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Ha t á r o z a t

Tokod,
FARKAS-TRANSZ Kft. veszélyes
hulladékok országos hatá|yú
száI|ításának engedélyezése

T.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természefvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a FARI(AS-TRANSZ

Szállítási Kortáto|t Felelősségű Társaság (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 132, statisztikai számjel: 1I47028,7-
4941-Il3-l i) kérelmét az EWC 10 l3 09x (azbesztcement p9lartásakor keletkező, clzbeszteÍ tarÍalmazó szilárd

hutladék), valamint az EWC 13 0l 01* (PCB-ket tartalnlazó hir]raulika olajok) és az EWC 13 03 0l* (PCB-keÍ

tarÍalmazó,szigetelő és hő-transzmi'ssziós otajok), EWC 16 0l 09* PCB-ket tarÍalmclzrj alkatrészek és az EWC l6

02 09* PCB.keÍ iartaimazó transiormán'lrt'lk és ko,iitienzátorc,k tlrcgnevezé:ű hulladéi:ck szá!!ításának

en sedélvezésére vonatkozóan

e l u t a s í t j a '

egyútta| az a|ábbjak szerint, a kére|emben szereplő további veszélyes hulladékok - az ország egész területén

történő -

szállítását
e ngedé l y e z i .

1.) Az engedélyes megnevezése:
FARKAS-TRANSZ Szállítási Korlátolt Fele|ősségű Társaság (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 132,)

2.) A szállítható hu||adékok meenevezése. mennyiséee és EWC kódia:
Abatározat l ' számú mellékletében fos|a|tak szerint.

3.; Az engedé|vezett kezelési tevékenvséggel érintett terület. a tevékenvség műszaki iellemzői. személYi és

tárgvi feltételei:

3'I) Az engedélyezett kezelési technológia..
veszélyes hul ladékok szá||ítása



3.2) Az engedélyezett kezelési tevékenységgel érintett terület..
A Kft. a hulladékot az ország egész területén jogosult szállítani.
Aszá||ítőjáLművek tárolása a Kft.2531 Tokod, Kossuth L. u. 132' (32614 hrsz", KTJ: l00 852 063) számú saját-,
vagy a l l 5l Budapest' Szántóflo|d u.2-4. (89]4512 hrsz.) szám a|attta|á|ható' bérelt te|ephe|yén történik.

3.3) A tevékenységhez rendelkezésre alló targyi eszközTk és személyifeltételek.'

Személyi felÍételek..
- fel sőfokú környezetvédelmi végzettségge I rende I kező al kalmazott
- l fő veszé|yes áru száI|ítási biztonsági tanácsadó
- ADR b i zony ítv ánn ya I ren d e l k ező gépj ármi|v e zetők

Targ,li feltételek..
- 41 db különböző felépítményri- és teherbírású tehergépjármű,
- 300 db saját tulajdonú, különböző méretíj konténer, amelyeket multitift rendszeni felépítménnyel- illetve fedélzeti
daruval eIlátott, tehergépkocsi mozgat,
- folyékony veszé|yes hulladék szállitásához 12 db l0 i|letve 8 m3-es tar.t,á|y, l db 12 mj-es tartálykocsi, il|etve
hozzá kapcsolódó l2 mr-es tartály pótkocsi. 3 db rar.tány |élpótkocsi

II.

A tevékenységvégzése során az engedélyes kö  te l  e s b et a rta n i:

1.i Az eliáró hatósáe előírásai:
- ^ ',oc:é!r,ar t...!!acékcli szá||-ítá"i..t a huliadékok. -f;,ikai, k;miai és biológiai tuiajcíonságainak nregfelelo,-  r 1  |  v J l L  t J

