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Tokod.
Kft. nem veszélyes
FARKAS-TRANSZ
országos hatályú
hulladékok
szá||ításánakengedélyezése

ozat

I.
Az Eszak-dunántú|iKörnyezetvéde|mi,Természetvédelmi
és Vízüg1i Feltigyeloséga FARKAS-TRÁNSZ
Szá||ítási Kor|áto|t Fele|ősségűTársaság (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 132, statisztikai számjel:
11470287-4941-| 13-1l) kére|mét
az EWC l0 l3 10 (azbes:tcenentgt'arÍasakor
keletkezőszilard hulladékok,
a 10 13 09-tő, szá|lításának
amelyekkti|attbo:nek
engedé|yezésére
r'onatkozóan
e|utasítja,
eg1úttalaz a|ábbiak szerint,a kérelembenszerep|őtovábbi nem veszé|yeshulladékok - az ország egész
történőterületén
szállítását
engedélyezi.
l.) Az engedélvesmegnevezése:
FARKAS-TRANSZ SzállításiKorlátolt FelelősségűTársaság(253l Tokod, Kossuth Lajos utca l32,)
2.) A szál|íthatóhul|adékokmegnevezése.
mennviségeésEWC kódia:
fogla|takszerint.
A haÍ'ározat1, számű mellékletében
3.) Az engedélyezettkeze|ésitevékenvséggel
érintett terü|et. a tevékenvségműszaki iellemzői. szemé|yiés
feltételei:
tárgvi
3.11Az engedélyezettkezeIésitechnológia''
nem veszélyeshuIladékokszá||ítása
érintettterület.,
3.2) Az engedélyezettkezelésitevékenységgel
jogosu|tszá||ítani,
A Kft, a hulladékotaz ország egészterü|etén
A szá||itőjárművektárolása a Kft. 253l Tokod, Kossuth L. u. l32. (32614hrsz., KTJ: l00 852 063) számú
saját-,vagy a ll51 Budapest, Szántófóld u.2-4, ( 8974512hrsz.) szám a|atttalálható, bérelttelephe|yén
történik'

rendelkezésreálló tárgyi eszközök ésszemélyifeltételek.,
3.3) Á tevékenységhez
Személyifehételek..
- feIsőfokúkörnyezetvédelmivégzettséggel
rendeIkezőalkalmazott

l fó veszélyesáru szállításibiaonsági tanácsadó
gépjármrivezetók
műveletekközvetlen irányítására
szakember,a hu|ladékkezelési
l fő hulladékgazdálkodóvégzettségű
Targyi feltételek..
ésteherbírásútehergépjármű,
- +l.áu r.iirtinböző felépítményűilIetve
méretűkonténer,amelyeket multilift rendszerű felépítménnyelkuionboző
- 300 db sa;at tuta;aonn.
3-estartálykocsi' illetve
fedé|zetidaruval el|átott,tehergépkocsimozgat,
db 12 m
. folyékonyveszélyeshu|ladéliszá]lításáhoi12 db 10 illetve 8 m]-es Íartály,1
j2 m3-est,artá1y
pótkocsi, 3 db tartányfélpótkocst
no,iauupő'olódó
II.
s osreá n a z e n g e d é l ykeöst e l
Atevékenységvégzé

es b et a rt a n i:

1./Az eliáró hatósáe előírásai:
(hulladéktermelotől)
veszélyeshulladéknak.a keletkezéshelyéről
- Jelen engedély,a f.entmegh aÍ"ározoÍÍnem
nem.
begyűjtésére
jogosítfel. hulladékok
szá||itására
közvetlenül a hu|ladékke,e|6hoztörténő
amely a veszélyes
illetre olvan szennyeződést,
ossze."tevóket.
o|yan
- A szállíthatóhu|ladéknem tartalmazhat
eredményezné.
történőbesorolását
hulladékként
vonatkozójogszabá|yszerintivészélyes
hulladékokra
ésszennyeződést
körny'ezet veszélyeztetést
a
elóidézó.
a legkisebb környezeti teihe|ést
. A Kft. a tevékenységet

kizáró módon végezheti.
során a környezet ne Szennyeződjék.
- A nem veszélyeshulladékotűgy kell szállítani,hogy. a szállítás
a terület
szá||itő köteles a hulladék eltakarításáról,
Szállításból eredó szennyeződés esetén a
gondoskodni'
valamintaz eredetikörnyezeti állapothel1'reállításáról
szenn,eződésmentesítésérói
éskonténerekmosása csak vízjogi
- A nem veszélyeshu|ladékszállításasorán a|kalmazotttehergépjárművek
tizemeltetésiengedéllyeIrendelkezőgépjárműmosóbantörténhet.
illetve haváriát- a kárelhárítás
- A tevékenység
végiésesorán esetlegesenbekövetkezó környezetszennyezést,
haióságnak uL r9tt jelenteni. a képződő veszé|yes
egyidejű megkezdéséve1az illetékeskörnyezetvédelmi
pédigerre vonatkozó engedéllyel
ke|| gyűjteni,k"ezelésükről
hulladékokatkörnyezets zennyezésétklzárő-ódon
rendelkezőszervezetnektörténoátadássa|kellgondoskodni.
vá|tozás történik' azt- avá|tozás bekövetkezésétől
- Amennyiben az engedélybenmeghatározottTeltéte|ekben
jelenteni.
számított- 15 naponúelü|a hatóságnakbe ke|l
biztosítani,hogy csepegés,elfolyás
- A tehergépjárművektelephelyentörténő tároiását, parkoltatásátúgy ke|l
nyezzen.
ne történhessen,környezetszennyezéstne eredmé
a
korülményekközött'.l!:ll::ni'kezelni. Haakeze|ő
ellenőriietlen
e|hagyni,
- Tilos a szál|ítotthul|adékokat
ke|l
vissza
termelőjéhez
hulladék
azt az Engedjlyesnek a
szá|lítottnem veszélyeshulladékotnem veszi át,
nem vihe1ókbe'
telephelyére
a Kft.
szá||ítani.AszállítanáóhuIladékok
vonatkozókísérődokumentációkat5 évigmeg kel| őrizni.
-l'
szál|ítmányokra
"gy".
2./ Szakhatósáei előírások:

UOrOE:t,

Lsztet EU

922KÍt.(2531Tokod,
oi IntézeÍ, r,t,"a, F,IRKAS-TRAI{SZ
' s :t.. .^^
^-^)Á,, Át^^a l,)izooóczcáoijí,llt

száltítási engedélymegadásához közegészségügyi
Kossuth Lajos u. t32. sz,) által a nent veszélyZs1uiladék
,,4

szempontból

houtÍjúrul

,

l .!'.^--1 :tl.,^'^.,. .IiÁvÁst wooczi)nÍpÍő vép
az a határozar, illene az eljáróst megszüntető végzés
Az allósÍOglalas ellen önátló jogoryoslatnak nincs helye,
el len i j ogorvosl aÍker etében tamadható meg.,'

l.
é, Tulujuéd"l*ilgu'Butó'ága 20.2/1273-2120l
,.2 A Ko*á,o.-E,,t..*o* M"g},"i Ko,rnán},hiuutulNouényszámúállásfog|alása:
a csatolÍkérelematapján adjuk ki az alábbi
,,A TiszteltCímJentiszómúmegkeresésére
tal ajvédelmiszakhetósógi állasfo glalást
részérea nem veszélyeshulladékok ország,os hatályú
A Farkas Transz KJt. Q53] Tokod, Kossuth L. u. I32.)
talajvédelmi szempontból az alóbbi előírósokat
szállításcit lehetővétevő engedélykÍaddsához hozzájúrulunk,
tesszük.

//

úg9lkell végezni,hogy az a telephely szomszédságcibanlévő termőföldek minőségébenktirt ne
A tevékenységet
okozzon, illene oft a talaj védőgazdálkodás feltételei ne romoljanak.
A termőfald minőségétveszélyeztetőeseményta talajvédelmihatósrig részérehaladéktalanulbe kell.jelenÍeni.
Jelen allásfoglalásunkkal szemben az eljáró hatoság elsőfokú határozata, vagy eljariisÍ megszünÍető végzé'se
ellen benyújtottfellebbezéssel lehet élni.Az eljárás sorcin költség nem merült fel.,,
2.3 Tokod Nag.vközségJegyzőjének2532-2120ll. számúállásfog|alása.'
,,Tokod nag,lközségjepyzőjeként a Farkas Transz KÍt. (2531 Tokod, Kossuth Lajos u,]32., 326/4. hrsz,) által
kérelmezettnem veszélyeshulladékok- orszagos haliilyú- sztillításanak engedélyezéséhez..
houújdrulok
SzakhaÍosagiállásfoglatasomban foglaltakkal szemben önálló jogot.voslatnak helye nincs, ez az I. fokon eljárr5
hatósdg dontéseelleni jogoryoslat keretébentiimadhato meg'
Szakhatósági eljárasomban itleték-, vagy díjfizetésikötelezettség nem került nlegállapítasra, illetve eljárási
'
költség nem merült fel, így azok viselésérőlnem rendelkezem.
III.
A hatóság a hulladékkezelésiengedélytvisszavonja, ha megállapítja.hogy az engedé|ytkérő a kérelemben
vagy az engedélymegadásáhozelőírt feltételekmár nem állnak fenn, az
ralótlan adatokat szerepeltetett,
az
tevékenységet
megszünteti. illetre ha az engedélyesa tevékenységet
engedél1esaz engedélyezeÍÍ'
berrfog|a|taktóleltérőmódon gyakoro|ja.
errgedél1
nem teSZelegeta másjogszabályok
engedélytvisszavonhatja'ha az engedélreS
A hatóság a hulladékkezelési
köte|ezettségének.
torábbá abbal.laz esetbenis, ha az errgedélyes
szerinti nrillántartási és adatszo|gá|tatási
el|enőrzésével
kapcsolatoseljárását.
akadál1..zzaa hatóságnaka hulladékkezelési
kapcsolatosjogszabályokvagy a r
-A.kiterékenrségelel l ag1 mulasztásávala hulladékgazdálkodással
nem Vagy nem
á \onatkr.ZLrhattiságihatározatelőírásaitmegsérti.illetre azokban foglalt kötelezettségének
:-.l
; : li l e 1t.entesz e leget h ulladékgazdálkodásibírságotköteles fizeÍni.

