkezik. A mukod6 kepes alkatreszek funkcionalis tesztelesre kerlilnek.
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Amennyiben kiderul, hogy az alkatresz hibas, visszakerul a feldolgozand6 hulladekok koze es
daralasra, vagy hulladekkent tovabb ertekesitesre kerul.

A mukodokepes es tovabb ertekesitheto berendezeseken, alkatreszeken erintesvedelmi mereseket
vegeznek, Amennyiben az alkatresz megfelel, ujra termekkent kerul ertekesitesre.

A nem veszelyes es veszelyes femhulladekok hasznositasi kapacitasa legfeljebb: 10 000
tonna/ev
RSa - szervetlen anyagok ujrahasznalatra val6 elokeszitese, szervetlen epitoanyagok
u j rafeldolgozasa
R3 - Oldoszerkent nem hasznalatos szerves anyagok ujrafeldolgozasa, visszanyerese
(3.07 pontban szereplo hulladekok eseten)
A hasznositasi muvelet soran betonipari termeket, vagy betorigyartasi alapanyagot allitanak elo.
Mindket esetben a nem veszelyes - inert jellernzokkel biro - hulladekokat beton adalekkent
hasznaljak fel. A felhasznalas celja asvanyi osszetevok mennyisegnek kivaltasa megfelel6en

elokeszitett hulladekokkal.
A betonelem gyartas, illetve betongyartasi alapanyag eloallitasa kozotti kulonbseg, hogy
amennyiben a megrendel6 csak alapanyag eloallltast ker, abban az esetben az Engedelyes szaraz
betonkevereket allit elo a megfelelo receptura szerint, igy a vizzel vale keveres es ontoforrnaba
helyezes elmarad. Alapanyagkent a kiszallitas az atvevo altal meghatarozott terfogatu zart

szallitotartalyokban tortenik.
A betonipari celu hasznositashoz csak megfelel6 rnereture apritott nem veszelyes, vfzoldhatatlan
hulladek hasznalhato fel, ezert a hulladekokat valogatjak es apritjak (0-20 mm, es 0-8 mm
szerncsemereture ).
Betonelem gyartas soran az Engedelyes a megfelel6 receptura szerint osszeallftott
betonkeverekhez vizet adagol, majd a megfelel6 keveresi id6 utan a kevereket
ont6formaba/sablonba adagolja. A szilkseges kotesi es szilardulasi id6 utan a kesztermekr61 az
ont6format eltavolitjak. A kesztermek ezt kovet6en forgalomba hozhat6. A KTI
Kozlekedestudomanyi Intezet Nonprofit Kft. a Kft. altal gyartott beton terelvalaszt6 elemekhez
Nemzeti Muszaki Ertekeles-t allftott ki.
3

A recept(1ra az alabbi I m anyagosszetetele vonatkoztatva:
hulladek: 580-700 kg,
tolt6anyag (0/20 mm: homok, hulladek, salak): 47 kg,
cement: 460-350 kg,
viz: I 80-190 kg,
adalekszer: 15 kg.
3
Osszesen: kb. 1300 kg/m .
3

A megfelel6 min6segbiztosftas erdekeben az NME lap alapjan minden 4,5 m -bekevert anyagb61
(egy sarzs) egy db pr6bakocka keszill, amelyet laborat6riumban vizsgalnak nyom6szilardsagra. A
tovabbi gyartase11en6rzes kiterjed minden egyes elkeszillt betonelem erzekszervi vizsgalatara,
valamint merete11en6rzesere. Az elkeszillt elemek a NME lapok szerinti teljesftmeny igazolassal
kerillnek forgalmazasra.
A hasznosftasi tevekenyseghez rendelkezesre all6 burkolt ter nagysaga mintegy 2000-2500 m

2
•

A betonipari celt'.1 hasznosftashoz csak megfelel6 meret('tre aprftott nem veszelyes, vfzoldhatatlan
hulladekok hasznalhat6k tel. Az apritas keverek recepturanak megfelel6en 2 szemcsemeretre
tortenik: 0-20 mm es 0-8 mm.
A betonipari technol6giaban kizar61ag nemfemes alkot6kat hasznosftanak.
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Targyi feltetelek:
- hidraulikus darabol6 oll6k
- el6aprit6 gep (shredder) es hozza tartoz6 ut6aprit6, szeparator es granulator
- kabelfeldolgozo gep
- daralo gepek
- balazo gepek
- hutokozeg lefejto keszulekek
- keziszerszamok (felx, furesz, csavarhuzo, stb.)
- targoncak
- rakodogep
- elektronikus merlegek, hidrnerleg
- pelletalo gep
- ri:intgen sugaras spektrorneter
- multifilteres kontenerek
- betonkevero
- hutokozeg palackok
Kritikus ellendrzesi pontok:
• Hulladek beleptetese a telephelyre, dontes a hulladek tovabbi kezeleserol, vagy valtozatlan
formaban ti:i1ten6 tovabbadasarol (anyagfajtankenti es rnennyisegi nyilvantartas),
• Kezelesi technologiakbol kilepo masodlagos alapanyagok minosegellenorzese es alkatreszek
reszletes vizsgalata, anyagok fajtankenti es mennyisegi nyilvantartasa, vizsgalati
jegyzokonyvek,
4.04

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseget szolgalo szemelyi feltetelek:
Az Engedelyes a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg ellatasat az alkalmazasaban a.116
munkavallalokkal biztositja. A ceg ugyvezeteset ellato szemelyek felsofoku muszaki
vegzettseggel es tobb mint 5 eves hulladekgazdalkodasi szakiranyu tapasztalattal rendelkeznek.
Az Engedelyes kornyezetvedelmi megbizottat foglalkoztat.

4.05

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseget szolgalo penzugyi feltetelek:
Az Engedelyes a tevekenyseg vegzesehez szukseges penzugyi eszkozokkel, valamint
kornyezetszennyezesre is kiterjedo felelossegbiztositassal rendelkezik. Az Engedelyes a
szarnlajan elkulonltett penzugyi biztositekot kepzett.

5.00

Eloirasok:

5.01

A kereskedelembe bevon:isra, elokezelesre es hasznositasra a 3.00 pontban meghatarozott
hulladekok kerillhetnek A 3.00 pontban szereplo t:iblazatokban az azonosit6 k6donkenti es a
t:iblazat utols6 soraban meghatarozott mennyiseget is figyelembe kell venni.

5.02

A telephelyen egyidejuleg tarolhat6 hulladekok mennyisege nem haladhatja meg a 4.02 pontban
meghatarozott mennyiseget. Ugyanazon hulladek tarolasa legfeljebb 1 evig vegezheto, igy
ezen idotartam leteltet megel6z6en a hulladekot tovabbi kezeles celj:ib61 el kell szallitani a
telephelyrol.

5.03

A hulladektarolasra hasznalt kontenerek allapot:it rendszeresen ellenorizni, tisztitani es szilkseg
szerint javitani kell. Hulladekt:irol6 helyen veszelyes hulladek kizar6lag olyan muszaki
vedelemmel e\latott, zarhat6 kontenerben tarolhat6, amely ellen:ill a hulladek kemiai hatasainak
es kiz:irja a hulladek csapadekvizze\ ti:irteno erintkezeset. A porlekony, folyekony vagy illekony
i:isszetevoket tartalmaz6 veszelyes hulladekot olyan kontenerben kell t:irolni, amely biztositja,
hogy a t:irolas sor:in ezek az i:isszetevok nem kerillnek a ki:irnyezetbe es nem okoznak
ki:irnyezetterhelest.
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5.04

A hasznalt elektromos, elektronikus berendezesnek es a hulladekka valt elektrornos, elektronikus
berendezesnek, amelyet ujrahasznalatra elokeszitettek (tovabbiakban egyi.itt: berendezes)
rnukodokepesnek kell lennie. A berendezes akkor mukodokepes, ha valamennyi funkciojat,
amellyel eredetileg rendelkezett, rnaradektalanul teljesiteni kepes, es rendeltetesszeruen i.izemel.
A berendezesnek valamennyi olyan alkotoresszel, illetve alkotoelemrnel rendelkeznie kell, amely
a mukodokepesseghez szukseges. A berendezesnek es alkotoreszeinek, illetve alkotoelemeinek jo
allapotunak kell lennii.ik. Az alkotoreszek, illetve alkotoelernek akkor tekinthetok jo allapotunak,
ha azok sertetlenek (pl. nem torottek, nem rozsdasak, az anyaguk nem kopott es nem
hasznalodott el), tisztak (pl. nem porosak es nem szennyezettek) es nem hibasak. Ha a berendezes
rendelkezik szigetelessel, annak sertetlennek kell lennie es a berendezesnek hianytalanul, teljes
egeszeben reszet kell kepeznie. Ha a berendezes rendelkezik futoelemekkel, azoknak j6
allapotuaknak kell lenniuk, meszesedesre utalo nyomot nem mutathatnak. Az elmeszesedett
futoelernekkel rendelkezo berendezes csak akkor hozhato ismetelten forgalomba, ha a benne levo
hasznalt futoelerneket sertetlen es teljes egeszeben ep futoelernekre cserelik, A berendezesnek az
eredeti burkolattal kell rendelkeznie. A berendezesnek biztonsagosnak kell lennie. A berendezes
nem lehet sugarveszelyes.
A berendezes nem tartalmazhatja a kovetkezo veszelyes anyagokat: poliklorozort bifenil (PCB),
poliklorozott terfenil (PCT), polibr6mozott bifenil (PBB), polibrornozott bifenil-eter (PBDE),
higany, kadmium, azbeszt, olom, hat vegyerteku kr6m.
A berendezes nem tartalmazhatja a kovetkezo szenhidrogeneket: klorozott-fluorozott
szenhidrogen (CFC), reszlegesen halogenezett kl6rozott-tluorozott szenhidrogenek (HCFC).