kiszóródást megakadályozó, környezetszennyezést kizárő módon ke|l végezni. A szá||ításhoz használt
gépjárműveknek és eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a hulladékok tulajdonságainak megfelelő,
környezetszennyezé st kizár o m ódon történő szá||ításához.
- Sérült vagy szivárgó hulladékot tarta|maző gyűjtőedén1,eket, egységcsomagokat, a szá||itő gépjárműre felrakodni.
szá||ítani tilos.
. A szá||ítőjárművön az egymással reakcióba lépni képes veszélyes hulladékokat tarta|maző küldeménydarabot
egymástól elkü|önítetten kell a szá||itás során elhelyezni.
. A szá||ítőjárműben el kell helyezni a szállított veszélyes hul|adék kezelésére, semlegesítésére vonatkoző irásbe|i
utasítást.
- A hulladékok közúton történő szá||ítása csak az átvéte| he|yei és hasznosítőWárta|mat|anítók telephelyei közőtt, az
engedé|yes saját tulajdonát képezó- vagy bérelt tehergépjárműveive| történhet.
- A hulladékrakomány a szá||ítőjárműveken úgy kell elhelyezni, hogy azok a minden körülmények között a
helyÜkön maradjanak'
- A veszélyes hulladékok szállítása során alkalmazott tehergépjárművek és konténerek mosatása csak vízjogi
üzeme|tetési engedéllyel rendelkező gépjárműmosóban történhet.
- A tehergépjárművek telephelyen történő tárolását, parkoltatását úgy kell biaosítani, hogy csepegés, elfolyás ne
történhessen, környezets zennyezést ne eredmény ezzen'
- A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket' környezetszennyezést, i||etve haváriát a területileg
illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be ke|l jelenteni, a káre|hárítási tevékenység azonna|i
megkezdése mellett. Az esetlegesen képződo veszélyes hulladékokat környezetszennyezését kizárő módon kelI
gyűjteni, kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással kell gondoskodni.
Az okozott kárt az engedélyes - saját költségén - köteles felszámolni, a hul|adék eltakarításáról, a terü|et
szennyeződésmentesítéséről valamint az eredetl környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni
- Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben vá|tozás történik, azt a vá|tozás
bekövetkezésétől számított - l5 napon be|ül a hatóságnak be kelljelenteni.
- Az egyes szál|ítmányokra vonatkozó kísérő dokumentációkat l0 évig meg kell őriznl.
- Tilos a szá||ított hulladékokat elhagyni, ellenőrizetlen körülmények között e|helyezni, kezelni. Ha a kezelő a



szá||íÍ.otÍ VeSZé|yeS hul|adékot nem veszi át, azt az enged,é|yesnek a hulladék terme|őjéhezvissza kell szállítani.

2./ Szakhatósáei előírások:

2.l A Veszprém Megyei Kormán},hivatal Népegészségüg}zi Szakigazgatási Intézete 922-81201 1. számú

á|lásfogIalása:
,l FAilKAS- transz Szállítási KJt. székhety.. 253] Tokod, Kossuth L' u. I32. kérelmére az egész országra

kiterjedő veszélyes hultadék szóttítási engedély kapcsán megkiildatt dokumenÍációt a 317/2006. (X] 1.23.)

Kormányrendelet szerinti 32/C S O a) bekezdésben megjelölt szakkérdések vonatkozásában közegészségúgyi

s z e mp ont b ó l e lfo gad om.
Szakhatósági houdjáruldsomat (t tevékenységből adódóan az aldbbifeltéÍellel adom meg'
A dolgozó a sajáÍ egé,szsége és a kTrnyezet védelme érdekében tőle elvarható módon ügyel a munkavégzés során.

Szakhatós agi állásÍOglalás e l len önálló j ogorvos latnak n incs he lye.,,

2.2 A Komárom-Esnergom Meg)zei Kormán}'hivatal Növén),- és Talajvédelmi lgazgatósága 20.2/l272.2/201l.

számú állásfoglalása:
,,A Tisztelt Címfenti szómú megkeresésére a csatolt kérelem alapján adjuk ki az aldbbi talajvédelmi szakhatósdgi

állásfoglalast.
Á Farkas Transz KÍt. (253] Tokod' KossuÍh L. u, t j2') részére aveszélyes hulladékok or'szágos hatályú szállítását

lehetővé tevő engeclély kiadasdhoz hozzájórulunk, talajvéclelmi szempontból az alábbi előírósokat tesszük.
. A tevékenységet úg,l kell végezni' hogy az a telephely szomszédságában lévő termőfoldek minőségében kárt ne

okozzon, illetve oÍt a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A termőfötd minőségét veszélyeztető eseményt a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.