IV.
engedélr5,
az annak - legkésőbb2011. október 31. napjáig
A jelen határozaÍtalkiadott hulladékkezelési
érvényes.
kezdemén1'ezettfelülvizsgá|ataÍárgyábanhozott határozatjogerőre emelkedéséig
Az engedély fe|ülvizsgáiatát az engedélyesköteles kezdeményezni, ajogszabá|yban e|őírtdokumentumok
benvúitásával.

v.
Je|en határozat ellen a kézhezvéte|tő|számított 15 napon belü| aZ országos Környezetvédelmi,
ésVízügyi Főfelügyelóséghezcímzett,de az e|sofokúhatóságná|(9021 Győr, Arpád u.28Természetvédelmi
fellebbezésnek
van hel1''e.
32.) kétpéldánybanbenyújtandó
A fel|ebbezésigazgatásiszolgáltatásidíja48.000'- FÍ.,azazNegyvennyo|cezerforint, melyet azEszak-dunántúli
Környezetvéde|mi, Természetvédelmiés Vízügyi Fe|ügyelőség 10033001-0l711899-00000000számu
szám|ájára ke|| befizetni. A díj megfizetését.igazo|ő befizetési bizony|atot Vagy annak másolatát a
melléke|nikel|.
feIIebbezéshez

Indokolás
Társaság (továbbiakban:Kft.) kérelemmelfordult az
A FARKAS-TRANSZ Szá|lításiKorlátolt Fe|e|ősségű
eljáró hatósághoz a nem veszélyes hulladékok szá||ításáravonatkozó-, az Országos Környezetvéde|mi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség á|ta| a 1415320-612008'számú határozaÍta| kiadott
te|jes körű felülvizsgálatairánt.
engedé|yének
hu||adékkezelési
Az eljárás igazgatásiszo|gáltatási díjáta Kft. a hatóságfe|sző|ításaa|apjánpótlólag megfizette,ésa beadvány
egyébhiányosságaitis pótolta.
vízúgyihatósági ésigazgatási
természetvédelmi,
Ahatóság aze|járástovábbi szakaszábana környezetvéde|mi,

feladatokatellátó szervek kije|ölésérőlszóló 34112006.(XII. 23.) Korm. rendelet32lC. s (l) bek. a|apján
megkeresteaz tigybenhatáskörreI rendelkező szakhatóságokat,á|lásfoglalásukmegadásairánt.
Szakigazgatási Szerv Dorogi, Esztergomi
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Kistérségi NépegészségügyiIntézete 922-812011. számű állásfoglalásában az engedély megadásához
hozzájáru|t,döntéséta következőkke l i ndokolta:
Intézet20l1.augusztus 0]-én megkapta a Jbnti számon
,,A Dorogi, Esztergomi Kistérségi Népegészségüg1,li
megkiildött szakhatósógi áilásÍOglalósra iranyuló megkeresésüket,Tokod, FAfuKASTRANSZ KÍt (2531 Tokod,
kapcsolatosan.
Kossuth Lajos u. I 32. sz.) által a nem veszélyeshulladékszállítási engedélyezésével
Az Intézeta megkt;ldaft dokumentumok és a helyszín ismerete alapján a rendelkező részbenfoglaltak szerint
dantatt.
Az önálló jogorvosla|ot a közigazgatási haÍósági eljárás ésszolgáltatas dltalános szabályairól szóló 2001. évi
CXL törvény 41 s q bekezdésealapjón zórtam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatásta
j ogorvoslat l ehetős égéről.
Az Intézet szakhatósági allásÍOglalósót ,,a kozigazgatósági hatósági eljárás és szolgóltatás általdnos
szabalyairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 44.$ ésaz l99]. éviXI' Tv. 1.$ (l) c) pontja alapján hozta meg.
szakhatósógkénta 317/200ő.61123.)Kornl. rendelet 32/B.sQ bekezdéseés5. sz mellékletenevesíti,
Az IntézeÍet
szakigazgatási
és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségúgyi
az Intézethatáskorétaz Allami tr{épegészségüg,li
(XII. 27.)
szóló
323/20]0.
feladatok ellótásáról, valamint a gyópyszerészetidllamigazgatási szerv kijelöléséről
ugyanazonjogszabóly 3. szamúmellékleteírja elő.,,
Korm. rendelet I1. f-a, illetékességét
A Komárom-Esáergom Megyei Kormányhivata| Növény- és Talajvédelmi lgazgatősága 20.21619-212011.
száműállásfoglalásábanaz engedélykiadásához hozzájáru|t,döntéséta következőkke| indoko|ta:
a környezeNédelmi, természetvédelni,vízüg,,i haÍósági és igazgatósi feladatokat
,,Tisztelt Cím megkeresésére
ellátó szervekkijelöléséről szóló 347/2006. 6rr.23.) Korai, rendelet 32/B.s (1,1bekezdése,5. sz. mellékletének
3. pontja, valamint a nellékelt hulladékszcillításiengedélyiránti kérelem alapján alakítottuk ki szakhatósógi
állásÍOglaldsunkat.
A dokumentáció szerint a Farkas-Transz Kft. a szállíto jármthek tórolcisrjt a Tokod 326/1 hrsz alatti
telephelyénvégzi, a gépjárművek tisztításcl-mosósanem a telephelyen, hanem arra engedéllyel rendelkező
mosóban tirténik. A tevékenységüzemszerű mííködésmellett a szomszédostermőföldek talajminőségétnem
így a hulladékkezelésiengedélykérelembenfoglaltak szerinti kiadása talajvédelmi szempontból
veszéIyezÍeti'
elfogadható. A telephely környezetében termő/öldként nyilvantartott ingettlanokis talalhatók, ezért teÍtükmeg
rendelkező részbenielőírdsainkata termőföld védelmérőlszóló 2007. éviCXWX. tv. 43.f-a, valamint 11.s e)
és(3) bekezdéseialapján.
A jogot.voslat lehetőségérőlszóló tájékoztatcisunka Közigazgatcisi hatósági eljárás és szolgáltatós általáno's
szabályairóI szóló 2001. évi CXL törvény (Ket.) 98. $-án, szakhatósági állás.foglalásunk a fent idézett
jogszabdlyi előírásokon túla Ket. 11 s Q) bekezdésén
alapul.
Hatóságunk a fővórosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatasi szeryeinek kijelöléséről
aIapjánjart el.',
szóló 32B/2010,(XII.27.)Korm. rendelet ]7 l (1) bekezdése
Tokod Nagyközség Jegyzője 1961-21201l.számú állásfoglalásábanaz engedélymegadásáhozhozzájáru|t,
a következőkkeI indokolta:
döntését
Környezetvédelmi, Természetvédelmi é,s Vízügyi Felügelőség' mint első J'okú
Észak-Dunrintúli
Az
környezetvédelmi, természetvédelmiés vízügyi hatóság a 317/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 32/A,l (1)
bekezdéseés a 4. számú melléklete alapján szakhatósági állasJbglalós megkérésevégettkeresett meg, mint
Tokod nagyközség jegyzőjét a Farkas Transz Kft. (2531 Tokod Kossuth Lajos utca 132,, 326/1 hrsz.)
(Kérelmező) által folytatni kívánt nem veszélyeshulladékok - országos hatályú szállítdsának engedélyezése
tárgyában.
egyiitt csaíolta a teljes kérelemdokumentóciót,
Az I. fokú hatosag a szakh,atósági álláSÍoglalas megkérésével
g
amelyn ek attanulmítnyoz ás át köv ető en hozÍam me d ön tésemet.
A kérelemmelérintettterület (326/1. hrsz.) Tokod Nagg,kazségtelepülésrendezésitervéről szóló 6/2009. (V. 26.)
számú okt. rendeletében,,Gip-2,,jelű ipari gazdasdgi terület övezetbe tartozik.
A kérelemmel érintett területre yonatkozóan mellékelten csatolom a hivatkozotl ofu' rendeler vonatkozó
rendelkezését(l2.s)
A Íöld és talaj, a levegőtisztasag, a felszíni és J,elszín alatti vizek védelme és eg,,éb környezetvédelmi
követelményekvalamint a táj, természetésaz élőkörnyezet védelmevonatkozósaban az okt. rendelet vonatkozo
rendelkezéseitszinténmellékelemkivonatos formában.(23' 24, 25' 26, 27. $-ok)