A hulladekka valt elektromos, elektronikus berendezes csak azt kovetoeu hozhato
forgalomba, hogy a hulladekka valt elektromos, elektronikus berendezest tisztitas, javitas
es ellenorzes utj:in ujrahaszn:ilatra megfeleloen elokeszitettek, es az a hulladekrol szolo
2012. evi CLXXXV. torveny 9. § (1) bekezdeseben es a fentiekben meghat:irozott
valamennyi feltetelt teljesiti.
A berendezesek :itvizsg:il:is:it, javit:is:it, minositeset es a fenti feltetelek teljesiilesenek
igazol:is:it csak megfelelo kepesitessel es gyakorlattal rendelkezo szemely vegezheti.
Ha a fentiekben meghat:irozott feltetelek nem teljesiilnek, az ujrahaszn:ilatra elokesziteni
kiv:int haszn:ilt elektromos, elektronikus berendezest hulladeknak kell tekinteni es tov:ibbi
kezeleserol gondoskodni kell.
5.05

A hulladekka valt elektromos es elektronikus berendezes tomeget a kezelest megelozoen, a
kepzodott hulladekfrakci6k tomeget a kezeles befejezeset kovetoen meg kell merni. A hulladekka
valt elektromos es elektronikus berendezesbol a vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott
anyagokat el kell tavolftani, melyek tovabbi kezeleserol az Engedelyesnek gondoskodnia kell.

5.06

A hiitokozeg lefejteset a vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott kepesftett szemely vegezheti.

5.07

A termekfelelosseg, valamint a gyart6i felelosseg elve alapjan, amennyiben a hasznositasi
tevekenyseg saran ujrahasznalatra elokeszitett alkatresz minosege nem megfelelo, l'.1gy azt
hulladeknak kell tekinteni es tovabbi kezeleserol gondoskodni kell.

5.08

A hulladekhasznositasi tevekenyseg akkor tekintheto megval6sultnak, ha a hulladekstatusz
megszunesenek vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott feltetelei teljesi.ilnek.

5.09

A hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas korebe tartoz6 hulladekkal vegzett hulladekgazdalkodasi
tevekenyseg csak a vonatkoz6 jogszabaly eloirasai szerint vegezheto.

5.10

A kereskedo a hulladekot - ha torveny vagy kormanyrendelet elteroen nem rendelkezik - csak
kezeles celjab61, a kezelesre vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezo gazdalkod6
szervezetnek adhatja at.

5.11 A hulladekka valt elektromos es elektronikus berendezesek tarolasi felteteleit folyamatosan
biztositani kell.
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5.12

Haaz Engedelyes a hulladekot masnak atadja - a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas kereteben
a kozszolgaltato reszere torteno atadas kivetelevel -, meg kell gyozodnie arr61, hogy az atvevo az
adott hulladekgazdalkodasi tevekenyseg vegzesehez szukseges hul ladekgazdalkodasi engedellyel
rendelkezik, illetve nyilvantartasba vetele megtortent,

5.13

Minden tevekenyseget ugy kell megtervezni es vegezni, hogy az a kornyezetet a leheto legkisebb
rnertekben erintse, vagy a kornyezet terhelese es igenybevetele csokkenjen, ne okozzon
kornyezetveszelyeztetest vagy kornyezetszermyezest, biztositsa a hulladekkepzodes megelozeset,
a kepzodo hulladek mennyisegenek es veszelyessegenek csokkenteset, a hulladek hasznositasat,
tovabba kornyezetkimelo artalrnatlanitasat.

5.14

Az Engedelyes koteles a vonatkozo jogszabalyban foglaltak szerint nyilvantartast vezetni es
adatszolgaltatast teljesiteni.

5.15

A tevekenyseg vegzesehez szukseges penzugyi eszkozoket, a
felelossegbiztositast es a penzngyi biztositekot folyamatosan fenn kell tartani.

5.16

Amennyiben az engedelyben meghatarozott feltetelekben valtozas kovetkezik be, az Engedelyes
koteles a bekovetkezesetol szamitott 15 napon belul a Hulladekgazdalkodasi Hatosagnak
bejelenteni.

5.17

Amennyiben az Engedelyes az engedelyezett tevekenyseget az engedely idobeli hatalyanak
lejartat kovetoen is folytatni kivanja, akkor az idobeli hataly lejarta elott legalabb 75 nappal, azaz
2026. 10. 17-ig uj engedely iranti kerelmet kell benyujtania a Hulladekgazdalkadasi Hat6saghaz.

5.18

A tevekenyseg saran elofordul6 rendkivlili esemenyeket a Hulladekgazdalkadasi Hat6sagnak
haladektalanul be kell jelenteni, a karelharitasi tevekenyseget az Engedelyes koteles azannal
megkezdeni, az akazatt kart sajat koltsegen felszamalni.

5.19

Az Engedelyes koteles evente a targyev februar 28-ig a Hulladekgazdalkadasi Hat6sag reszere az
eves felligyeleti dijat megfizetni.

5.20

Amennyiben az Engedelyes a hulladekgazdalkadassal kapcsalatas jagszabalyak vagy a rea
vanatkaz6 hat6sagi hatarozat eloirasait megserti, tavabba a hat6sagi engedelyhez kotott
hulladekgazdalkadasi tevekenyseget engedely nelklil vagy att61 elteroen vegzi, a
Hulladekgazdalkadasi Hat6sag hulladekgazdalkadasi birsag megfizetesere kotelezi.

kornyezetvedelmi

5.21 Kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi eloinisok:
5.21.1 Az ingatlan tulajdanasa, kezeloje, illetve hasznal6ja koteles az ingatlan rendszeres
karbantartasar61 es tisztantartasar61 gandaskadni.
5.21.2 A parkepzodes csokkentesere az id6jarast61 fliggoen a szilard burkolattal nem rendelkezo belso
es ktilso szallitasi utvanalak, a munkatertilet, valamint sztikseg szerint a dep6niak lacsalasar61,
tavabba a taro es az osztalyaz6 berendezeseknel torteno lacsalas alkalmazasar6I gondaskadni
kell.
5.21.3 A tevekenyseg saran alkalmazott munkagepek, valamint szallit6jarmuvek megfelelo
gyakarisagu
karbantartasar6I gandoskadni kell a legszennyezo anyag kibacsatas
novekedesenek megakadalyozasa celjab61.
5.21.4 A levegovedelmi
biztasitani kell.

kovetelmenyek

teljeslileset

a

levegotisztasag-vedelmi

hatasterlileten

5.21.5 A tervezesi terlileten (beleertve a szilard burkalattal nem rendelkezo szallftasi utakat is) a
munkagepek es a szallft6jarmuvek sebesseget ugy kell megvalasztani, hagy az esetleges
kiparzas minimalizalhat6 legyen.

5.21.6 A bovitett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg egylittes ered6 zajterhel6 hatasa nem haladhatja
meg a terliletre vanatkoz6 zajterhelesi hatare,teket, illetve a kornyezetvedelmi hat6sag klilon
hatarozataban megal lapftasra kerlilo zaj ki bacsatasi hatarerteket.

5.21.7 A bovftett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg megkezdeseig az lizemeltetonek rendelkeznie kell
a Kornyezetvedelmi

Hat6sag a.Ital

a telephelyre vegleges

hatarozatban megallapftatt
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zajkibocsatasi hatarertekkel. A hatarertek megallapltasara iranyulo kerelrnet a tevekenyseg
rnodositasa kovetkezteben kialakulo teljes zajvedelmi hatasteruletre vonatkoz6an elektronikus
uton, (https://epapir.gov.hu "7 Korrnanyhivatali iigyek "7 Kornyezet- es termeszetvedelmi
feladatok "7 Fejer Megyei Kormanyhivatal) kell benyujtani.
Hatarido: jelen hatarozat veglegesse valasat koveto 90 nap

5.21.8 A bovitett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg megkezdesekor az uzemeltetonek szabvanyos
muszeres rneressel kell ellenoriztetnie a telephely kornyezeti zajkibocsatasat, es az iizembe
helyezes feltetelekent a rneresi jegyzokonyv benyujtasaval igazolnia a Kornyezetvedelmi
Hatosag fele a zajvedelmi kovetelrnenyek teljesuleset.
Hatarido: jelen hatarozat veglegesse valasat koveto 90 nap

5.21.9 A

telephely teruleten amennyiben
egyedszamanak csokkentese, illetve

elofordulnak idegenhonos, invaziv
tovabbterjedesuk megakadalyozasa

fajok, azok
folyamatosan

szukseges.
5.21.10 A telephelyen meglevo fas szaru novenyzetet meg kell orizni, a faegyedek szukseg szerinti
apolasarol es potlasarol (alapvetoen oshonos fajokra alapozva, de sernmikeppen invaziv
fajokkal) folyamatosan gondoskodni kell, a faallomany tovabbi fejlesztese kivanatos.

5.21.11 A tevekenyseg folytatasa nem veszelyeztethet, vagy karosithat vedett termeszeti ertekeket,
kozossegi jelentosegu- es kiemelt kozossegi jelentosegu fajokat.