Jelen átlasfoglalásunkkal szemben az eljáró hatósag etsőJ.okú határozata' vagy eljárast me4szüntető végzé,se ellen

b enyúj tott.fe lle bb ezésse l lehet é lni.
Az eliárás során kÓltség nem merült.fel.,,

2.3 Tokod Nag.vközség Jeg.vzőjének 253 1-2120l 1 . számú á|lásfoglalása..

,,Tokod nag3,község jegyzőjeként a Farkas Transz KÍt. (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.132., 326/1' hrsz.) által

kérelmezett veszélyes huttadékok - orszcigos hatáIyú -szállításának engedélyezéséhez.. houójárulok.
Szakhatósági állásfoglalásomban foglaltakkal szemben tnálló jogorvoslatnak helye nincs, ez az I, fokon eljáró

hatósóg döntése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Szakhatósági eljárasomban illeték-, vagy díjfizetési kttelezettség nem keriilt megállapításra, illetve eljárási koltség

nem tnerülÍfel, ígl azok viseléséről nem rendelkezem.,,

III.

A hatóság a hutladékkezelési engedélyt visszavonja, ha megállapitja, hogy az engedé|yt kérő a kérelemben

valót|an adatokat szerepeltetett, vagy az engedély megadásáho z e|őírt feltételek már nem állnak fenn, az engedélyes

az engedé|yezett tevékenységet mégsztinteii, illótve ha az engedé|yes a tevékenységet az engedélyben fog|a|taktó|

eltérő módon gyakoro|ja'
A hatóság a hulladékkezelési engedétyt visszavonhatja, ha az engedé|yes nem tesz eleget a más jogszabá|yok

szerinti ryilvántartási és adatszo|gá|tatási kötelezettségének, továbbá abban az esetben is. ha az engedélyes

akadá|y ozza a hatóságnak a hu l ladékkeze| és i e I lenőrzésével kapc solatos elj árását.

Aki tevékenységéve| vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatosjogszabályok vagy a r

á vonatkozó hatósági htatározat előírásait megsértí' i|lefve azokban foglalt köte|ezettségének nem vagy nem

megfe I e |ően tesz e |eget h ulladékgazdá| kodási bírságot köte |es fizetni.



IV.

A jelen határozatta| kiadott hulladékkezelési engedé|y az annak . legkésőbb 2012.
kezdeményezett - felülvizsgá|atatirgyában hozott határozat jogerőre emelkedéséig érvényes.
Az engedély felülvizsgálatát az engedélyes köteles kezdeményezni, a jogszabályban
benyújtásával.

október 31. napjáig

előírt dokumentumok

v.

Jelen határozat e||en akézhezvételtől számított 15 napon belül az országos Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fofelügyelőséghez CimzeÍt, de az e|sófokú hatóságná| (902| Győr, Arpád u. 28-32.) két példányban
benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 7.7 '000,- Ft, azaz Hefvenezer forint, melyet az F'szak-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvéde|mi és Vízügyi Fe|ügyelőség l0033001-017l 1899-00000000 számú száln|ájára
kel| befizetni. A díj megfizetését igazo|ő befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni
kel l .