Jelen szakhatósagi állasÍOglalás kiadásához illetékességemetO kizigazgatási hatósagi eljárás és szolgáltatás
altalános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket) 21.$-a, hatiisköromet a környezetvédelmi,
természetvédelmi,vízüg1,,ihatósági és igazgatási feladatokat ellató szervek kijelöléSéről sz(lló 317/2006.
(XII.23,) Korm'rendelet 32/A. s (1) bekezdéseillene ugyanezenjogszabaly 1.szómú melléklete bizÍosítja.A
szakhatósagi allasfoglalasom ellen öndllójogorvoslati lehetőségeta Ket. 11.$ (9) bekezdésealapjón zárÍam ki.
A fentieket követően az ügyben rende|kezésreálló iratok a|apján a hatóság az engedélyezni kért
(technológiáva|)kapcsolatbanmegállapította
tevékenységgel
hulIadékkeze|ési
a következőket:
A Kft. nem veszélyeshul|adékokszállításátvégzi az ország egésztertiletén,a megrende|őktől a megrende|ők
a Kft. tu|ajdonátképező,
á|tal megjelölt hu|ladékkezelókhöz.Az ömlesztett szilárd hulladékokszá||ítására
(0,8,
kerül sor'
méretű
l,
10,
15,23,35
konténerekben
kü|önböző
5,
mr,1zártfedeles,illetveponyváva|fedett
A szivaÍtyűzhaÍő á||agí, iszapszerű hu||adékok szál|itása tartá|yban (tartányban) történik, ame|y
vákuumszivattyúvalfeIszerelt.A nem szivattyízhatóál|agúiszapok szá||itásafede|es,csöpögésmentes,zárhatő,
á|ta|ában l0 m3 űrtartalmúkonténerekben'Vagy kisebb űrméretűfede|es, zárt, minősített konténerekben
tör1énik.
(8, 10, 27.52 m3;tartá|yokbankerül sor, ezek közül a
A folyékonyhulladékokszá||ításárakülönbözőtérfogatú
10 m, űrtarta|műtarÍá|yokmindegyike vákuum szivattyúvalfe|szerelt.
A hul|adékokmérlegelése
az átadók, il|etveaz átvevők telephelyén
történik.
A szá||ítőjárműveket
a Kft. a Tokod, Kossuth L. u. 132. (32614hrsz.) számúsaját-,vagy a 1l51 Budapest,
Szántóföld u.2.4. (8914512hrsz.) szám a|aÍtta|á|hatóbérelt,térbetonnale||átotttelephe|yentárolja. A
gépjárművek
ésa szállításhozhasználtedényzetek
mosásátengedé|lyel
rendelkezővál|alkozásvégzi,továbbá a
meIeg
vizes,
vegyszeres
torténik.
telephelyen
magasnyomású
mosóberendezés
segítségével
Regionális Közigazgatási
A Kft. Tokod, Kossuth L. u. 132. számű(32614hrsz.)telephe|yea Közép-dunántú|i
Hivatala 13-358/l 512007.számu határozat"áva|
megvá|toztatottTokod Nagyközség Jegyzője á|tal kiadott 630rendelkezik
3612007. számúhatározataszerint hulIadékgyűjtés,
kezeléstevékenységre
telepengedé|lyeI
A szá||ítőjárművektáro|ásáraszo|gáló 1l5 l Budapest,Szántófö|d u. 2-4. szám a|atti.bérelttelephe|yeta Kft. a
Palota KörnyezetvédelmiKft{ő| bér|i.A bérbeadóPa|ota Körn.yezetvédelmiKft. a Bp, Szántóföld v 4la
betonozottterületetbiztosíta
telephe|yenl000 m], míg a Szántóföld u.2late|ephe|yen600 m2 alapterü|etű,
tisztításaun. Bárczy típusú
táro|ására'A Bp' Szántófö|d u. 4la telephe|ycsapadékvizeinek
szá||ítőjárművek
sziirőkkel, a Bp, Szántófö|d u. 2late|ephe|yolajos szennyvizeinektisztításárapedig egy AS-TOP 3P o|ajfogó
műtárgy szo|gál. A budapestitelephe|y. mint veszélyesésnem veszélyeshuIladékhasznosító,ártalmatlanító
telephe|y- a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi,Természetvédelmi
ésVízügyi Fe|ügye|őség2935-112007.
száműhatározatáva|kiadott' egységeskörnyezethaszná|atiengedé||yel
rendeIkezik.
A Kft. - a csato|t munkaszerződésse|és a végzertségét
igazo|ő dokumentum másolattal igazo|tan közvet|enül irányító
környezetvédelmifelsőfokúvégzettségű
szemé|ytfoglalkoztat' ésa szá||ításitevékenységet
végzettséggel
alkalmazotthulladékgazdálkodói
rendelkezik.
A Kft. rendelkezik a szá||ításltevékenységvégzéséhez
szükségeseszközcjkke|, ennek igazo|ására az e|iárás
során csatolta a tehergépjárművek forgalmi engedélyeinek másolatait, va|amint az azok javíÍtatására,
tlsztíÍására'táro|ására vonatkozó szerzodésekmásoIatait.
járó kockázatnakmegfe|e|őmértékű
biztosíték,
A Kft. haváriatervvelrendelkezik,továbbá a tevékenységgel
pénziigyigaranciameglétét biztosításikötvényre vonatkozó nyilatkozat-másolatta| lgazo|ta.
gp,ártósakorkeletkező szilárd hulladékok,amelyek különböznek a ]0
A kére|emEWC 10 13 10 azbeszícement
hogy a2009.
hulladékravonatkozó részének
13 09-től megnevezésű
vizsgá|atasorán a hatóságmegál|apította,
június 0l. napján hatályba lépett-, a vepyianyagok regisztrólásáról, értékeléséről,engedélyezésérőlés
korlátozasóról (REACH) szóló Európai Parlament ésa Tanács 190,7l2006lEKrendeleténekV|lI. cím I. fejezet
nem gyártható,nem hozható forgalombaés nem haszná|hatófel o|yan anyag,
ó7. cikk (1) bek. értelmében
ame||ye|kapcso|atbana XVII. melléklet korlátozásokat ír e|ő, ha az nem felel meg az en|ített kor|átozás
A rende|etXVII' Mel|éklet 6. pontjapedig előírja,hogy az azbesztszá|ak ésaz azbesztszá|akat
feltételeinek.
Í'arta|mazőtermékek fo rgalo mbah ozata|a éshaszná |ata t i Io s.
A hivatkozott rendelkezésretekintette| tehát az azbeszt cement gyárÍásasem történhet az E'urópai Unió
tagországain belül, ezérta hatóság a kére|metaz EWC 10 13 10 azbesztcementgyártcisakor keletkező szilárd
hultadékok,amelyek kiilanbaznek a 10 ]3 09-tőt hulladékokravonatkozó részbenelutasította,míg egyebekben
megá|lapította,hogy a Kft. megfele| a hulladékgazdálkodasrólszó|ó 2000. évi XLIII törvény (továbbiakban:
Hgt.), va|amint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységekvégzésének
feltételeiről sző|ő 21312001.
szükségestárgyi
végzéséhez
(XI.14.) Korm. rendelet (továbbiakban:R.) e|őírásainak,és a tevékenység
fe|tételekkel
rendelkezik.
annak
helyt
adott.
személyi
ezért
eszközökke|,

A hu|ladékmegjelölésérevonatkozó EWC kódszámok a hulladékokjeglzékéről sző|o 1612001(VII.18')KöM
rende|etszerint kerültek rögzítésre.
Az egyes szállítmányokravonatkozó kísérődokumentációk megórzésénekkötelező minimum ldőtartamát a
(X'
18.)
Korm.
16412003.
hultadékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről sző|o
rendelet6. $.a írjaelő.
jogkövetkezményét
a hatóság a
tevékenység
Az engedélyné|kü|i-,illetve engedélyől e|térőhulladékkezelési

Hgt. 49. $ alapján rögzítette.
a hatóság R. 22. $ (3) bek. alapján határoztameg.
Az engedé|yérvényességét
A határozatta| szembeni fellebbezési jogot a közigazgatasi hatósági eljóriis és szolgáltrlt(ls általános
szabályairól sző|ő 2004, évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 98. $ (1) bekezdésebiztosítja.A fellebbezés
szolgáltatási dijának mértékéta kTrnyezetvédelmi,természetvédelmi,valamint a vízügyli hatósági eljárások
igazgatasiszolgciltatiisidíjairól sző|ő3312005.(XI|.21.) KvVM rendelet2.s (4) bekezdésehatározzameg.
vízügli hatósógi és
a kornyezetvédelmi,természetvédelmi,
Az e|járő hatóság hatáskörét és i|letékességét
állapítjameg.
rendelet
(XII.23.)
Korm.
igazgatásifeladatokatellátó szervekkijelölésérőlsző|ő34112006'
Gvőr.201 1. október |0.
NémethZoltán
Igazgatő