5.22

Kozegeszsegugyi eloirasok:
A tevekenyseget ugy kell vegezni, hogy ne szennyezze a felszin alatti es felszini vizeket,
valamint a korulotte elhelyezkedo foldtani kozeget, a tevekenyseg vegzese soran valamennyi
vonatkozo eloirast, fgy a felszfni vizek minosege vedelmenek szabalyair61 sz616 220/2004. (VII.
21.) Konn. rendeletet eloirasait, a felszin alatti vizek vedelmerol sz616 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet eloirasait, be kell tartani.
A vizbazisok, a tavlati vfzbazisok, valamint az iv6vfzellatast szolga.16 viziletesitmenyek
vedelmerol sz616 123/1997. (VII. I 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan, kiemelten fontos a
talaj- vagy vizszennyezes elkeriilese, a felszfn alatti vizek j6 mennyisegi es minosegi
allapotanak biztositasa, aminek erdekeben valamennyi vonatkoz6 eloirast be kell tartani a
tevekenyseg vegzese es a hozza kapcsol6d6 ipari szennyviz gyujtese, kezelese soran.
Az iizemi es szabadidos letesftmenyektol szarmaz6 zaj terhelesi hatare1tekei a zajt61 vedendo
teriileteken nern lephetik tul - a kornyezeti zaj- es rezgesterhelesi hatarertekek rnegallapitasar61
sz616 27/2008. (Xll.3.) KvVM - EiiM egyiittes rendelet 2. § (I) bekezdese alapjan - az iizemi
vagy szabadido zajforrast61 szarmaz6 zajterhelesi, 1. szamit mellekletben meghatarozott
hatarertekeket.
A levego vedelemrol sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eloirasainak megfeleloen, a
rendelet 4. es 5. §-a alapjan, valamint, az egeszsegiigyi hat6sagi es igazgatasi tevekenysegerol
sz616 1991. evi XI. torveny 4. § (I) bekezdes b.) pontja szerint, a tevekenyseget ugy kell vegezni,
hogy abb61 a leheto legkevesebb legszennyezo anyag keriilhessen a kornyezetbe, es fgy a
tevekenyseg az azt vegzok es mas szernelyek egeszseget ne veszelyeztesse, es a kornyezet
karosodasat, illetve szennyezeset ne idezze elo, illetoleg annak kockazatat ne novelje meg. A
tevekenysegbol szarmaz6 szennyezoanyag kibocsatas nem eredmenyezheti a levegoterheltsegi
szint es a kibocsatas vonatkoz6 hatarertekeinek a tullepeset.

Sziikseg eseten a rnegfelelo

intezkedesekkel

rogzitett

biztositani

kell

a

hivatkozott

rendeletben

legszennyezettsegi

hatarertekek teljesiileset, ezt meresekkel igazolni sziikseges.
A hulladekr6I szo/6 2012. evi CLXXXV. torveny 6.
hulladekgazdalkodasi tevekenyseget az emberi

§ (I) bekezdesenek ertelmeben

egeszseg veszelyeztetese es a kornyezet

karositasa nelkiil (1gy kell vegezni, hogy az ne jelentsen kockazatot a kornyezeti elemekre, ne
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okozzon lakossagot zavaro (hatarerteket meghalad6) zajt vagy buzt, es ne befolyasolja
hatranyosan a tajat, valamint a vedett termeszeti es kulturalis ertekeket. Ugyanezen paragrafus
(2) bekezdesenek ertelmeben aki olyan hulladekgazdalkodasi tevekenyseget vegez, amely a
tevekenyseg jellegebol fakadoan a kornyezeti elemekre, az emberi egeszsegre, a tajra, valamint
a vedett termeszeti es kulturalis ertekekre kockazatot jelent, gondoskodik atT61, hogy a
kockazatot a leheto legkisebbre csokkentse.
A tevekenyseget vegzok szamara az iv6viz minosegi kovetelmenyeirol es az ellenorzes rendjerol
sz616 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet eloirasainak megfelelo ivovizet kell biztositani.
A dolgoz6k reszere a rnunkajellegenek rnegfelelo oltozo-fiirdot kell biztositani a munkahelyek
munkavedelmi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol sz616 3/2002. (TT. 8.) SzCsM-EilM
egyuttes rendelet 18. §. es 19.§-a alapjan,
A munkaltato koteles biztositani, hogy a munkavallalo ne etkezzen, ne igyon es ne dohanyozzon
a munkahelyen, illetve olyan helyisegben, ahol kemiai koroki tenyezok kockazataval kell
szamolni. Tovabba a munkaltato koteles a munkavallalo szamara megfelelo vedoeszkozt es az
elsosegelynyujtas megfelelo targyi es szernelyi felteteleit biztositani.
A veszelyes anyagokkal, keverekekkel vegzett tevekenyseg soran be kell tartani a kerniai
biztonsagrol sz616 2000. evi XXV. torvenyben (a tovabbiakban: Kbtv.) es valamennyi
vegrehajtasi rendeleteben foglaltakat.
Veszelyes anyaggal es keverekkel vegzett tevekenyseg a Kbtv. 28. §-a alapjan csak a
felhasznalt anyag vagy keverek adatait tartalrnazo biztonsagi adatlap birtokaban kezdheto meg.
A Kbtv. 20. § (4) bekezdese szerint a veszelyes anyaggal, illetve a veszelyes keverekkel
kapcsolatos tevekenyseget ugy kell megtervezni es vegezni, hogy a tevekenyseg az azt vegzok es
mas szemelyek egeszseget ne veszelyeztesse, a kornyezet karosodasat, illetve szennyezeset ne
idezze elo, illetoleg annak kockazatat ne novelje meg.
A kemiai k6roki tenyezok hatasanak kitett munkavallalok egeszsegenek es biztonsaganak
vedelmerol szolo 5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet rendelkezeseit be kell tartani.
Meg kell hatarozni a munkavallaloknak azon koret, akik eseteben munkavegzesuk soran
rakkeltovel torteno expozicio feltetelezheto. Esetilkben be kell tartani a foglalkozasi eredetu
rakkelto anyagok elleni vedekezesrol es az altaluk okozott egeszsegkarosodasok megelozeserol
szolo 26/2000. (IX. 30.) EilM rendelet eloirasait.
Az azbeszttel kapcsolatos kockazatoknak kitett munkavallalok vedelmerol szol6 12/2006. (III.
23.) EilM rendelet elofrasait be kell tartani. Ezen rendelet 3. § (I) bekezdesenek ertelmeben
minden olyan tevekenyseg eseteben, amikor azbesztexpozici6 kockazata feltetelezheto, a
munkaltato koteles az Mvt. 54. §-a szerinti kockazatertekelest elvegezni, amelybol
megallapfthato a munkavallalot era azbesztexpozicio jellege es merteke.
A tevekenyseg soran be kell ta1iani a tluortaiialmu ilveghazhatasu gazokkal es az 6zonreteget
lebonto anyagokkal kapcsolatos tevekenysegek vegzesenek felteteleirol szol6 14/20 I 5. (II.15.)
Korm. rendeletben foglaltakat.
- A tevekenyseg vegzese soran a nemdohanyzok vedelmerol szolo 1999. evi XLII. torveny,
valamint a dohanytermekek eloallftasarol, forgalomba hozatalar61 es ellenorzeserol, a kombinalt
figyelmeztetesekrol, valamint az egeszsegvedelmi bfrsag alkalmazasanak reszletes szabalyairol
szolo 39/2013 (11.14) Kormany rendelet eloirasait be kell tartani.
A tevekenysege soran hasznalt jarmuvek, gepek, berendezesek es eszkozok tarolasara szolgalo
telephely ragcsa16-, rovar- es kartevomentesfteset szilkseg szerint, de legalabb evente kell
elvegezni a fertozobetegsegek es a jarvanyok megelozese erdekeben szilkseges jarvanyilgyi
intezkedesekrol szolo 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet elofrasaival osszhangban.
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A veszelyes hulladekkal vegzett tevekenyseg kapcsan be kell tartani a veszelyes hulladekkal
kapcsolatos egyes tevekenysegek reszletes szabalyairol sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korrn.
rendelet eloirasait.
6.00
1.

A Fejer Megyei
allasfoglalasa:

Katasztrofavedelmi

Igazgatosag

Hatosagi

Osztaly szakhatosagi

A HWD Recycling Kft. (szekhely: 8111 Seregelyes, Dinnyes ut 2.; KOJ: 102072219; KSH:
l 3925415-3821-113-07) kerelrnere a Fejer Megyei Korrnanyhivatal Kornyezetvedelmi,
Terrneszetvedelrni es Hulladekgazdalkodasi Foosztalyan FE/KTF /9954-1/2021. iktatoszamon
ind ult, a Seregelyes, 186/2 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: I 02703750) vegezni kivant hulladek
kereskedelmi, elokezelesi es hasznositasi tevekenysegre vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi
engedely kiadasahoz az alabbiak rogzitesevel
szakha tosagkent hozzajarulok:

1.1 A telephelyen folytatott hulladekgazdalkodasi tevekenyseg soran a felszini- es a felszin alatti
vizek minoseget karosan befolyasolni, szennyezni tilos.
A felszin alatti viz es a foldtani kozeg minoseget veszelyezteto anyagok elhelyezese, tarolasa
kizarolag erre a celra kialakitott, muszaki vedelemmel ellatott tarolo helyen tortenhet.
A gepekbol/jarrnuvekbo! esetlegesen elcsepego olaj/lizemanyag felitatasarol
gondoskodni kell. A megfelelo muszaki vedelmet folyamatosan biztositani kell.

azonnal

1.2 A burkolt feluletekre, talajra kerulo szennyezes eseten annak eltavolitasat azonnal meg kell
kezdeni.
1.3 A felszin alatti vizek vedelmerol sz616 219/2004. (VII.) Korm. rendelet 13.§ (l) bekezdese
alapjan valamennyi, a faviR. 3. § 38. pontja szerinti szennyezoanyag foldtani kozegbe torteno
kozvetlen bevezetese (szikkasztasa) engedelykoteles tevekenyseg. A tisztitott csapadekvizek
jovobeli tervezett szikkasztasara vonatkoz6an - a tevekenyseg megkezdeset megelozoen rendelkeznii.ik kell a faviR. 13. §-a szerinti szennyezoanyag foldtani kozegbe torten6 kozvetlen
bevezetesere vonatkoz6 engedellyel. A faviR. 13. § szerint a tevekenyseg engedelyezesere a
vizvedelmi hat6sag (Fejer Megyei Katasztr6favedelmi Igazgat6sag) jogosult.
1.4 A tevekenyseg soran el6fordul6 rendkivi.ili esemenyeket a Fejer Megyei Katasztr6favedelrni
lgazgat6sag lgazgat6- helyettesi Szervezet Katasztr6favedelmi Hat6sagi Osztalyra, mint
vfzi.igyi/vizvedelmi hat6sagra haladektalanul be kell jelenteni, a karelharitasi tevekenyseget az
engedelyes koteles azonnal megkezdeni, az okozott kart sajat koltsegen felszarnolni.
2.