I n doko l á s

A FARKAS-TRANSZ Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) kérelemmel fordult az e|járő
hatósághoz a veszélyes hulladékok szá||ítására vonatkozó-, az országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Főfe|ügyelőség által a 1415319-8/2008. számú haÍározatra| kiadott hulladékkezelési engedélyének teljes
körű fe |ü |vi zsgá|ata ir ánt.
Az e|járás igazgatási szolgáltatási díját a Kft. a hatóság felszólítása a|apján pót|ólag megfizette, és a beadvány
egyéb hiányosságait is pótolta.
A hatóság az e|járás megilrdításár<-,i a lrörnyezei véc]eimérői ,'ző|ó i995. évi i,iii. törvéiry 98' 3 (i,) bek.-re
figye|emme| a közigazgcttási hatósági eljárás és szolgeiltatáS általános szabályairól sző|o 2004. évi CXL. tv.
(továbbiakban: Ket.) 29. $ (3) bek. b) pontja a|apján az érintetÍ társadalmi szervezeteket értesítette.
A Reflex Környezetvédő Egyesü|et (9024 Győr, Bartók B. út 1') az értesítés alapján tett írásbeli nyilatkozatában
je|ezte a hatóságnak, hogy az e|járásban ügyfélként kíván résá venni, a hatóság a beje|entést tudomásul vette.
A hatóság az e|járás további szakaszában a környezetvédelmi, természetvédelmi' vízügyi hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről sző|ő 34712006. (XrI. 23.) Korm. rendelet 32lC, s (1) bek. a|apján
megkereste az igyben hatáskörrel rendelkezó szakhatóságokat, állásfoglalásuk megadása iránt.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 32131312011. számit
állásfoglalásában az engedély megadásáhozhozzájárult, döntését a következókke| indokolta:
,,Afellebbezéssel kapcsolatban az előírást a 2001, évi CXL' törvény 44 s (9) alapján tettem.
Egtedi szakhatósági előírasomat a 25/2000. (1X.30.) EüM-SzCsM eglüttes rendelet a munkahelyek kémiai
b iztons ógár óI, e l ő ír ás a al apj án te Íte m.
Szakhatósagi véleményemet hatósági megkeresésre, valclmint az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
SzolgáIatróI, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellótásáról, valamint a glópyszerészeti államigazgatási
szerv kijelöléséről szrjló 323/20]0. (X1].27,) Korm. rendelet 1. s u) alapjón a 347/2006. 611.23,) Korm. rendelet
32/A s, Q) bekezdés szerinti 4. sz' mellékletben szereplő megjegtzéssel biztosított jogkarben, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatáS óltalános szabáIyairól szóló 2004. évi CXL. Torvény 41. ! alapján adtam.',
A Komárom-Esáergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 20.2l1272-2120I1. számu
állásfoglalásában az engedély kiadásához hozzájáru|t, döntését a következőkkel indokolta:
,,Tisztelt Cím megkeresésére a környezeuédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatósifeladatokat ellátó
szeryek kijelöléséről szóló 347/2006. (XIL23.) Korm. rendelet 32B.s (1) bekezdése, 5. sz' mellékletének 3. pontja,
valamint a mellékelt hulladékszállítdsi engedély iránti kérelem alapján alakítottuk ki szakhatósági
állásfoglalósunkat.
A dokumentóció szerint a Farkas-Transz Kft, a szállító járművek tárolását a Tokod 326i4 hrsz alatti telephelyén
végzi, a gépjárművek tisztítása-mosása nem a telephelyen, hanem arra engedéllyel rendelkező mosóban tÓrténik. A
tevékenység üzemszerű műkidés mellett a szomszédos termőfTldek talajminőségét nem veszélyezteti, ípgl a
hulladékkezelési engedély kérelemben foglaltak szerinti kiadása talajvédelmi szempontból elfogadható. A telephely



kornyezelében ÍermőÍöIdként nyilvantartott ingatlanok is Íatáthatók, ezért tettük meg rendelkező részbeni
előírásainkat a termőföld védelmérőt szóló 2007, évi CXXIX. tv. 13.$-a, valamint 14 s O és (j) bekezdései alupjttn.
A jogorvoslaí lehetőségéről szóló tójékoztatásunk a Kozigazgatási hatóseigi eljárás és szolgáltatás általrinos
szabályairól szótó 2004, évi CXL törvény (Ket.) 98.s-an, szakhaÍósági álláSÍOglalásunk a fent idézett jogszabályi

előírósokon túl a Keí. 44 s a bekezdésén alapul.
Hatóságunk a fővárosi és meg,,ei kormányhivcttcllok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló

328/20]0. (XIL27.) Korm. rendelel ]7 s (1) bekezdése alapján járt el.,' l
Tokod Nagyközség Iegyzője 253|-2l2OII. számű á|lásfoglalásában az engedély megadásáhozhozzájárult, döntését
a következőkkel indokolta:
,,Az Észak-DunóntúIi Kornyezetvédelmi, Természenédelmi és Vízügg,i F.elügyelőség, ntint első fokú
ktrnyezenédelmi, természetvédelmi és vízüg,,i hatósóg a 347/2006. (XIL23,) Korm.rendelet 32/A. 5| (I) bekezdése és

a 4. szómú melléklete alapján szakhatósági óllósÍOglalás megkérése végett keresett meg, mint Tokod nagykozség
jeg,lzőjét a Farkas Transz KÍt' (2531 Tokod Kossuth Lajos utca ]32., 326/4 hrsz.) (Kérelmező) ciltalfolytalni kívánt

veszélyes hulladékok - országos hatályú szóllítdsanak engedélyezése tárgyaban.
Az I. fokú hatóság a szakhatósági áiláSÍoglalós megkérésével együtt csalolta a teljes kérelemdokumentaciót,
ame lyn e k át t an u lm ány o z as át köv e t ő e n ho z t am, me g d tnt é s e m e t.
A kérelemmel érintett terüleÍ (326/4 hrsz') Tokod Napglkozség település rendezési Íervéről szóló 6/2009. (V" 26')

számú okt. rendeletében ,,Gip-2,, jelií ipari gazdasági Íerület ÓvezeÍbe tartozik,
A kérelemmel érinÍett területre vonatkozóan mellékelten csatolom a hivatkozoÍt okt. rendeIet vonatkozó

rendelkezését (]2.s)
A.íók] és talaj, a levegőtisztaság' afelszíni ésfelszín alattivizekvédelme és eg,,éb ktrnyezelvédelmi ktvetelmények
valaminÍ a táj, természet és az élőktrnyezet védelme vonatkozasában az okt. rendelet vonatkozó rendelkezéseit
szintén mellékelem kivonatosformában.(23' 24' 25, 26, 27. $-ok)
Jelen szakhatósógi állósfoglalós kiadásához illetékességemet a kizigazgatási hatosagi eljaras és szolgáltatris
általános szabályairót szóló 2001. évi CXL, tv. (Ket) 2 t f-rl, hatáskörömet a ktrnyezetvédelm,i, természetvédelrui,
vízüg,,i hatósági és igazgatásifelaclatokat ettátó szeryekkijelöléséről szóló 347/2006. (XIL23.) Korm.rendelet 32/A.

f (l,) bekezdése illetve ugvanezen jogszabál1, 4.számú mellékleÍe biztosítja.
A szakhaÍósági álláSJbgtalásom ellen onállo jogorvoslaÍi lehetőséget a iiet. 11.S €l bekezdése aíapján zúi.tuiit ki

A fentieket követően az ugyben rendelkezésre álló iratok alapján a hatóság az engedé|yezni kért hulladékkezelési

tevékenységge| (technológiával) kapcsolatban megállapította a következőket:
A Kft. nem veszélyes hulladékok szállítását végzi az ország egész területén, a megrendelőktől a megrendelők által

megje|ölt hulladékkezelőkhöz. Az ömlesáett szilárd hul|adékok szá||ítására a Kft. tulajdonát képező, kü|önböző

méretű (0,8, 1,5, l0, 15.23.35 m,1zárt fedeles, il letve ponyvával fedettkonténerekben kerü| sor.
A szivaÍÍyuzhatő á|lagu, iszapszerű hulladékok szá||ítása tartá|yban (tartányban) történik, amely

vákuumszivattyúva| felszerelt. A nem szivatlyűzható állagű iszapok szá||ítása fedeles, csöpögésmentes, zárható,

á|ta|ában 10 m3 űrtartalmú konténerekben, vagy kisebb űrmére1ű fedeles, zárÍ, minősített konténerekben történik.