I

sk.

l. sz. mellék|et
szá||ítható
nem veszélyeshulladékokEWC kódszáma' megnevezése,
mennyisége
A 9006-15l20|| . száműhaÍározatelválaszthatatlanrészétképezómelléklete
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Megnevezés
Asványok kutatásábó|,bányászatból, kőfejtésből, fizikai éskémiai kezelésbő|
származő hul|adékok
Asvánvok bánvászatb ő| származő hulladékok
fémtartal múásványok b ány ászatábő| származő hu l Iadék
nemfémes á sván yo k b ánv ászatábő| származő hu||adék
Fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származő
huIladékok
meddő.amely különbözik a 01 03 04{ől ésa 0l 03 05-tő|
porok,amelyekkülönböznek a 0l 03 07tő|
hu||adék
timftj|dtermelésébő|
származő vörösiszap, amely különbözik a 0l 03 07-to|
ghatározott
közelebbről nem me
hulladékok
Nemfémesásvánvok fizikai éskémiai feldolgozásábó| származó hulladékok
kő törmelékéshulladékkavics. amelv különbözik a 0l 04 01-tő|
huIladékhomok éshulladékagYag
porok,ame|yekkülönböznek a 0l 04 0.7-tő|
hu||adék
kálisó és kősó feldolgozásábő| származó hu|ladékok.amelyek különböznek a 01
04 01^tő|
ércekmosásábót éstisztításából származő meddő ésegyébhulladékok'amelyek
különböznek a 0l 04 07-tőlésa 0l 04 l 1-tő|
kő vágásából ésflÍrészelésébői
szárnlaző huliaciékok,arnelyek küiönböznek a 01
04 01-tő|
közeIebbrőlnem meshatározott
hulladékok
Fúróiszanok ésecvébfúrási hulladékok
édesvízdiszperziósközesű furási iszapokéshu|ladékok
baritot (bárium-szulfatot) tarta|maző fúróiszapok és hulIadékok, amelyek
különböznek a 0l 05 05-től ésa 01 05 06-tól
k|orid-tartalmú
fúróiszapokés hulladékok,amelyek különböznek a 0l 05 05-tól
ésa 0l 05 06-tól
közelebbról nem meshatározotthulIadékok
Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás terme|ésből, erdőgazdaságbőL,
vadászatból, halászatból, éle|miszere|őá||ításbótés feldolgozásbó| származő
huIladékok
Mezőgazdaság, kefiészet,vízku|túrástermelés'erdészet'vadászat ésha|ászat
hulladékai
mosásból éstisáításbó| származő iszap
hulladékkávált növénvi szövetek
műanvashulladék(kivévea csomasolóeszközöket)
erdő sazdá|kodási hu l l adékok
mezőgazdaságivegyi hu|ladékok,amelyek különböznek a 02 0l 08-tól
fémhulladék
közelebbről nem meshatár ozotthulladékok
Hús, hal és egyéb ál|ati eredetíi é|elmiszerek előkészítésébő|és
feldolgozásából származó hulladékok
mosásból éstisztításból'származő iszaook
fo gvasztásravasv fe ldoIs ozásra a|kalmatlan anvagok
folyékonvhu||adékokkeletkezésükhelvéntörténő keze|ésébőlszármaző iszapok
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közelebbről nem meshatározotÍhulladékok
Gyümölcs, zö|dség, gabonafélék,étolaj, kakaó' kávé, tea és dohány
előkészítésébőlés feldolgozásábó| konzervgyártásbó|; élesztő és é|esztő
melasz feldolgozásából és fermentálásbő| származő
kivonat készítéséből,
huIIadékok
mosásból, tisáításból, hámozásból, centrifugálásbó| és más szétválasáásokból
származő iszapok
tartósítószerhul ladékok
oldószeres extrakcióbó| származohulladékok
|ogyasáásra, illetve feldolgozásraalkalmatIananyagok
származó iszapok
helvéntörténő kezelésébő|
folvékonvhulladékokkeletkezésÍik
közelebbről nem meshatározot1hul|adékok
Cukorsyártási hulladékok
cukorréoatisaításából ésmosásából visszamaradtft'Id
nem szabványoskalcium-karbonát
származó iszapok
folyékonyhulladékokkeletkezésükhelyéntörténő kezeléséből
közelebbről nem meshatározolt hulladékok
Teiinari hu||adékok
fo svasztásraVasY feldol s ozásra alkalmatlananvasok
folvékonyhulladékokkeletkezésükhelyéntörténő kezelésébőlszármaző iszapok
közelebbről nem meghatározo|Í"
hulladékok
Sütő- éscukrászinari hu||adékok
fo gvasáásra vagy fe|dolg ozásra alkalmatlananyagok
tartósítószerhul ladék
származo iszapok
folvékonvhulladékokkeletkezésükhelvéntörténo kezelésébo|
közelebbről nem meshatározotthulladékok
Alkoholtartalnrú vas'
alkoholmentes italok termelésébő| származő
hulladékok (kivévekávé.tea éskakaó)
a nyersanyagok mosásábó|, tisztításából és mechanikus aprításából származó
hulladékok
szeszfőzéshulIadéka
kémiaikezelésbőlszármaző hulladék
fo gyasáásra vaey feldols ozásra alkalmatlananvagok
folyékonyhulladékokkeletkezésükhelyéntörténő kezelésébőlszármaző iszapok
közeIebbrő| nem meshatározoI1hulladékok
Fafeldolgozásból és fa|emez-, bútor-' cellulóz rost szuszpenziő-,, papír és
kartonsvártásból származő hulladékok
Fafe|do|sozásbó|.falemez-ésbútorsvártásból származó hulladékok
fakéreeésparafahulladék
faforgács, fúrészáru,deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok' ame|yek
különböznek a 03 0l 04-től
közelebbről nem meshatározoÍthulladékok
Faanyagvédő szer hul|adékok