Jelen szakhat6sagi allasfoglalas mas jogszabalyi kotelezettseg al6l nem mentesit.

3.

Jelen szakhat6sagi allasfoglalas ell en onall6 jogorvoslatnak nines he lye.

7.00

A Fejer Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag Szekesfehervari Katasztrofavedelmi
Kirendeltsegenek szakhatosagi allasfoglalasa:
A
Fejer
Megyei
Kormanyhivatal
Kornyezetvedelmi,
Terrneszetvedelmi
es
Hulladekgazdalkodasi Foosztaly rnegkeresese alapjan a HWD Recycling Hulladekkezel6,
Kereskedelrni es Szolgaltat6 Korlatolt Felelossegil Tarsasag (8111 Seregelyes, Dinnyesi ut 2.,
cegjegyzekszam: 07-09-012952, ad6szam: 13925415-2-07) kerelmere a 8111 Seregelyes,
Dinnyesi ut 2. szam, 186/2 helyrajzi szam alatti telephelyen, veszelyes es nern veszelyes
hulladek kereskedelme, e16kezelese es hasznosftasa tevekenysegre vonatkoz6 engedelyezes
ligyeben indult kozigazgatasi hat6sagi engedelyezesi eljarasaban, a hulladekgazdalkodasi
tevekenyseg engedelyenek rnegadasahoz tuzvedelmi szempontb61
hozzajarulok.
A szakhat6sagi al lasfoglalas ell en onall6 fellebbezesnek he lye nines, az csak az eljarast
befejez6 dontes elleni jogorvoslat kereteben tamadhat6 rneg.
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8.00

A hulladekgazdalkodasi tevekenyseg felhagyasanak feltetelei:
Az Engedelyes az engedelyezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg folytatasanak rnegszunteteset,
befejezeset
a megszuntetest, befejezest megelozoen legalabb 30 nappal
a
Hulladekgazdalkodasi Hatosagnak koteles bejelenteni. A bejelentessel egyidej uleg az
Engedelyesnek a Hulladekgazdalkodasi Hatosaghoz benyujtando dokurnentacioban be kell
mutatnia a telephely mukodese kovetkezteben a kornyezetet ert hatasokat, tovabba a tevekenyseg
felhagyasara, szukseg eseten a monitoringra, utogondozasra vonatkoz6 tervet. Az engedelyezett
hulladekgazdalkodasi tevekenyseg felhagyasa, megszuntetese eseten, a Hulladekgazdalkodasi
Hatosag az engedelyt hivatalb6l visszavonja. A Hulladekgazdalkodasi Hatosag az engedely
visszavonasa eseten hatarozataban meghatarozza a tevekenyseg felhagyasara, valamint szukseg
eseten a monitoringra, utogondozasra vonatkoz6 kovetelmenyeket.

9.00

Engedelyest es a hatarozatot hatosagi nyilvantartasba veszem.

10.00 A hulladektarolo hely uzerneltetesi szabalyzatot jovahagyorn.
11.00 Jelen hatarozat veglegesse valasat kovetoen a FE-08/KTF/5832-20/2017. iktatoszamu hatarozat
hatalyat veszti.

12.00 Jelen hatarozat 2026. december 31-ig hatalyos,
13.00 Az eljaras soran eljarasi koltsegkent 1 575.000 Ft igazgatasi szolgaltatasi dij meri.ilt fel, melyet az
Engedelyes vise!. Az Engedelyes az igazgatasi szolgaltatasi dfjat megfizette.

14.00 A dontes a kozlessel vegleges, A dontest serelmezo ugyfel jogserelernre hivatkozva, a dontes
kozlesetol szamitott 30 napon belul kozigazgatasi pert indithat, keresetlevel benyujtasaval. A
keresetlevelet a Fejer Megyei Kormanyhivatalnal kell benyujtani, a Veszpremi Torvenyszeknek
cfmezve. A jogi kepviselovel eljar6 fel, valamint a gazdalkod6 szervezet a keresetlevelet
kizar61ag elektronikus uton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon kereszti.il elektronikus
i.irlap hasznalataval nyujthatja be.
A vegleges dontest a torvenyszek az ilgyfel kerelmere - az ilgy erdemi elbiralasara lenyegesen ki
nem hat6 eljarasi szabalyszeges kivetelevel - jogsertes megallapitasa eseten, ha a jogi feltetelek
fennallnak, megvaltoztatja, illetve megsemmisiti vagy hatalyon kivi.il helyezi, es ha szi.ikseges, a
Fejer Megyei Kormanyhivatalt uj eljaras lefolytatasara utasitja. Jogsertes hianyaban a
torvenyszek a keresetet elutasitja. A keresetlevel benyujtasanak a dontes hatalyosulasara halaszt6
hatalya nines, az ligytel azonban a keresetlevelben azonnali jogvedelem kereteben kerheti a
halaszt6 hataly elrendeleset.
Az azonnali jogvedelem iranti kerelemben reszletesen meg kell jelolni azokat az indokokat,
amelyek az azonnali jogvedelem szliksegesseget megalapozzak, az ezek igazolasara szolgal6
okiratokat csatolni, a kerelmet megalapoz6 tenyeket pedig valoszini.isiteni kell.
A torvenyszek a kozigazgatasi pert targyalason kivill biralja el, a felek barmelyikenek kerelmere
azonban targyalast tatt. Targyalas taitasat az ligyfel a keresetlevelben kerheti. Ennek elmulasztasa
miatt igazolasi kerelemnek nines helye. A peres eljaras illetekkoteles, melyet a torvenyszek
dontese szerint kell megfizetni.