A folyékony hulladékok szál|ításakü|önböző1érfogatu (8, l0, 2], 52 m3j tartályokban kerül Sor, ezek közül a 10 mr

űrtarta|mú tartályok mindegyike vákuum szivaffyúval felszerelt.
Többfele hulladék száIlítása esetén a veszélyes hulladékok fajtánkénti elkülönítésére kerül sor, a rakodási tilalom

betartása mellett.
A hulladékok mérlegelése az átadók, illetve az átvevők telephelyén torténik.
A szá||itőjárműveket a Kft. a Tokod, Kossuth L. u. 132. (32614 hrsz.) számú saját-, vagy a l151 Budapest,

Szántóföld u.2.4. (8g]4512 hrsz.) szám alatt ta|álható bérelt, térbetonnal ellátott telephe|yen tárolja' A gépjárművek

és a szá||ításhoz használt edényzetek mosását engedéllyel rendelkező vállalkozás végzi, továbbá a telephelyen

meleg vizes, vegysZereS magasnyomású mosóberendezés segítségével torténik.
A Kft. Tokod, Kossuth L. u. 132. számu (32614 hrsz.) telephelye a Kozép-dunántúli Regionális Közigazgatási

Hivatala 13-358/15l20O.7. számű határozatával megváltoáatott Tokod Nagyközség Jegyzője által kiadott 630-

3612007. száműhatározata szerint hulladékgyűjtés, kezelés tevékenységre telepengedéllyeI rendelkezik

A szá||ítőjárművek tárolására szolgáló 1151 Budapest, Szántófo|d u.2-4. szám a|atÍi, bérelt telephe|yet a Kft. a

Palota Környezetvédelmi Kft-től bérli. A bérbeadó Palota Kömyezetvédelmi Kft. a Bp, Szántófcjld u. 4/a

telephelyen 1000 m2, míg a Szántófold u. 2la telephelyen 600 m2 alapterülettí, betonozott területet biztosít a

száí|itőiarművek tárolására. A Bp, Szántóföld u. 4la te|ephely csapadékvizeinek tisztítása url. Bárczy típusú

szűrokkel, a Bp, Szántóföld u.2la te|ephely olajos szennyvizeinek tisztítására pedig egy AS-ToP 3P olajfogó

mútárgy szolgál. A budapesti telephely - mint veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosító, ártalmat|anító

telephely - a Közép-Duna-Völgyi feliigyelőség 2g35-112007 ' számű határozatáva| kiadott. egységes