köze lebbrő| nem meshatározoÍ1faanvasvédőszerek
Cellulózrost szuszpenzió. paoír- éskartonsvártási. feldo|gozási hulladékok
fakéresésfahulladék
hu|ladékoaoírhasznosításábólszármaző festékiszao
papír úirafe|dol sozásábó| származő festéke
ltávolítási(de-inking) i szap
mechanikai úton
hulladék papír és karton rost szuszpenziő készítésénél
elválasztottmaradékok
hasznosításra szántpapír éskarton válo satásábó| származó hulladékok
hulladékmésziszap
mechanikai elválasáásbő| származő szálmaradék.száltöltőanyag- és fedoanyag-
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isza
származő iszapok,
fotyékonyhuIladékokkeletkezésükhelyéntörténő kezelésébő|
amelyekkü|önböznek a 03 03 l0{ől
közelebbről nem meshatározotthulladékok
Bőr-, szőrme- éstextilipari hulladékok
Bőr- ésszőrmeipari hu||adékok
hús|ásésa meszezésibőrhasíték
hul|adéka
meszezésihuIladék
krómtartalmú
cserzőlé
krómot nem tartalmaző cserző|é
folyékonyhulladékokkeletkezésükhelyéntörténő kezelésébőlszármaző, krómot
tartalnaző iszaook
folyékony hulladékokkeletkezésükhelyéntöfténő kezelésébőlszármaző, krómot
nem tartaImaző iszapok
krómot tart'almazőcserzett bőrhulladék(kék hasíték,forgács' apríték,csiszolási
por)
kötöZéSi éskikészítési
hulladékok
közelebbről nem meshatározotthulladékok
Textilinari hulladékok
társított anyagokból származő hul|adékok(impregnált textíliák, elasztomerek,
plasztomerek)
természetes
alapanvagokbő|származó szervesanyagok (p|, zsír,viasz)
kikészítésbő|
származő hulladékok.amelvek különböznek a 04 02 I4-tő|
színezékekéspigmentek' ame|yekkü|önböznek a 04 02 I6-tő|
folyékonyhulladékokkeletkezésükhelyéntörténő kezelésébőlszármaző iszapok,
amelvekkülönböznek a 04 02 19-től
feidolsozatlan textilszái hulladékok
feldolsozotttextilszá|hulladékok
közelebbro l nem meshatározoÍÍ.
hulladékok
Kőo|aj Íinomításból, ftildgáz tisztításából és kőszén pirolitikus keze|éséből
származő hulladékok
Kőolai fi nomításbó| szírmaző hul|adékok
származő iszapok,
folyékonyhulladékokkeletkezésükhelyéntörténő keze|éséből
amelvekkülönböznek a 05 01 09{ől
kazántáovíziszaoia
hűtőtornvok hulladékar
lrul |adékok
kőo lai kéntelenítéséből
származő. kéntartalmú
bitumen
közeIebbről nem meshatározott hulladékok
Kőszén nirolítikus keze|ésébőI
származő hul|adékok
hűtőtornvok hulladékar
köze|ebbrő| nem meshatározotthuIladékok
Földsáz tisztításábó| ésszállításából származó hulladékok
kénttarta|mazóhulladékok
közelebbről nem meshatározotthulladékok
Szerwetlen kémiai folvamatokból származó hul|adékok
Savak termeIéséből, kiszereléséből, forgaImazásábó| és felhasználásábó|
származő hulladékok
hulladékok
közelebbről nem meshatározoÍt.
Lúgok terme|éséből, kiszereléséből, forga|mazásából és felhasználásából
származő hulladékok
közelebbrő| nem meshatározoIthu||adékok
Sók és azok oldatai' valamint fémoxidok termelésébő|, kiszerelésébő|'
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forsalmazásából ésfelhasználásából származó huIladékok
szilárd sók ésazok oldatai.ame|vekkülönböznek a 06 03 l l.től ésa 06 03 l3-tól
fémoxidok.amelvekkülönböznek a 06 03 l5-től
hulladékok
közelebbről nem meghaÍározott
Fémtartalmúhulladékok.amelvek különbiiznek a 06 03-tól
közeIebbrő| nem meghatározotthulladékok
Szenn\ryizek keletkezésüktelephelyéntörténő tisztításábó| származő iszapok
származő iszapok,
folyékonyhulladékokkeletkezésükhelyéntörténő keze|éséből
a
06
05
02-tő1
amelvekkülönböznek
és
terme|éséből, kiszerelésébő|, forga|mazásából
Kén-vegyü|etek
felhaszná|ásátróI' valamint a kén vegyipari fe|dolgozásából és kéntelenítő
el i áráso kbó| származó hulladékok
szulfid-vegyiiletekettarta|mazőhulladékok'amelyek ktilönböznek a 06 06 02.tő1
közeIebbről nem meghatározott hulladékok
kiszere|éséből,
forgalmazásábő| ésfelhasználásából'
Ha|ogénektermelésétlő|,
valam i nt halosénvesvületekk e| v észettm űve|etekbő| származó hulladékok
közelebbről nem meshatározotthuIladékok
termeléséből, kiszereléséből'
szilíciumszármazékok
és
Szilícium
forpa|mazásából ésfelhaszná|ásából származó hul|adékok
közeIebbről nem meghatározott hu1ladékok
és
termeléséből, kiszerelésébő|' forgalmazásából
Foszforvegyületek
műveletekből
végzett
felhasználásából, valamint foszforvegyületekkeI
származő hulladékok
foszforvesvületekettartalmazó salak
ame|yekkülönböznek a 06 09 03{ól
kalcium alapúreakciók hulladékai,
ghat
ározotthulladékok
közelebbről nem me
Nitrogí:n veg.vületek terme|éséből' kiszere|(,sébő|' forgalmazásából és
felhasználásábó|' valamint nitrogén vegyületekke| végzett műveletekből
származő hulladékok
hu1ladékok
közelebbről nem meghatározoÍt
Szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termelésébő| származ,ő
hulladékok
| szÁrmaző,kalc ium alapúreakció hulladékai
titán-dioxid termelésébő
közeIebbről nem meghatározot1hulladékok
Közelebbről nem meghatározott, szer.vetlenkémiai folyamatokból származó
hulIadékok
műkorom
köze1ebbről nem meghatározoÍthulladékok
Szerves kémiai fo|vamtokbő| származő h ulladékok
Szerves alapanyagok termelésétlől,kiszereléséből,Íorga|mazásábó|származó
hulladékok
folyékonyhulladékokkeletkezésükhelyéntörténő kezelésébőlszármaző iszapok,
amelvekkülönböznek a 07 01 11-től
közeIebbről nem meshatározolt hulladékok
Műanyagok,
műgumi
és műszálak
termelésébőlo kiszereléséből,
Íorsa|mazátsábó|ésfelhasználásábó| származó hulladékok
folyékonyhul|adékokke|etkezésük
helyéntörténő kezelésébőlszármaző iszapok,
amelvekkülönböznek a01 0211-tő|
hulladékműanvasok
adalékanyaghulladékok,amelyek különböznek a 07 02 14-tő1
közelebbrő l nem meshatározoIt.hulladékok
Szerves festékek, pigmentek és színezékek termelésébő|,kiszereléséből'
forsa|mazísából ésfelhasználásából származó hulladékok (kivéve06 1l)
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0 80 l 9 9
08 02
0 8 0 20 l
08 02 02
08 02 03
08 02 99
08 03
08 03 07
08 03 08
0 80 3 1 3
0 80 3 1 5
0 80 3 1 8
08 03 99

származ1 iszapok,
folyékonyhulIadékokkeletkezésükhelyéntorténókezelésébő|
amelyek kü|önböznek a 07 03 1l.től
közelebbről nem meshaÍározoÍt
huIladékok
Szerves növényvédő szerek (kivéve02 0l 08 és02 01 09)' faanyagvédő szerek
(kivéve 03 02) és biocidok termeléséből,kiszereléséből'forga|mazásából és
fe|használásábóIszármazó hu|ladékok
származó iszapok,
folyékonyhu||adékokkeletkezésükhelyéntörténő kezelésébol
-től
amelvek különböznek a 07 04 l l
közeIebbrol nem meshatározoÍthulladékok
és
Gyógyszerek
terme|éséből, kiszere|ésébő|, forgalmazásábó|
felhasználásából származó huIladékok
folyékonyhulladékokkeletkezésükhe|yéntör1énőkezelésébőlszármaző iszapok,
amelvekkülönböznek a 01 05 11.tő|
szilárd hulladékok.amelvekkülönböznek a 07 05 13-tól
köze lebbró l nem meshatár ozolt hul|adékok
Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek es
es
kozmetikumok
termeléséből, kiszereléséből' forgalmazásábó|
felhasználásából származó hulladékok
folyékonyhulladékokke|etkezésükhelyéntörténő kezelésébőlszármaző iszapok,
amelvekkülönböznek a 07 0ó l l -tő|
közelebbről nem meshatározolt hulladékok
Finom vegyszerek és vegyipari termékek termelésébőI, kiszerelésébő|'
nem
közelebbrő|
fogalmazásából
és felhasználásából
származő,
meshatározott hul|adékok
folyékonyhu||adékokkeletkezésükhelyéntörténo kezelésébőlszármaző iszapok'
amelvekkülönböznek a 07 07 li-től
köze|ebbről nem meshatározctt htr||adékok
Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok)o ragasztók, tömítőanyagok es
es
nyomdafestékek terme|éséből, kiszerelésébő|, forgalmazásából
felhasználásából származó hul|adékok
Festékek és lakkok termeléséből, kiszerelésébő|, forgalmazásából és
felhasználásából. valamint ezek eltávolításábó| származő hul|adékok
festék-vasv lakk-hulladékok.amelvek különböznek a 08 0] l l -tól
festék-vagy lakk-iszapok,amelyekkülönboznek a 08 01 13-tól
festók- vagy lakk tartalmúvizes iszapok, amelyek különböznek u W j-]-!llg]
festékekés lakkok eltávolításáből származő hul|adékok,amelyek különböznek a
08 01 17-től
festék,lakk tartalmúvizes szuszpenziők, amelyek különböznek u Q! Q-] 9l9]
közelebbről nem meghatározott hulIadékok
Egyéb bevonatok (a kerámiát is tleleértve) terme|éséből,kiszere|ésébő|
forsalmazásából ésfelhasználásábó| származó hulladékok
por alapúbevonalokhulladékai
kerám aanYagokattarta|mazőv izes iszapok
kerám aanvagokat tartaImazővizes szuszp enziők
közelebbről nem meshatározo|t huIladékok
és
Nyomdafestékek termelésébőI, kiszereléséből, forgalmazásából
felhasználásábó| származó hulladékok
nvomdafestéket
tartalmazov zes iszapok
tartalmazóv zes folvékonvhulladékok
nvomdafestéket