INDOKOLAS
A Fejer Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi
Foosztalyan (a tovabbiakban: Hulladekgazdalkodasi Hat6sag) 2021. december 4-en kozigazgatasi
hat6sagi eljaras indult a HWD Recycling Hulladekkezelo, Kereskedelmi es Szolgaltat6 Kft.
megbizasabol a J uglans Alba Bt. altal benyujtott kerelem alapjan a Seregelyes, 186/2 hrsz. alatti
telephelyen vegezni kivant hulladekgazdalkodasi tevekenyseg engedelyezese targyaban.
Az Engedelyes FE-08/KTF/5832-20/20 I 7. iktatoszamon veszelyes es nem veszelyes hulladek
kereskedelem es elokezeles, valamint nem veszelyes hulladek hasznositas tevekenysegekre 2026.
szeptember 20-ig hatalyos hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezett.
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A hasznositasi tevekenyseg bovitese erdekeben az Engedelyes elozetes vizsgalati eljarast
kezdernenyezett a Fejer Megyei Korrnanyhivatal Kornyezetvedelrni, Terrneszetvedelmi es
Hulladekgazdalkodasi Foosztalyan a kornyezeti hatasvizsgdlati es az egyseges kornyezethasznalati
engedelyezesi eljarasrol sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu mellekletenek 108. a) es
107. a) pontja alapjan. Az eljarast lezaro, FE-KTF-6838-16/2021. iktatoszamu hatarozatban (a
tovabbiakban: lezaro hatarozat) megallapitasra kerult, hogy a tervezett tevekenyseg megvalositasabol
jelentos komyezeti hatasok nem szarrnaznak, valamint a tevekenyseg egyseges kornyezethasznalati
engedelyhez nem kotott,
A lezaro hatarozat 2.1 pontjaban szereplo eloirasnak megfeleloen az Engedelyes benyujtotta a bovitett
tevekenysegre vonatkoz6 engedely iranti kerelemet.
A rendelkezesre a.116 adatok alapjan megallapitottam, hogy hianypotlas benyujtasa szukseges.
Ennek megfeleloen az eljaras meginditasatol szamitott nyolc napon belul az altalanos kozigazgatasi
rendtartasrol sz616 2016. evi CL. torveny (tovabbiakban: Akr.) 43. § (I) bekezdes c) pontjara
figyelemmel hianypotlasra hivtam fel az Engedelyest, igy a kerelmet teljes eljarasban biraltam el.
A teljes eljarasra torteno atteresrol az Engedelyest az FE/KTF /9954-5/2021. iktatoszamu irat
megkuldesevel tajekoztattam. A tajekoztato dokumentumot a Hulladekgazdalkodasi Hatosag honlapjan
is kozzetettem.
A Hulladekgazdalkodasi Hatosag 2021. december 7-en FE/KTF/9954-6/2021. szamu vegzeseben
hianyp6tlas benyujtasara sz6litotta fel az Engedelyest, aki a hianyp6tlast 2021. december 10-en
teljesitette.
A kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hat6sagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair6I sz6I6
14/2015. (lll. 31.) FM rendelet (tovabbiakban: DijR.) I. mellekletenek 4.4, 7. es 11. pontjai szerint jelen
eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 1 575 000 Ft, mely 2021. december 8-an megfizetesre kertilt.
Az eljaras soran megkerestem a Fejer Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegiigyi Foosztalyat (a
tovabbiakban: Nepegeszsegiigyi Hat6sag) a feladatkorebe utalt szakkerdesek vizsgalata es
velemenyenek megadasa erdekeben, aki FE/NEF /3761-2/2021. iktat6szamu velemenyet jelen hatarozat
5.22 pontjaban szerepeltetett feltetelek eloirasaval adta meg.
Velemenyet az alabbiak szerint indokolta:
,, [. . .]A szakkerdest megvizsgalva megallapitottam, hogy a beny[tjtott hulladekgazdalkodasi engedelyre
vonatkoz6 kerelem kozegeszsegugyi szempontb6I eleget tesz a hulladekr6l sz6I6 2012. evi CLXXXV.
torvenynek, a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilwintartasba vetelerol, valamint hat6sagi
engedelyezeserol sz6I6 439/2012. (,¥11. 29.) Konn. rendeletnek, veszelyes hulladekkal kapcsolatos egyes
tevekenysegek reszletes szabalyair6I sz6!6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint az egyeb
hatalyos kozegeszsegiigyi rendelkezeseknek.
A tervezett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg kozegeszsegugyi, kornyezet es telepiiles-egeszsegiigyi
szempontb6I engedelyezheto a dokumentaci6ban foglaltak betartasaval, valamint a feljegyzes elso
reszeben javasolt feltetelek eloirasaval. "
Az eljaras soran, az Akr. 55. § (I) bekezdesenek megfeleloen az egyes kozerdeken alapul6 kenyszerito
indok alapjan eljar6 szakhat6sagok kijeloleserol sz616 531/2017. (Xll.29.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: szakhatR.) I. melleklet l 9. pontja alatt szereplo tablazat 55-58. pontjai alapjan,
szakhat6sagkent megkerestem Fejer Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosagot (a tovabbiakban:
Vizvedelmi Hat6sag), mint a teriiletileg illetekes vizvedelmi/vizligyi hat6sagot. A Vizvedelmi Hat6sag
35700/9740-1 /202 l.alt. iktat6szam(1 szakhat6sagi allasfoglalasaban hozzajarulasat a hatarozat 6.00
pontjaban foglaltak szerint adta meg.
Szakhat6sagi allasfoglalasat az alabbiak szerint indokolta:
,,A Fejer Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi
Foosztalya FEIKTF/9954-8/2021. iktat6szami1 vegzeseben a Fejer Megyei Katasztr6favedelmi
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lgazgatosag szakhatosagi allasfoglalasat kerte a HWD Recycling Kft. (tovabbiakban: Ugyfel)
kerelmere indult eljarasban, a Seregelyes, I 86/2 hrsz. alatti telephelyen vegezni kivant veszelyes es nem
veszelyes hulladek kereskedelmi,
elokezelesi es hasznositdsi tevekenysegre vonatkozo
hulladekgazdalkodasi engedely kiadasahoz.
A megkereseshez mellekelt, Jug/ans Alba Mernoki Iroda Et. altal keszitett engedelyezesi dokumentacio,
valamint annak csapadekviz elvezetesre vonatkozo kiegeszitese (2021. december 17-en kelt level)
alapjan megallapitom, hogy Ugyfel a targyi telephelyen jelenleg is vegzett (FE-08/KTF/5832-20/2017
ikt.sz. engedely) veszelyes es nem veszelyes hulladekok kereskedelmi, elokezelesi es hasznositasi
tevekenyseget kivanja boviteni.
Jelenleg vegzett tevekenyseg: elektronikai berendezesek elokezelese (a berendezesekben talalhato
kulonbozo hasznosithato anyagok mine! nagyobb aranyban torteno kinyerese a kesobbi hasznositas
erdekeben, illetve a meg felhasznalhato alkatreszek kinyerese es eletciklusban tartasa); femtartalmu
hulladekok, szelektiven gyujtott csomagolasi es termelesi hulladekok atvetele a hasznosltasi
tevekenysegek elosegitese erdekeben, illetve reszbeni hasznositdsa.
Tervezett tevekenysegek:
Veszelves es nem veszelyes hulladekok kereskedelme
Az atvenni kivant hulladekok jelentos resze nem kerul beszallitdsra a telephelyre, hanem
hasznositas celjabol kozvetlenul a kezelo szervezetnek kerul atadasra. A telephelyre csak az
elokezelesre es/vagy hasznositdsra szant hulladek keriil be.
A hulladekhasznosit6 telepre beerkezo hulladekokat anyagfajta, jelleg es a tovabbi kezeles
szempontjabol elkiilonitetten, nyitott es fedett vizzar6 burkolattal ellatott tarol6 helyeken, vagy
szilard burkolattal ellatott szabad teri tarolohelyen taroljak. A taro/as tortenhet kontenerben,
multiliftes kontenerekben, kalodaban, vagy raklapon, esetleg BIG-BAG zsakokban, vagy ba!azva,
illetve rendezett prizmakban. A csarnokon beliilifedett tarolohelyek alapteriilete 1 500 m2, a kiilteri
taroloterek alapteriilete 8 000 m2.
Veszelves es nem veszelves hulladekok elokezelese a tovabbi hasznositas erdekeben - szetvalasztas,
apritas, tomorites, balazas, darabositas, valogatas alakije!lemzok szerint, valogatas anyagminoseg
szerint, hulladekka val! elektromos, elektronikus berendezesek bontasa, mechanikai tisztitas,
atcsomagolas.
Nern veszelves hulladekok hasznositasa
o

R3 - oldoszerkent nem hasznalatos szerves anyagok visszanyerese, ujrafeldolgozasa
•

Miianyag hulladekok valogatas, apritas, garnulalas

•

Fa csomagolasi hulladekok hasznositasa

o

R4 -femek es femvegyiiletek visszanyerese

o

R5 - egyeb szervetlen anyagok visszanyerese, ujrafeldolgozasa - nem veszelyes hulladekok
hulladekkorbol torteno kivonasa.
•

betonipari termekek (betonelem) eloallitasa, vagy betongyartasi alapanyag
eloallitasa. Ennek saran a nem veszelyes - inert jellemzokkel bir6 - hulladekokat
beton adalekkent hasznaljakfel.

•

Betonelem gvartas saran a megfelelo receptura szerint osszealfitott
betonkeverekhez vizet adagolnak, majd ontoformaba/sablonba adagoljak.

•

A betonipari celii hasznositashoz csak megfelelo meretiire apritott nem veszelyes,
vizoldhatatlan hulladekok hasznalhatokfel.

Veszelves hulladekok hasznositasa
o

R4 - femek es femvegyiiletek visszanyerese
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A tevekenysegre vonatkozoan a Fejer Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es
Hulladekgazdalkodasi Foosztalya elozetes vizsgalati eljardst folytatott le, me/yet a FEIKTF/683816/2021. iktatoszamu hatarozattal zart le. Ebben megallapitasra kerult, hogy a hulladekgazdalkodasi
tevekenysegbol adodoan a felszini es felszin alatti vizeket, valamint a foldtani kozeget erinto jelentos
kornyezeti hatas nem feltetelezheto, vizgazdalkodasi es vedelmi szempontbol kornyezeti hatasvizsgalati
eljaras lefolytatasa nem indokolt
A targyi ingatlan Seregelyes belteruletenek K-i hataraban helyezkedik el. Az ingatlan K-i hataraban
huzodik egy arok (B-1 melioracios arok), mely a Sarosd-Seregelyesi-vizfolyasba torkollo idoszakos
vizfolyas. Az erintett telephely szennyezodes-erzekenysegi besorolasa a felszin alatti vizek vedelmerol
szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (tovabbiakban: faviR.) 7. § (4) bek. alapulo 1: 100. 000-es
meretaranyu erzekenysegi terkep alapjan a felszin alatti vizek allapota szempontjabol erzekeny (2c)
terulet. Az ingatlan vizbazis vedoteruletet nem erint, nem minosul arvizjarta, illetve
belvizveszelyeztetett teruletnek.
A telephely vizellatasa a Fejerviz Zrt. uzemelteteseben Levo telepulesi vizellato halozatrol tortenik, a
vizfogyasztdst merooraval merik. Jelenleg csak kommunalis celu vizfelhasznalas van. A tevekenyseg
bovitese kovetkezteben a letszambdvules a telephelyen kb. 5 Jo, a dolgozoi letszam jelenleg 30 Jo, igy a
3
meglevo kb. 2-2,5 m3/dvizfogyasztas tovabbi +0,3 m /d-vel bovul.
Ujabb vlzigenykent jelentkezik - a hulladek betontechnol6giaban /or/eno felhasznalasanal - a
betonkeszites vizigenye, amely 4 m3/d. A betonkesziteshez sziikseges technol6giai viz teljes egeszeben
beepiilt a kesztermekbe, abb6! szennyviz nem keletkezik.
A vizfelhasznalasb6l kizar6lag kommunalis szennvviz keletkezik, me/yet a telepiilesi szennyvizgyujto
hal6zatba vezetik el, a meglevo szennyviz-bekotesen keresztiil. A kommunalis szennyviz mertekad6
3
mennyisege 2,5-3,0 m /d.
A betonipari tevekenyseghez kapcsol6d6an a szerszamok mosasa saran a mos6vizet elsokent ulepilo
tartalyban gyujtik, majd iilepedest koveten a kozcsatornaba juttatjak. A mos6viz mennyisege 100 I/nap
alatti mennyisegben varhat6.
A telephelyen egyeb szennyviz nem keletkezik.
A csarnokepulet tetoszerkezeterol osszegyiijtott tiszta csapadekvizek a zoldfehileteken elszikkad. A
burkolt feliiletekrol (kozlekedo feliiletekrol, hulladektaro/6 terekrol es a parkol6b6!) a csapadekviz
racsos csapadekvizgyujto szemeken keresztul a kozponti gyiijtocsobe keriil osszefogasra, ahonnan a
telep kozponti csapadekvi::: gyiijto medencejebe jut. A gyujtoszemek Barczy-fele olajfog6kkal
2
rendelkeznek. A vizelvezetessel erintett feliilet nagysaga kb. 6200 m -re becsiilheto, mely feliiletnagysag
magabanfoglalja a burkoltfeleiileteket es a csarnokepiilet /etoszerkezetenek kb. 60%-at.
3