környezethasználati engedéllyel rendelkezik.
A Kf1. - a csatolt munka-' valamint megbízási szerződésekkel és a végzettségét igazolő dokumentumok
másolataiva| igazo|tan - környezetvédelmi felsőfokú végzettségű személyt- és veszélyes áru szá||ítási biaonsági
tanácsadót foglalkoztat. A szá|Iítőjármű vezetőjének ADR bizonyiNányáÍ, aKft.. szintén csatolta.
A Kft. rende|kezik a szá||ítási tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, ennek igazo|ására az eljárás során
csatolta a tehergépjárművek forga|mi engedélyeinek másolatait, valamint az azok javíttaÍ'ására, t|sztitására,
táro|ására vonatkozó szerződések másolatait.
A Kft. haváriaten.vel rende|kezik, továbbá a tevékenységge| járő kockázatnak megfele|ő mértékű biztosíték,
pénzugy t garancia meglétét igazo|ta.
A kérelem EwC l3 01 01* PCB-keÍ tartalmazó hidraulika olajok, EwC 13 03 01* PCB-ket tartalmazó szigetelő és
hő-transzmissziós olajok, EWC 1ó 01 09* PCB-ket tartalmazó cllkatrészek és az EWC 16 02 09* PCB-ket
tartalmazó transzformátorok és kondenzótoroÉ megnevezésű hulladékokra vonatkoző részének vizsgá|ata során a
hatóság megállapította a következőket: a poliklórozotÍ bifenilek és a poliklórőzott terfenilek és az azokat tartalmazó
berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 512001. GI. 23.) KöM rendelet (továbbiakban: KöM rendelet)
3.$ (6) bekezdés rendelkezése értelmében a hulladékká vá|t berendezések megtisáításáÍés az eltávolított PCB-k
árta|matlanítását legkésőbb 20l0. december 3 l.ig kel| végezni.
Aveszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekvégzésénekfeltételeiről sző|ő9812001. (V|. l5.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Vhr.) 10. s (1) bek. értelmében a hulladék termelője a veszélyes hulladékot, közvetlenül a
keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhe|yen, a környezet szennyezését kizáro edényzetben, a tevékenység
zavartalan végzését nem akadá|yozó mennyiségben gyiijtheti' legfeljebb | évig.
A kérelem EWC 10 l3 09* azbesztcement p7lártásakor keletkező, azbesztet tartalruazó szilárd hulladélrra vonatkozó
része esetében a hatóság a következőket vette figyelembe: a 2009. június 01. napján hatályba |épeÍI-, a
vegyianyagok regisztrálasóról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozósóról (REACH) szóló Európai Parlament
és a Tanács I90712006/EK rendeletének (továbbiakban: EK rende|et) VIII. cím I. fejezeÍ.67. cikk (1) bek.
értelmében nem gyártható, nem hozható forgalomba és nem használható fel olyan anyag, amellyel kapcso|atban a
XVII. melléklet korlátozásokat ír elő, ha az nem felel meg az em|ített korlátozás feltételeinek. Az EK rendelet XVII.
me|léklet 6. pontja pedig előírja, hogy az azbesrt szá|ak és az azbesztszá|akaÍ" tarta|mazó termékek
forgalombah ozata|a és haszn álata ti Ios.
A KöM rendelet a|apján tehát ártalmat|anításra váró PCB hul|adék-, azEK rendelet érte|mében pedig - mivel annak
hatályba|épését követően azbesácement gyártására már nem kerülhet sor aZ Európaí Unió tagországain belül - a
kérelemmel érintett, azbesztet tarÍa|mazó szi|árd hu|ladék már sem a Vhr. hivatkozott előírásait is szem előtt tanó,
jogszerű hulladékgazdálkodást folyató huIladéktermelő, sem hulladékkezelő telephelyén nem lelhető fel.
Mindezek alapján a hatóság a kérelmet az EWC 10 13 09* azbesztcement gyórÍásakor keletkező, azbesztet
tartcllmazó szilárd hulladék, valamint az EWC 13 0l 01* PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok, EwC 13 03 0l*
PCB-ket tartalmazó szigetelő és hőlranszmissziós olajok, EwC 16 0l 09* PCB-ket turtalmazó alkatrészek és az
EwC l6 02 09* PCB-ket tartalmazó Íranszformátorok és kondenzótorof megnevezésű hulladékok szál|ítására
vonatkozó részben elutasította.
A hatóság a kérelmet a benne felsorolt további hulladékfajták vonatkozásában a hulladékgazdólkodásról szőlő
2000. évi XLIII törvény (továbbiakban: Hgt.), valamint a Vhr. előírásai a|apján vizsgálva megállapította' hogy a
Kft. a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszkcizökkel, személyi feltételekkel rendelkezik, és a tevékenység
végzése ezen hu|ladékok esetében kcirnyezetvédelmi-, hul|adékgazdálkodási érdeket nem sért, nem veszé|yeáet
ezért a kérelemnek hely adott.
Ahatározat a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Hgt. |4.-15. $, valamint a Vhr. l4-15.$$ rendelkezésein alapul.
A hulladék megjelö|ésére vonatkozó EwC kódszámok a hulladékok jegyzékéről sző|ó l612001(V[.18') KöM
rendelet szerint kerültek rögzítésre.
Az engedély né|küli-, illetve engedély.től eltérő hulladékkezelési tevékenység jogkövetkezményét a hatóság a Vhr.
33.34. $ a|apján rögzítette.
Az engedélyes adatszolgáltatási és nyi|vántartási kötelezettségére vonatkozó előírásokat a hatóság a hulladékkal
kapcsolatos nyilvóntartási és adatszolgáltatasi kötelezettségekről sző|ő |6412003. (X. l8.) Korm. rendelet a|apján
rögzítette.
Az engedély érvényességét a hatóság a Vhr. 21 . s Q) bek. alapján határozta meg.
Ahatározattal szembeni fellebbezési jogot a kozigazgatási hatósági eljórós és szolgóltatás óltalános szabólyairól
sző|ő2004. évi CXL. w. (továbbiakban: Ket.) 98. $ (l) bekezdése biáosítja. A fellebbezés szolgáltatási díjának
mértékét a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügtli hatósági eljárósok igazgatási szolgáltatási
díj airól sző|ő 33 12005 . (XII.27 .) KvVM rendelet 2.$ (4) bekezdése határozza meg.