08 03 l2-tő|
"nvomdafesték
iszapok.ame|yekkülönböznek a 08 03 l4-től
hulladékkávált toner,amelyik különbözik a 08 03 17{ől
közelebbről nem meshatározotthul ladékok
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Ragasztók és tömítőanyagok termeléséből'kiszereléséből, forgalm azásábő|
és felhasználásából származó hu||adékok (a vízhatlanító termékeket is
beleértve)
ragasztók,tömítőanyagok hulladékai,ame|yekkülönböznek u 0 ! !4 !2!9!
r agasztő-, töm ítőanyagok i szapjai, amelyek kü l önbö znet q!! q-]-]lq]
ragasztók,tömítóanyagok vizes iszapIai,amelyek különböznek a 08 !4-]!l9]
rágasaókat, tömítoanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok,amelyek
kü|önböznek a 08 04 l5-tol
közeIebbről nem meghatározot|huIladékok
inar hul|adékai
Fénvkénészeti
inar hulladékai
Fénvkéoészeti
tarta|mazofotófilm és-papír
vagY
ezüstvegyületeket
ezüstöt
ezüstöt vagv ezüstvesvü|eteketnem tartalmazó fotófilm és-papír
áramforrás nélkü|
egVSZerhasználatosfenyképezőeépek'
áramforrást is tarÍa|mazó, egyszer használatos fenyképezőgépek, amelyek
különböznek a 09 0l l 1-tő|
közeIebbről nem meshatározotthulladékok
Termikus svártásfolvamatokból származő hu|ladékok
Erőművekbő| ésewéb ésetőművekből származó hulladékok (kivéve19)
h a m u ,s a l a ké sk a z á np o r 1 k i v é v|e0 0 1 0 4 )
pernvéie
széntüzelés
származó pernye
tózegpernyeéskezelet|enfa eltüzelésébő|
származő szi|árdhulladékok
kalcium
alapú
reakcióibó|
kénte|enítésének
fiistsáz
kalcium alapúreakcióibó| származő iszap hulladék
fi'istsázkénte|enítésének
származó hamu, sa|akéskazánpor,amely különbözik a 10 0l 14együttégetésbő|
től
l 0 0 l 16{ól
egvtittógetésbőlszárm44Qpq41s.4rieIl\ülönbözik.a
gázoktisÍításából származő hul|adékok,amelyek kü|önböznek a 10 01 05, 10 0l
0 7 é sa 1 0 0 l 1 8 - t ó l
származő iszapok'
fo|yékonyhulladékokkeletkezésükhelyéntörténő kezelésébol
amelvek különböznek a 10 0l 20-től'
kazántisztításából származővizes iszapok, amelyek különböznek a 10 0122-tő|
fl uid-ásvbó l származő homok
származó
széntüzelésűerőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből
hulladékok
hutőv íZkezelésébőlszármaző hulladékok
közelebbről nem meghatározolt hulladékok
Vas- ésacéliparból származő hul|adékok
salak kezelésébőlszármazó hulladék
kezeletlensalak
gázok kezelésébőlszármaző szilárd hulladékok,amelyek különböznek a I0 02
07-től
henserlésireve
htítővízkezelésébőlszármazőhulladékok.amelvek különböznek a 10 02 11.től
gázok kezelésébőlszármaző iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a
1 00 2 l 3 - t ó l
eeYébiszapokésszűrőpogácsák
közelebbrő| nem meshatározott.hulladékok
Alumínium o|vadéke|ektrolízisbő| származő h ulladékok
hulladékkávált anód darabok
hu1ladék
timfold
fölözékek éssa|akok.ame|yekkü|önböznek a 10 03 15{ő|
hulladékok,amelyek különbözngk 3'!!
anőd gyártásából származő, széntartalmú
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03 l7-től
fusteázból szárlnaző por, amely különbözik a 10 03 19{ő|
egyéb részecskékés por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek
különböznek a 10 03 zl-tő|
gázok kezelésébő|származő szi|árd hulladékok,amelyek kü|önböznek a l0 02
23-tő|
gázok keze|éséboI
származő iszapok C S szűrőpogácsák, ameIyek különböznek a
10 03 25-tő|
híitővízkezelésébőlszármaző hulladékok.ame|vekkülönböznek a 10 03 27-tő|
sósalak ésfekete salak kezelésébőlszármazó hulladékok.amelyek különböznek a
|0 03 29-tő1
közelebbről nem meshatározott hulladékok
olom termikus kohászatáb ő| származő hul|adékok
híltővíZkezeléséből
származő hulladékok,amelyek különböznek a 10 04 09-tő|
közelebbrő| nem meshatározotÍ.
hulladékok
C in k termikus kohászatából származő h u||adékok
elsoleses ésmásodlasos termelésbő|származő sa|ak
esvébrészecskék
éspor
híjtővízkezelésébólszármaző hulladékok,ame|yekkülönböznek u 1! !é j!l9]
fölözékek éssalakok.amelvekkü|önböznek a l0 05 l0-től
közelebbről nem meshatározotthulladékok
Réz termi kus kohászatábó| származó h u||adékok
elsődleses ésmásodlasos termelésbő|származő salak
elsődleses ésmásod|agostermelésbő|származő kohósalak (fémsalak)ésÍtjlözék
esvébrészecskék
ésoor
hútóvizkezelésébőlszármazó hulladékok.amelvek különböznek a l0 0ó 09-tő|

00699

közeIehbről nem meshaÍározot1 huI Iadékok

007

Ezüst. aranv ésnlatina termikus kohászatábő| származő hulladékok
eIsodlesesésmásodlasosterme|ésből
származó salak
eIsődlesesésmásod|asostermelésb
ő| származokohósalak (fémsalak)ésflolözék
származő szilárd hu||adék
sázok kezelésébő|
esyébrészecskék
éspor
sázok kezelésébőlszármaző iszaook ésszűrőpogácsák
hűtővíz kezelésébőlszármaző hu|ladékok.amelvek kü|önböznek a l0 07 01-tő|
közelebbről nem meshatározoIt.hu1ladékok
Eevéb nemvas fémek termikus kohászatáb ő| szírmzző hu|ladékok
szi|árd részecskék
ésoor
esvébsa|akok
kohósa|akok (fémsalakok)és gyúlékonyflolözékek, amelyek külonbözrrek a 10
08 lo.től
hulladékok,amelyek különböznek a l0 08
anódgyártásbő| származó széntartalmú
12-tő1
anód darabok
fiistgázpor,amely különbözik a 10 08 15{ől
ftistgáz kezelésébőlszármaző iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a
l0 08 17-től
hútővíZkezeléséből
származő hulladékok.amelvek különböznek a 10 08 l9-től
közeIebbről nem meshatározotthulladékok
származó hulladékok
Vasöntvénvek készítéséből
kemencesalak
fémöntésrenem haszná|t öntőmasok és formák. amelyek különböznek a 10 09
05-től
fémöntésrehasznált ontőmaeok ésformák, ame|yekkülönböznek a l0 09 q7-É]
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fiistgázpor'ame|ykülönbözik a l0 09 09.től
amelyekkülönböznek a l0 09 11{ől
egyébrészecskék,
kötőanvas hulladékok.amelyekkülönböznek a 10 09 13{ól
anyagok.amelvekkülönböznek a 10 09 15-től
iiuttuaen.avált repedésielző
ghat
ározoÍthulladékok
közeIebbrő1nem me
származó hulladékok
Nemvas fémöntvónvek készítéséből
kemencesalak
fémöntésrenem használt öntőmagok és formák, amelyek kü|önboznek a 10 10
05-től
haszná|töntőmagok ésformák, amelyek különböznek a 10 JQQ!tő!
fémorrtésre
fustgázpor,amely különbözik a l0 l0 09-től
amelyekkülönböznek a 10 10 l 1.tól
egvébrészecskék.
kötőanyag hulladékok,amelyekkülonböznek a l0 l0 13-tól
hulladékkávált repedésielzóanyasok.amelyek különböznek a 10 l0 15-től
közelebbről nem meshatározot|hulladékok
Üveg ésüvegtermékektermelésébőlszármazó hul|adékok

3000
3000
3000
2000
10000

üveg alapú,szálas anyagokhulladékai
éspor
esvébrészecskék
keverékhulladékai,ame|yekkülönböznek a 10 l1 09feldolgozásraelőkészített
től
amely különbözik a 10 11 l 1-tol
üveehulladék,
üvescsiszolásiéspolírozásiiszapok.amelyekkülönböznek a 10 11 l3-tól
fiistgáz kezelésébőlszármazó szilárd hulladékok'amelyek kü|önböznek a 10 l l
15-tő|
Ítistgázkezelésébolszármazó iszapok és szűrőpogácsák,amelyek különböznek a
1 0 11 l 7 - t ő |
folyekony hulladékokkeietkezésükheiyéritörténó kezeiésébőisz'ármaző szliárd
hulladékok.amelvekkülönböznek a 10 11 19-től
huIladékok
közelebbről nem meshatározotÍ.
és építőipari termékek terme|éséből
tég|ák,
cserepek
Kerámiaáruk,
származő hulladékok
hulladékkávált keverékek
hőkeze|ésreelkészített.
éspor
szilárd részecskék
sázok kezelésébőlszármaző iszaook ésszűrőpogácsák
kise l eitezettöntőformák
kiégetettkerámiák, téglák,cserepekésépítőiparitermékekhulladékai
gáz keze|ésébő|
származő sz1|árdhu|ladékok,amelyek különböznek a |0 |2 09től
zománcozásihulladékok.ame|vekkülönböznek a 10 1211-tő|
fo|vékonvhulladékokkeletkezéstikhelvéntorténőkezelésébőlszármaző iszapja
közelebbről nem meshatározotÍhuIladékok
Cement, mész és gipsz, va|amint az ezekbő| előál|ított gyártmányok és
termékek svártásábó| származő hulladékok
hulladékkávált keverékek
hőkeze|ésreelkészített.
amészésetéséből
ésoltásából származő hulladékok
éspor (kivéve10 13 12 ésl 0 l 3 l 3)
szilárd részecskék
származő iszapok ésszűrőposácsák
sázok kezelésébő|
cement alapúkompozit anyagok hulladékai,amelyek különböznek a l0 l3 09 és
a 101310{ől
sázkeze|ésébő|származó hulladékok.amelvek különböznek a 10 13 12-tő|
iszao
hulladékbetonésbetonkészítési
közelebbről nem meshatározotthulladékok
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és bevonásábő| származő
Fémek és egyébanyagok kémiai fe|ü|etkeze|éséből
hul|adékok;nemvas fémekhidrometallurgiai hu|ladékai
Fémek kémiai fe|ü|etkezeléséből,
bevonásából. szármlző ésegyébhul|adékok
(pl. galvanizá|ási eljárások, horganyzási e|járások, revét|enítésieljárások'
m a ratás, foszf átozás, |úgos zsírta|anítás,anód os oxidálás)
iszapokésszűrőpogácsák,ame|yekkülönböznek a 11 0l 09-től
öb|ítő- ésmosóvizek.amelvekkülönböznek a 1l 01 l1{ol
zsírtalanítási
hulladékok.ame|vekkülönböznek a l1 01 13{ól
közeIebbről nem meshatározott.hu||adékok
Nemvas fémek hid rometallu rgiai eli árásaibó|. származő hulladékok
vizes elekro|itikus eliárásokban használatos anódok termelésébő|származő
hulladékok
réz-hidrometallureiai
hulladékok.amelvekkülönböznek a 11 02 05-tő|
közelebbről nem meshatározott hulladékok
Tűzi horeanvzási e|iárások hulladékai
keménvcink
cinkhamu
közelebbről nem meshatározott hulladékok
Fémek, műanyagok atakításátlól, fizikai és mechanikai felületkezelésébő|
származó hulladékok
Fémek és műanyagok alakításátról, fizikai és mechanikai felületkezelésbő|
származő hul|adékok
vasfémreszelékésesztersaforsács
vasfémrészecskék
ésoor
nemvas fémreszelékésesztersaforsács
nemvasfémrészecskék
ésoor