A csapadekviz gyiijto medence felszine kb. 300 m2, terfogata 500-550 m -re becsiilt, rezsiije /6/iaval
takart. Funkci6jat tekintve a medence parologtat6 medence.
A telephely korszeriisitese magabanfoglalja a hulladektaro/6 es kezeloterek tovabbi noveleset, mintegy
2.500 m2-rel, illetve ezzel osszefiiggesben a csapadekviz elvezeto rendszer fejleszteset, es
korszeriisiteset is. Ezenfejlesztesek vegrehajtasa a tervezetthez kepest csi1szik.
A telep tervezett fejleszteset kovetoen a telep burkolt feliilteinek csapadekvizet kei fogyiijton keresztiil
tervezik a mar meglevo medencebe, illetve egy i1iabban kialakitand6 medencebe bevezetni. A meglevo
medencefehijitasa saran a medence funkci6ja megvaltozik, szikkaszt6 medenceve alakitjak at, illetve az
iij medence eleve szikkaszt6 medencekent keriil megepitesre.
A ket fogyiijtoagon gyiijtott csapadekvizeket egy-egy foldfelszin ala telepitett olajfog6 mutargyon
keresztiil vezetik at, illetve tisztitjak meg, igy szikkasztasra mar elotisztitott csapadekviz keriil.
Megallapitom, hogy Jelen kerelem targya viziigyi es vizvedelmi erdeket nem sert, ezert allasfoglalasom
1.1-1. 4 pontjaiban rogzitett eloirasokkal szakhat6sagi hozzajarulasomat megadtam.
Vizvedelmi eloirasaim jogalapja a faviR. 8-11.§, 13. es 19. §-a, a felszini vizek minosege vedelmenek
szabazvair6l sz616 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznositasat, vedelmet es
karteteleinek elharitasat szolg6I6 tevekenysegekre es letesitmenyekre vonatkoz6 altalanos szab6lyokr6l
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sz6I6 147/2010. (IV 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol sz6I6
1995. evi LIII tv. 6.-8., 18. §-a.
A vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasarol sz6I6 72/1996. (V22.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Vhr.) 3. § (12) bekezdese alapjan az epitoipari muszaki engedellyel (EME), vagy CE megfelelosegi
jelolessel rendelkezo szennyvizkezelo berendezesek letesitesehez, hasznalatbavetelehez es
uzemeltetesehez a vizugyi hatosag engedelye nem szukseges.
A parkolok - olajszarmazekot nyomokban tartalmazhato - tisztitott csapadekvize a faviR. alapjan
szennyezo anyagnak minosiil (,, minden anyag, ami nem termeszetes okbol a foldtani kozegbe, illetve a
felszin alatti vizbe kerulve szennyezest, illetve vizminosegromlast okozhat, ilyenek kulonosen az e
rendelet 1. szamu mellekleteben szereplo anyagok").
A faviR. 13.§ (6) bekezdese alapjdn a szennyezo anyag foldtani kozegbe torteno kozvetlen bevezetese
engedelykoteles tevekenyseg. Ennek ertelmeben allasfoglalasom 1.3 pontjaban eloirtam, hogy a tisztitott
csapadekvizek szikkasztdsara vonatkozoan szennyezo anyag foldtani kozegbe tortend kozvetlen
bevezetesere vonatkozo engedellyel kell rendelkezniuk. legkesobb a szikkasztasi tevekenyseg
megkezdeseig.
A foldtani kozegbe torteno kozvetlen bevezetesre vonatkozo engedely kerelemhez szukseges
dokumentaciot a faviR. 4. szamu mellekletnek megfelelo tartalommal kell elkesziteni. A dokumentacio
elkesziteset elovizsgalat kell, hogy megelozze, melyet az vegezhet, aki a kornyezetvedelmi,
termeszetvedelmi, vizgazdalkodasi es tajvedelmi szakertoi tevekenysegrol sz6l6 297/2009. (XII 21.)
Korm. rendelet szerint vizfoldtani szakteruletre vonatkoz6 jogosultsaggal rendelkezik, vagy a
kornyezetvedelem szakteriileten beliil viz- es foldtani kozeg vedelem reszteriiletre vonatkoz6 szakertoi
jogosultsaggal rendelkezik. A dokumentaci6 leadasaval egyutt ajogosultsagot igazolni sziikseges.
Engedelykoteles tevekenyseg helyehez rendelt Kornyezetvedelmi Teruleti Jel (EH-KTJ) egy adott
telephelyen beliil azon engedelykoteles tevekenyseg helyenek az informatikai azonosit6 jele, ahol az
engedelykoteles tevekenyseget folytatjak. Az engedelykoteles tevekenysegi hely - jelen esetben a
tervezett szikkaszt6 medencek- EH-KTJ szamat kulon jogszabaly szerinti KAR lap kitoltesevel kell kerni
az illetekes Vizugyi Hat6sagt6l. Tekintettel arra, hogy a szikkasztas engedelykoteles tevekenyseg, ezert
adatszolgaltatas celjab6I a faviR. 16. §-a szerinti ,, bejelentolap a felszin alatti viz es a foldtani kozeg
veszelyezteteserol, terheleserol" megnevezesii bejelentolapot (FA VI-ENG-R lap) elektronikus formaban
meg kell kuldeni az OKJRkapu rendszeren keresztiil a Fejer Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag
Igazgat6- helyettesi Szervezet Katasztrofavedelmi Hat6sagi Osztalynak, mint viziigyilvizvedelmi
hatosagnak.
A tevekenysegfelszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellenorzese (monitoring rendszer iizemeltetese)
a telephely megfelelo miiszaki kialakitasa es az eloirasok betartasa mellett nem indokolt.
Szakhat6sagi allasfoglalasomat az altalanos kozigazgatasi rendtartasr6l sz6l6 2016. evi CL. torveny (a
tovabbiakban: .4kr.) 55.§ (1) bekezdesere tekintettel, az egyes kozerdeken alapul6 kenyszerito indok
alapjan eljar6 szakhat6sagok kijeloleserol sz6I6 53112017. (Xll.29.) Korm. rend. 1. szamu melleklet 19.
tablazat 55-58 pontjai alapjan adtam meg.
Jelen szakhat6srigi allasfoglalas ellen onall6 jogorvoslatnak nines helye, az az eljarast befejezo dontes
ellenijogorvoslat kereteben tamadhat6 meg az Akr. 55. § (4) bekezdese alapjcin.
A Fejer Megyei Katasztr6favedelmi Igazgatosag hataskoret a viziigyi igazgatasi es a vizugyi, valamint a
vizvedelmi hat6sagi feladatokat ellat6 szervek kijeloleserol sz6I6 223/2014. (IX -I.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdes 4. pontja, a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi
hat6sagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek kijeloleserol sz6I6 7112015. (III. 30.) Korm. rendelet 31.
§ (3) bekezdes 8. melleklet II tablazat 2. pontja, a vizgazdalkod6sr6I sz6l6 1995. evi LVII torveny 28. §
(2) bekezdese es a vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasar6l sz6l6 72/1996. (V 22.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdese, illetekesseget a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdese es 2. mellekletenek 4.
pontja allapitja meg. "
A szakhatR. I. melleklet 19. pontja alatt szereplo tablazat 54. pontja alapjan szakhat6sagkent
megkeresett Fejer Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag Szekesfehervari Katasztrofavedelmi
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Kirendeltsege hozzajarulo szakhatosagi allasfoglalasat 35710/2160-3/2021.alt.
hatarozat 7.00 pontjaban foglaltak szerint adta meg.

iktatoszamon

a

A donteset az alabbiakkal indokolta:
,,A HWD Recycling Kft. (8111 Seregelyes, Dinnyesi tu 2.) kerelmere indult Seregelyes, Dinnyesi ut 2.
szam, 186/2 helyrajziszam alatti ingatlanon veszelyes es nem veszelyes hulladek kereskedelme,
elokezelese es hasznositasa tevekenysegre vonatkozo engedelye ugyeben a Fejer Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Hulladekgazdalkodasi Foosztaly, mint
engedelyezo hatosag megkereste a Fejer Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag Szekesfehervari
Katasztrofavedelmi Kirendeltseget, mint elsofoku tuzvedelmi szakhatosagot szakhatosagi allasfoglalas
kiadasa celjdbol.
A megkereso hatosag altal csatolt iratok, a hidnypotlas saran bemutatott dokumentumok es a 2021.
december 15-en megtartott helyszini szemle tapasztalatai, a szemlen bemutatott iratok es nyilatkozatok
alapjan a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg engedelyenek megadasahoz tuzvedelmi szempontbol
hozzajarulok.
Afentiek alapjan a rendelkezo reszben foglaltak szerint dontottem.
Szakhatosagi allasfoglalasom az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol sz616 2016. evi CL. torveny (a
tovabbiakban: Akr.) 55. § (1) bekezdesen alapul.
Hataskoromet az egves kozerdeken alapulo kenyszerito indok alapjan eljaro szakhatosagok kijeloleserol
sz616 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdese, valamint az 1. melleklet 19. tablazat 57.
sora, illetekessegemet a katasztrofavedelmi kirendeltsegek illetekessegi teruleterol szolo 43/2011. pa.
30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melleklete hatarozza meg.
Az 6nall6 jogorvoslat lehetoseget az Akr. 55. § (+) bekezdese alapjan zartam ki. "
A kerelem, valamint annak kiegeszitesei tartalmaztak a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek
nyilwintartrisba vetelerol, valamint hat6sagi engedelyezeserol sz616439/2012. (XII. 29.) Konn. rendelet
(tovabbiakban: hull.eng.R.) 7. § (1) es 9. § (I) bekezdeseben eloirtakat, fgy
a kerelmezo nevet, szekhelyet, telephelyet, valamint statisztikai azonosft6 adatait;
a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek megnevezeset, lefrasat;
a hulladekgazdalkodasi tevekenysegekkel erintett hulladekok megnevezeset, mennyiseget;
a hulladekgazdalkodasi tevekenysegekhez szilkseges szemelyi, targyi es kozegeszsegilgyi
felteteleket;
a tervezett tevekenysegekkel erintett telephely helyrajzi szamat, mi.iszaki es kornyezetvedelmi
jellemzoit, tulajdoni lapjat, Seregelyes Nagykozseg Jegyzoje altal I 870-10/2014. ilgyiratszamon
kiadott telepengedely masolatat;
merlegek hitelesitesi jegyzokonyveit;
hul ladektarol6 hely ilzemeltetesi szabalyzatat;
KTT Kozlekedestudomanyi Intezet Nonprofit Kft. altal kiallftott NME/ 151 / I /4/202 I. es NME
149/23/4/2021 szamu Nemzeti Miiszaki Ertekelest (Betonipari termekek es Okobeton adalekszer);
torogep berleti szerzodest;
kornyezetvedelmi megbfzotti szerzodes rnasolatat;
a kornyezetszennyezesre is kite,jedo felelossegbiztosftasi kotveny masolatat;
penzilgyi biztosftek kepzesenek igazolasat;
kornyezetbiztonsagi tervet;
a korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegrol sz616, a hull.eng.R. 11. §-a szerinti nyilatkozatot;
a foglalkoztatas elosegfteserol es a rnunkanelkilliek ellatasar61 sz616 torvenyben foglaltak szerint a
munkaeropiacon
hatranyos
helyzetben
levo allaskeresok alkalrnazasa lehetosegenek
figyelembevetelerol sz616 nyilatkozatot;
igazolast, rnely szerint az Engedelyesnek nincsen ad6-, valamint koztartozasa.
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A rendelkezesre allo iratanyagok tartalmaztak azokat az inforrnaciokat, amelyek alapjan, a telephelyen
vegezni kivant tevekenyseg kornyezetvedelmi szernpontbol megitelheto.
A tevekenyseg komyezetszennyezest kizaro modon torteno vegzesehez a szemelyi, targyi es penzugyi
feltetelek rendelkezesre allnak,
A kornyezetvedelrni eloirasok betartasa mellett a kornyezet veszelyeztetesevel nem kell szamolni, ezert
a hulladekgazdalkodasi tevekenyseget hulladekgazdalkodasi szernpontbol engedelyeztem,
Ki:irnyezet- es termeszetvedelmi szempontb61 tett megallapitasok:

Levegotisztasag wide/mi szempontb6l
A tervezesi terillet a legszennyezettsegi agglomeraciok es zonak kijeloleserol sz616 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. szamu rnelleklete alapjan a 10. szamu legszennyezettsegi zonaba tartozik,
A betontechnologiahoz kapcsolodo anyagkezeles, valamint kalapacsos ti:ir6 uzernelese helyhez kotott
diffuz forrasnak minosul, amelybol porkibocsatas varhato.
Porkibocsatassal jaro folyamatok:
tobblet szallitojarrnuvek es betonkevero uzemelese,
I db kalapacsos torogep uzemelese,
betontechnologiahoz kapcsolodo alapanyagok mozgatasa.
A tervezett technol6giai bovites miatt a telephelyen belill 1 db munkageppel no a forrasok szama, ez a
D' A vino betonkeverogep. Meghajtasa azonos a kozuti forgalomban levo tehergepjarrnuvek

meghajtasaval.
A telephelyen belill a nagyobb mennyisegu hulladek es alapanyag beszallitas es kesztermek kiszallitas
miatt a napi nehez tehergepkocsi forgalom 12 tehergepkocsival novekszik meg.
Ennek alapjan a legforgalmasabb oraban +1 szernelygepkocsi, + 1 db nehez tehergepkocsi, valamint a
D' A vino betonkeverogep ilzemel egyidejuleg.
A fentiek alapjan a kapcsol6d6 szallftashoz tartoz6 hatasterillet erdemben nem valtozik, a
hulladekkezel6 telep altal generalt ti:ibblet forgalom erzekelhet6 leveg6min6seg-valtozas nem
eredmenyez. A jelenleg meglev6 hatasteriiletek kiterjedese nem valtozik.
Az erintett terilleten helyhez kotott pontforras nem letesiil.
A telephelyen tervezett technol6gia leveg6min6segre gyakorolt hatasa igen csekely.
A hatasterilleten belill (34 m) vedend6 letesftmenyek nincsenek.
A tevekenysegek vegzeseb6l nem varhat6 hatarerteket meghalad6 legszennyez6 anyag koncentraci6.

Zajvedelmi szempontb6l
A tervezett tevekenyseggel erintett Seregelyes, 186/2 hrsz.-u ingatlan ki:irnyezeteben E-i iranyban
gazdasagi erd6terillet ,,Eg", ENy-i iranyban altalanos mez6gazdasagi terillet ,,Ma", NY-i iranyban
kereskedelmi, szolgaltat6 gazdasagi terillet ,,Gksz" es kiilonleges mez6gazdasagi ilzemi teriilet, K-i
iranyban altalanos mez6gazdasagi terillet ,,Ma" es vedelmi erd6terillet ,,Ev", D-i iranyban killonleges
idegenforgalmi terillet ,,Kb-id" es DNy-i iranyban falusias lak6terillet ,,Lf' teriiletek talalhat6ak.
A telephelyhez legki:izelebbi vedend6 epilletek a telephelyt61 360 m tavolsagra lev6 Szechenyi utca 27.
szam es 313/13 hrsz. alatti lak6epillet, valamint a telephelyt6l 425 m tavolsagra lev6 Vasut utca 68.
szam es 154 hrsz. alatti lak6epillet. A vedend6 terilletek szabalyozasi besorolasa falusias lak6teri.ilet

,,Lf'.
A megval6sitas fazisaban a meglev6 zajforrasok melle ujabb ki.ils6 teri zajforrasok csatlakoznak melyek
d6nt6en a hulladek betontechnol6giai hasznosftasahoz kapcsol6dnak. A femhulladek hasznosftasi
technol6gia zajforrasai epilleten belilliek, ezek mar telepitesre kerilltek, illetve a telep jelenlegei
zajkibocsatasaban benne vannak. Az uj fajforrasok a ki:ivetkez6k: betonkever6, rakod6gep, kalapacsos
ti:ir6gep, megn6veked6 szallftasi forgalom.
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Termeszetvedelmi szempontbol
Az erintett telephely kereskedelmi, szolgaltato teruleti besorolasu, ezaltal orszagos jelentosegu vedett
terrneszeti teruletet, Natura 2000 teri.iletet, terrneszeti teruletet vagy az okologiai halozat elemeit nem

erinti.
A vizsgalt tevekenyseg ertekes elovilagot nem veszelyeztet, fokozottan vedett faj elohelyet nem szunteti
meg, azok taplalkozo teruletenek megsziineset nem okozza. A ta] terrneszeti erteke es a termeszeti
rendszerek fennmaradnak. A vizsgalt tevekenyseg a szomszedos tajhasznalatokat nem szunteti meg,
illetve nem korlatozza.
A Kornyezetvedelmi Hatosag rendelkezesere allo adatok szerint az erintett teriiletet Seregelyes
telepulesszerkezeti terve a ,,Gksz-3" kereskedelmi, szolgaltato teruletbe sorolja, amelyre vonatkoz6an a
helyi epitesi szabalyzat I. szamu melleklete szerinti 3. tablazat 20. pontja a legkisebb zoldfelulet
merteket 20 %-ban nevezi rneg.
A rendelkezesre allo legifelvetelek alapjan, a telephely hataran elszortan fas szaru
talalhato, az epuletek kozott kaszalt gyepes teriilet adj a a zoldfeluletet,