ll

l1 0l
0l 10
0t 12
0114
01 99

tr 02

il 0203

I I 0 20 6
1 10 2 9 9
1 10 5
il0501
110502
110599

t2

t2 0r
20
20
20
20
1- \J

1u

0l
02
03
04
05

]

lJ

l

---l

2 0 15

20 1l
2 0 21
2 0 99
15
t5 01

1 50 0 l
1 50 0z
1 50 0 3
1 50 04
1 50 0 5
1 50 06
1 50 0 7
1 50 09
15 02
1 50 2 0 3
16
1 60 l

t 60 l 0 3

sva l rr|ás.ból és esztersálásból sz-ármazó műanvas fc i:sács

hesesáésihulladékok
gépimegmunkálás során ke|etkező iszapok.amelyek különböznek a 12 0l 1tl9]
huIladékok.
amelvek különböznek a 12 0l l6-tól
homokfúvatási
elhasználtcsiszo|óanyagokéseszközök, amelyek különböznek a 12 0l 20{ól
közelebbrőI nem meshatározoÍthulladékok
nem meghatározott
Hu|ladékká vá|t csomagolóanyagok, közelebbről
abszorbensek, tör|őkendők, szűrőanyagok ésvédőruházat
Csomagolási hulladékok (beleértve a vá|ogatottan gyűjtött te|epülési
csomasolási hulladékokat)
papíréskarloncsomagolásihu||adékok
műanyagcsomagolásihulladékok
fa csomasolási hul ladékok
fémcsomasolásihul|adékok
VegveS ösSzetételűkompozit csomagolási hulladékok

egyéb,kevertcsomagolásihulladékok
üveg csomaeolásihulladékok
textiIcsomasolásihulladékok
Abszorbensek, szűrőanYagok,törlőkendők ésvédőruházat
áus'o.bo'."k, szűrőanyagok' tör|ókendők, védőruházat.amelyek különböznek a
l5 02 02-rol
A iesvzékbenközeletrbről nem meghatározott hulladékok
területeiről származő kiselejtezett
A közlekedés (szállítás) különböző
járművek (ideértvea terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a
járművek karbantartásából származő hulladékok (kivéve|3,,14,16 06 és 16
08)
termékként
tovább nem használható sumiabroncsok
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t60214
1 60 2 t 6
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60304
60306
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6050s

1 60 5 0 9
1606
1 60 6 0 4
1 60 6 0 5
1 60 7
1 60 7 9 9
16 08
t 6 0 80 l
1 60 8 0 3
r 60 80 4
T6 1 0

1 6r 0 0 2

1 61 00 4
1 61 1
1 61 10 2
1 6l l 0 4
16I I 06

17

170 r

1 70 1 0 1
l't 0102
1 70 1 0 3
n 010'l

tovább nem használható járművek, amelyek nem tarta|maznaksem
termékként
folyadékokat.Sem más veszélyesösszetevőket
ame|vekkülönböznek a l6 0l l l-től
súrlódóbetétek.
fawál|ő folyadékok,amelyek különböznek a 16 0l 14-tő|
c seoofolvó s ítotts.ázok tartá|vai
vasfémek
nem-vasfémek
műanvasok
iives

közeIebbről nem meghatározotÍaIkatrészek
közelebbrő| nem meshatározott hulladékok
E|ektromos éselektronikus berendezésekhu||adékai
amelyek különböznek 16 02 09-tő116 02 13-ig
használatbó|kivont berendezések.
felsoroItaktó|
e|távolítottanyagok, amelyek különböznek
használatból kivont berendezésekbő|
1 60 2 l 5 - t ő l
Az előírásoknak nem mepfele|őés ezértnem használható termékek
szervet|enhulladékok.ame|vekkülönböznek a 16 03 03{ól
SZerveShulladékok.amelyekkülönböznek a 16 03 05{ő|
Nvomásálló tartálvokban tá ro|t sázok éshasználatból kivont vegyszerek
nvomásálló tartálvokbantárolt sázok. amelvek különböznek a 16 05 04-től
használatbólkivont vegyszerek,amelyek különböznek a l6 05 06, 16 05 07 vagy
16 05 08-tó|
Elemek ésakkumulátorok
lúsosakkumulátorok(kivéve16 0ó 03)
egyébelemek ésakkumulátorok
Szál|ító-' tárc|ótartá|vok, és hordók tisztításábó| származő hullatlékok
(kivéve05 és13)
köze lebbről nem meshatár ozo11hulladékok
Kimerült katalizátorok
arany,ezüst, rénium,ródium, pa||ádiumirídium vagy platina tartalmúelhasznált
katalizátorokíkivéver 6 0 8 0 7 )
egyébátmeneti fémeketvagy átmeneti fémek vegyületeit tarta|mazőelhasznált
kata|izátorok,amelyek kü|önböznek a 16 08 02-tő|
fluidizációs krakkolás e|használtkatalizátora(kivével6 08 07)
Keletkezésük te|ephe|yénkívül történő kezelésre szánt vizes folyékony
hulladékok
amelyekkülonböznek a 16 10 0l-től
vizes folvékonvhulladékok.
vizes töménvoldatok.amelvekkülönböznek a 16 10 03-tól
Bélés-éstűzálló-anvasok hulladékai
éstűzálló-anyagok, ame|yek
kohászati folyamatokbanhaszná|t,szén-a|apú
bé|ésk ü l ö n b ö z n e k a 1 6 1 10 l . t ő l
kohászati folyamatokban használt egyéb bélés-és tuzáI\ő-anyagok,ame|yek
különbözneka l6 11 03-tó|
kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés-és tuzá||ő-anyagok,amelyek
kültnbözneka l6 l1 05{ől
Epítésiés bontási hulladékok (tleleérfvea szennyezett területekről kitermelt
Íii|detis)
Beton, tégla'cserépéskerámia
beton
tés|ák
cserépéskerámiák
beton, tégla.cserépéskerámia frakció vagy azok keveréke,amely különbözik a
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2000
2000
6000
6000
l 0000
I0000
2000
2000
2000
5000

s00 0
s000
5000

s000

25000
25000
15000
25000

702
t 0201
1 0202
7 0203
703
10302
704

l ' 7 0 l 06-tó|
Fa. üvep és műanvas

Fa
üveg
muanvag

Bitumen keverékek,szénkátránv éskátránvtermékek
bitumenkeverékek.
amelvekkülönböznek a |1 03 0l -től
Fémek íbe|eértr'e
azok ötvözeteit is)
vörösréz, bronz, sárgaréz
alumínium
ó|om
cink