novenyallornany

Ezen faallornanyok es zoldfeluletek fenntartasa az uzemeltetes tovabbi folytatasa soran is indokolt, es
kornyezetvedelmi, illetve tajvedelmi szernpontb6l javasolt a tovabbi fejlesztesuk (ujabb egyedek
telepitese) is.
A benyujtott kerelern alapjan hataroztam rneg a hulladekgazdalkodasi tevekenyseggel erintett
hulladekok azonosito kodszamat, megnevezeset es rnennyiseget a hatarozat 3.00 es 5.01 pontjaban.
Az Engedelyes a kerelemben az elokezelheto nern veszelyes nernfern hulladekok rnennyiseget evi
100 000 tonnaban hatarozta meg. A kerelem azonban azt is taitalmazza, hogy a telephelyre bekeri.il6
kereskedelemrnel erintett hulladekok elokezelesre es/vagy hasznosftasra keri.ilnek. Tekintettel arra, hogy
a telephelyi kereskedelemmel erintett nem veszelyes nemfem hulladekok eves mennyisege 90 000
tonnaban keriilt maximalizalasra, fgy ezen hulladekok eseteben az e\6kezelhet6 rnennyiseget ezen
mennyiseghez igazitva engedelyeztem.
Az egyideji.lleg tarolhat6 hulladekmennyiseget, valamint a tarolas idotartamat az 5.02 pontban
hataroztam meg a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdesenek b) pontja es az egyes hulladekgazdirlkodirsi
letesitmenyek kialakitirsirnak es iizemeltetesenek szabirlyair6l sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: letesitmenyR.) 19. § (3) bekezdese alapjan.
Az 5.03 pontban szerepl6 el6irast a letesitmenyR. 19. § (7) bekezdese es 20. § (I) bekezdese alapjan
frtam el6.
Az 5.04 pontban szerepl6 el6frast az elektromos es elektronikai hulladekok kezelesehez az elektromos es
elektronikus berendezesekkel kapcsolatos hulladekgazdalkodirsi tevekenysegekrol sz616 197/2014.
(Xll.29.) Konn. rendelet (tovabbiakban: Er.) 3. rnellekleteben foglaltak alapjan tettem.
Az 5.05 pontban szerepl6 el6frast az Er. 26. § (1) es (5) bekezdese alapjan frtam el6.
Az 5.06 pontban szerepl6 el6irast a jluortartalmu irveghazhatasu gazokkal es az 6zonreteget lebont6
anyagokkal kapcsolatos tevekenysegek vegzesenek felteteleirol sz616 I 4/2015. (II. 10.) Konn. rendelet
alapjan tettem.
Az 5.07 es 5.08 pontban a Polgirri T6rvenyk6nyvrol sz616 2013. evi V. torveny 6:550.§-6:559.§-ai, a
hulladekr61 sz616 2012. evi CLXXXV. torvenyben (tovabbiakban: Ht.) rogzitett kite1jesztett gyart6i
felel6sseg elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak es a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdes h) pontja a\apjan
fogalrnaztarn rneg el6frast.
Az 5.09 pontban szerepl6 el6irast a Ht. 13. § (6) bekezdese alapjan tettern.
Az 5.10 pontban szerepl6 el6irast a Ht. I 3. § (3) bekezdese alapjan tettern.
Az Er. 27. §-t figyelembe veve az 5.11 pontban el6irast tettern.
Az 5.12 pontban szerepl6 el6irast a Ht. 31. §-aban foglaltak alapjan tettem.
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Az 5.13 pontban szereplo eloiras jogalapja a Ht. 4. §-a.
Az 5.14 pontban a Ht. 65. §-a.ban foglaltak, valamint a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es
adatszolgaltatasi kotelezettsegekrol sz616 309/2014. (XII. 1 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan
tettem eloirast.
A Ht. 80. § (1) bekezdesenek e) pontja es a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdesenek a) pontja alapjan az 5.15
pontban foglaltak szerint rendelkeztem.
A hull.eng.R. 14. § (I) bekezdese alapjan az 5.16 pontjaban tettem eloirast.
Felhivom figyelrnet, hogy a hulladekgazdalkodasi tevekenyseg csak vegleges engedely birtokaban
vegezheto. Ha az engedely jogosultja az engedelykoteles tevekenyseget az engedely idobeli hatalyanak
lejartat kovetoen is folytatni kivanja, akkor az idobeli hataly lejarta elott gondoskodnia kell a
hulladekgazdalkodasi engedely megszerzeserol, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdesere, ezert
az 5.17 pontban rendelkeztem.
Az 5.18 pontban szereplo eloirast a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol szolo 1995. evi LIII.
torveny 8. § ( I) es (2) bekezdese es a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdesenek h) pontja alapjan tettem.
Az 5.19 pontban szereplo eloirast a Ht. 82/A. § (1) bekezdese alapjan tettem. A Ht. 82/A. § (3)
bekezdesenek a) pontja alapjan a felugyeleti dij rnerteke hulladekgazdalkodasi engedelyhez kotott
tevekenysegek eseten 40.000 Ft.
A tevekenyseg engedelyrol eltero vegzesenek jogkovetkezmenyeirol a Ht. 86. § ( l) bekezdesenek a) es
b) pontjaban foglaltak alapjan az 5.20 pontban rendelkeztem.
Az 5.21.1 pontban szereplo eloirast a levegr5 vedelmerol sz6l6306/2010. (XII. 23.) Korrnanyrendelet (a
tovabbiakban: Levr.) 26. § (1)-(2) bekezdesei alapjan tettem.
Az 5.21.2-5.21.5 pontokban szereplo eloirasokat a Levr. 4. §-a es 5. § (2) bekezdese alapjan tettem
figyelemmel a dokumentacioban tett javaslatokra.
A benyujtott dokumentum szamltasai alapjan megallapithato, hogy az uzernelesebol a vedendo
teruleteknel, epuleteknel nem okoz hatarerteket meghalad6 zajterhelest, A tervezett letesitmeny
zajvedelmi szempontu hatasterlilete a kornyezeti zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyair6! sz6l6
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Zajrendelet) 6. § (1) bekezdeseben foglaltak szerint
lehatarolasra kerlilt, mely vedendo lak6eplileteket erint, ezert a Zajrendelet l 0. § (I) bekezdeseben
foglaltak szerint zajkibocsatasi hatarertek megallapitasara iranyul6 kerelem benyujtasa sztikseges,
melyre tekintettel az 5.21.6 pontban eloirast tettem.
A zajkibocsatasi hatarertek megallapitasara iranyul6 kerelmet a zajkibocsatasi hatarertekek
megallapitasanak, valamint a zaj- es rezgeskibocsatas ellenorzesenek m6djar6l sz616 93/2007. (XII.
18.) KvVM rendelet 2. szamu mellekleteben meghatarozott adatszolgaltatassal elektronikus uton kell
benyujtani. (5.21.7 pont).
A Zajrendelet 3. § (3) bekezdese szerint a kornyezetvedelmi hat6sag a zajvedelmi kovetelmenyek
ellenorzese erdekeben merest, szamitast, vizsgalatot vegezhet vagy vegeztethet, illetve meres, szamitas
vegzesere kotelezheti a zajforras lizemeltetojet, melyre tekintettel a zajvedelmi kovetelmenyek
teljeslilesenek a kibovitett hulladekgazdalkodasi tevekenyseg megkezdeset kovetoen vegzett mfiszeres
meressel torteno igazolasa szlikseges, erre vonatkoz6an az 5.21.8 pontban tettem eloirast.
A termeszet vedelmerol sz6l6 1996. evi LIII. torveny (tovabbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdese szerint
tilos a vedett allatfajok egyedenek zavarasa, karositasa, kinzasa, elpusztitasa, szaporodasanak es mas
elettevekenysegenek veszelyeztetese, lak6-, elo-, taplalkoz6-, kolto-, piheno- vagy buv6helyeinek
lerombolasa, karositasa.
A Tvt. 7. § (2) bekezdesenek a) pontja szerint a taj jellege, a termeszeti ertekek, az egyedi tajertekek es
esztetikai adottsagok meg6vasa erdekeben gondoskodni kell az epitmenyek, berendezesek klilterlileti
elhelyezese soran azoknak a termeszeti ertekek, a mesterseges kornyezet funkcionalis es esztetikai
osszehangolasaval t611eno tajba illeszteserol. A Tvt. 7. § (2) bekezdesenek h) pontja alapjan a taj jellege,
a termeszeti ertekek, az egyedi taje,tekek es esztetikai adottsagok meg6vasa erdekeben biztositani kell a
jellegzetes tajkepi elemek fennmaradasat.
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Fentiek alapjan az 5.21.9-5.21.11 pontokban eloirast tettem.
Az engedelyezett tevekenyseg felhagyasara, megszuntetesere vonatkoz6an a 8.00 pontban tettem
eloirasokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdesenek f) pontja, a I 4. § (2) bekezdese, a I 5. § (2) bekezdes b)
pontja es I 5. § (3) bekezdese alapjan.
A Ht. 78/C (I) bekezdese alapjan jelen hatarozat hatosagi nyilvantartasba vetelerol intezkedtern
hatarozatorn 9.00 pontjaban foglaltaknak rnegfeleloen.
A kerelemhez csatolt hulladektarolo hely uzerneltetesi szabalyzatot a letesitmenyk. 2 I. § (4) bekezdese
alapjan jovahagytam jelen hatarozat 10.00 pontjaban.
Az FE-08/KTF /5832-20/2017. iktatoszarnu hatarozat visszavonasarol a 11.00 pontban gondoskodtam.
Az engedely idobeli hatalyat a 12.00 pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (\) bekezdese alapjan
allapitottam meg.
A hatarozatot a Ht. 62. § (I) bekezdes alapjan hoztam meg.
A jogorvoslatr6l az Akr, 112-114. §-aiban, valamint a kozigazgatasi perrendtartasrol szolo 2017. evi I.
torveny 13., 37., 39., 50. §-aiban, tovabba a XV. es XVI. fejezeteiben foglaltak alapjan adtam
tajekoztatast a 14.00 pontban.
Ezuton tajekozratom az erintetteket, hogy az Akr, 82. § (I) bekezdese ertelmeben a hatarozat a kozlessel
veglegesse valik.
A Hulladekgazdalkodasi Hatosag az ugyintezest a jelen dontes postara adasaval, illetve elektronikus
uton tortent tovabbitasaval lezarta, az ugyintezesi hataridot megtartottnak tekinti.
A Hulladekgazdalkodasi Hatosag hataskoret a hulladekgazdalkodasi hatosag kijeloleserol sz616
124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Konn. rendelet) I. § (I) bekezdes a) pontja,
illetekesseget a Korm. rendelet I. § (2) bekezdese allapitja meg.
A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdese szerint hatarozatornat tajekoztatasul rnegkuldorn az illetekes
megyei katasztrofavedelmi igazgatosagnak.

A kiadmanyozasi jog gyakorlasa a fovarosi es megyei kormanyhivatalok szervezeti es mukodesi
szabcilyzatcirol szolo 3/2020. (II. 28.) MvM utasitcis
a Fejer Megyei Kormanyhivatal vezetojenek a
kiadmanyozasr6l sz6l6 8/2021. (VI. 30.) utasitasa alapjan torten!.
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