7 0401
1 0402
'7
04 03
7 0404
7 0405

vas és acél

7 0406
I 0407

on
fémkeverékek

10411
1 70 5
1 70 5 0 4
1 70 5 0 6

1 70 s 0 8

t7 06
t 0604
1 70 8
r 1 0 80 2
1 70 9

i 7 0 9a 4

18

1 80 1
1 801 0 1
1 80 1 0 2
1 80 l 0 4
1 80 l 0 7
1 80 1 0 9
18 02
t 8 0 20 1
1 80 2 0 3
1 80 2 0 6
l 8 0 20 8
19
1 90 1

kábelek.amelvekkülönbözneka 1704 10-től

Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt ftildet)' kiivek
éskotrási meddő
fö|d éskövek. amelvekkülönböznek a 1,105 03-tó|
kotrási meddő.amelv különbözik a |7 05 05-től
vasútipálya kavicságya,amely különbözik a |1 05 01-tő|
Szisete|őanYasokat ésazbesztet tarta|mazó énítőanvasok
szigete|őanyagok.amelyekkülönböznek a 1] 06 0l és l7 06 03-tó|
Ginsz-alanúénítőanvapok
gipsz-alapúépítóanyag,
amely különbözik a l 7 08 01{ol
Esvéb építkezési
ésbontási hulladékok
kevert építkezési
ésbontásii'uiiacÍékok,
ameiyek különboznek a |j 09 c 1' 17 09
02 és 17 09 03-tól
Emberek, i|letve állatok egészségügyiellátásából és/vagyaz azza| kapcsolatos
kutatásábó| származő hul|adékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi
hu|ladékokat, amelyek nem közvetlenü| ^z egészségügyi ellátásbó|
származnak)
Szülészeti, il|etve az emberi betegségek diagnosztizálásábó|, kezeléséből
származő hu|ladékok
éIes.hegyeseszközök (kivével 8 0l 03)
testrészekésszervek, avértáro\őzacskókat éskonzervált Vértis beleértve(kivéve
l8 0103)
speciális
hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött
gipszkötés,
követelményekhez a fertőzésekelkerüléseérdekében(pl. kötszerek,
rongyok, eldobható ruházaÍ,pelenkák)
vegyszerek,ame|yekkülönböznek l8 01 06.tól
gyógyszerek,amelyekkü|önböznek l8 0l 08-tól
kezelésébőI, i|letve
Allatbetegségek kutatásából,
diagnosztizálásából,
meselőzésébőlszármazó hul|adékok
éles,hegyeseszközök (kivéve| 8 02 02)
hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális
követelményekheza fertőzésekelkerüléseérdekében
vegvszerek.ame|vekkülönboznek l8 02 05-től
Gvósvszerek. amelvekkülönböznek 18 02 07-től
Hulladékkezelő |étesítményekbő|,szennyvizeket keletkezésük telephelyén
kívül kezelő szenn1wíztisztítókból,illetve az ivővíz ésiparivíz szolgáltatásból
származő hul|adékok
Hulladékok ésetésébő|
vasv nirolíziséből származő hulladékok
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kazánhamuból eltávolítottvas fémek
kazánhamu éssalak. amely kü|önbözik az 19 01 11.tő|
Dernve.amelv kü|önbözik a l9 0l l3{ó|
kazánból eltávolítottpor' amely különbözik a 19 01 l5-től
pirolízishulladékok'amelyekkülcjnböznekl9 01 l7-től
fluid-áevhomokia
közelebbrő| nem meshatározot|huIladékok
HulIadékok fizikai-kémiai keze|éséből(pl. krómtalanítás, ciántalanítás'
származó hu||adékok
semlegesítés)
kevert hulladék,ame|yekkizárő|ag nem-veszélyeshulladékokattqtaJmaz
iszapok,ame|yekkülönböznek a 19 02 05.tol
fizikai-kémiaikezelésbő1származő
éghetőhulladékok,amelyekkülönböznek a 19 02 08-tól ésa l9 02 09-tó1
közelebbrő l nem meghatározotthulladékok
Stabilizált/meeszilárdított hulladékok
stabilizálthulladékok,amelyekkü|önböznek a 19 03 04-tő|
messzilárdítotthulladékok.amelvek különböznek a 19 03 06-tól
Üvesesített (vitrifikált) ésüvegesítésbőlszármazó hulladékok
üvegesített(vitrifikált) hulladékok
üvesesítetthu|ladéktemperálásábő|származó vizes fo lyékonyhulladék
szár maző h ulladékok
Szilárd hu||adékokaerob keze|ésébő|
településiésahhoz hasonló hulladékoknem komposaált frakciója
ál|ati ésnövénvi hulladékoknem komposaált frakcióia
e|őírástóleltéróminősésűkomposá
közelebbről nem meshatározott huIladékok
ből származő hullad ékok
Hu l|adékok anaerob kezelésé
l származő |olyadék
településihu||adékanaerobkezelésébő

tel epü|esi hul 1ar1ékaE9!Lb\9]l1ÉSe!9!!4I!q449:!Lo.
1!9g19Í3D,ag

anaerobkeze|éséből
származőiblyadék
á|latiésnövényi hulladé]i
származó kirothasztott
állati ésnövénvi hulladékanaerobkeze|éséből
közelebbrő1 nem meghatározotthul1adékok
tlulladéklerakóból származő csurga|ékvíz
hulladéklerakóbólszármazó csursalékvíz.amelv kü|önbözik a 19 01 )z-tő|
Szenn1wíztisztító művekbő| származő, köze|ebbről nem meghatározott
hulladékok
Rácsszemét
homokfosób ő1 származő hulladékok
telepü|ési szennw íz ti snításábó| származő i szapok
olai.vízelválasÍásbő| származő,étolaibólészsírból eredő zsír-olajkeverék
ipari szennyvízbiológiai kezelésébőlszármaző iszapok, amelyek különböznek a
1 90 8 1 1 - t ő |
ipari szennyvíz egyébkezelésébőlszármaző iszapok, amelyek különböznek a 19
08 l3-tól
közelebbről nem meshatározotthulladékok
Iv óvíz, illetve ipari víz termelésébő|származő hulladékok
durva ésfinom szűrésbőlsármaző sz1|árdhulladékok
víz derítésébó|
származő iszapok
karbonátsók eltávol ításábó|származő iszapok
kimerült aktívszén
telítodött vasv kimerült ioncseré|ősvanták
ioncserélókresenerálásábő|származó oldatok ésiszapok
közelebbről nem meshatározot huIladékok
Fémta rtalm ú h u l|adékan rításából (shredderezésébőt)származő h ullad ékok
vas- ésacélhul|adék
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nem-VaS fem hulladék

könnyű frakció éspor, ame|ykülönbözik a l9 10 03-tól
más frakciók. amelvekkülönböznek a l9 l0 05-tő|
olai resenerálásából származő hu||adékok
folyékonyhulladékokkeletkezésükhelyéntörténő kezelésébőlszármaző iszapok,
amelvekkülönböznek a l9 11 05-től
kozelebbről nem meshatározotthulladékok
Közelebbről nem meghatározott mechanikai keze|ésből (pl. osztáiyozás,
aprításotömörítés, pelletek készítése)
származő hul|adékok
papíréskafton
fem vas

nem-vasfemek
muanvag es guml

uveg
fa. amelv különbözik a 19 |2 06-tól
textí|iák
ásványianyagok(pl. homok.kövek)
(ol. keverékbőlkészitett
éshetőhu||adékok
tüze|őanvac.)
nyert
egyéb, a 19 |2 ll-től különböző hulladékokmechanikai keze|ésével
(ideérwe
hulladékok
a kevert anvasokat is)
Szennvezetttalai éstalaivíz remediációiából származó hulladékok
szennyezett ta|aj remediációjából származő szi|árd hulladékok, amelyek
kü|önböznek a l9 l3 01{ő|
szennyezetttalaj remediációjából származő iszapok, ame|yek különböznek a l9
l3 03-tól
SzenÍIyezett
ta|ajvízremediáció.iábó|származó iszapok,amelyek különböznek a
!9 l3 05-tő|
szennyezett ta|ajvíz remediációjából származo szennyvizek, tömény vizes
o|datok,amelyekkülönböznek a l9 13 07-től
Települési hulladékok (háztartási hu||adékok és ^z ezekhez hasonló,
kereskedelmi, ipari és intézményihul|adékok)' be|eértve az elkülönítetten
svűi tött hulladékokat is
Elkülönítetten svűitött hulladékfrakciók íkivéve15 01)
papíréskarton
uveg

ruhanemű
textíliák
étolaiészsír
|estékek,tinták, ragasztók ésgyanták, ame|yek különböznek a20 0f2ld
mosószerek.ame|vekkü|önböznek a 20 01 29-tő|
gyógyszerek,amelyekkü|önböznek a 20 01 3 l -tő|
elemekésakkumulátorok.amelvekkülönböznek a 20 0l 33{ól
kiselejtezettelektromoséselektronikus berendezések,amelyek kü|önböznek a 20
01 21,20 0I23 és20 01 35 kódszámúhulladékoktól
fa. amelv különbözik a20 0| 37-tő|
műanvasok
fémek
kéménvsöorésből
származó hulladékok
közelebbről nem meghatározottesYébfrakciók
Kerti ésparkokbó| származő hulladékok (a temetői hul|adékotis beleé1tve)
biolóeiailas lebomló hulladékok
talai éskövek
egyéb'biolóeiailae lebonthatatlanhu|1adékok

I8000
10000

r0000
6000
6000
20000
25000
20000
25000
20000
20000
20000
20000
20000
25000
6000
6000
6000
6000

3000
ó000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
6000
25000
l 000

Is000
I000
I000
6000

2 00 3 0 l
20 03 03
20 03 06
20 03 01
20 03 99

lésihuIladék
lésihulladékotis
hulladék'ideér|ve
a kevertte
telepü|ési
iacokonke|etkezőhu||adék
úttisáításbó I származő hul ladék
bő| származő isza
szennw íz ti saításából származő hul ladék
lom huIladék
rozott lakossási hulladékok
közeIebbró1 nem