Aze|járő hatóság hatáskörét és illetékességét a kirnyezeÍvédelmi, természetvédelmi, vízügyi haÍóstigi és igazgatási

feladatokat elláíó szeryek kijelöléséről sző|ő 34712006. (XII.23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Győr ,20I l .  ok t óber  l7 .

Ném e t h  L o I t á n  s k .
Igazgatő

A hatdrozatot kapja:
1./ FARKÁS-TRANSZ Szállítási Korlátolt Felelősségű Tarsaság (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca l32.1
2./ Reflex Ktrnyezetvédő Eg,,esület (9021 Győr' Bartók B. út 7.)
3./ Veszprém Megyei Kormányhivcltal Népegészségüg,,i Szakigazgatási Intézete 8200 Veszprém, József A. u. 36.

4./ Tokod l{ag,,kozség,Iegyz(íje (2531 Tokod, Kossuth Lajos u, 53.)
5./ Komárom-.Esztergom Megyei Kormányhivatal Novény- és I.alajvédelmi Igazgatósága
(2890 Tata, Uj út 17.)

6./ Komarom-EszÍergom Megjlei Katasztrr|lfavécielmi lgazgcttósti11 OB00 Tatabanya Ságvóri Endre út ]B.)
7,/ II/2. Oszt.



l. sz. me|lék|et
szál|ítható veszélyes hulladékok EWC kódszáma, megnevezése, mennyisége
A 8 9 9 0 - 1 5 l 20 1 1, számű határ ozat el vál asáhat at| an r é szét képező m e l l éklete

EWC MEGNEVEZES MENNYISEG
(t/év)

)1
(svÁNyor KUTATÁsÁgŐr, gÁNyÁszATABoL
ronB"lrÉsBol., FIZIKAI És xÉurlt KEZELÉSBBoI
)Z^RNIAZó HuruoÉxox

01 03 04* szulfidos ércek fe|dolsozásából származő visszamaradó,
savképző meddő 5000

0 l 03  05x veszé|yes anyagokat tarta|maző egyéb meddő 8000

0103 07x
femtartalmú ásványok flzikai és kémiai feldolgozásábó|
származő. ve szé lve s anvasokat tarta|maző e svéb hu l ladékok 5000

01 04 07* nemfémes ásványok fiz1kal és kémiai feldolgozásábő| származo,
veszélyes anyagokat tartalmazó hul ladékok 5000

01  05  05* olajtartalmú frrróiszapok és hulladékok
5000

0t 05 06x veszélyes anyagokat tarta|maző fúróiszapok és egyéb hulladékok 5000

It

n t.EZÓGAzDAsÁGI, I(ERTÉSZETI, vÍZKULTURAS
TBRMELÉSBŐL, nníŐc,q.zDAsAGBóL
vADÁsZATBŐI'" ri,{'LÁSZ^qTBól-, Érgr'nnrszrn
nr,ŐÁlrÍrÁsnór És r.nr,noLGoZÁSBól szÁnuazÓ
tIULLADÉKoK

02  01  08* ve szé lye s anyagokat tarta|maző, mező gazdaság i ve gy i hu| | adékok 8000

)3
FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-

KARToNGyÁnrÁsnór, szÁnvr AZo HaLLADÉKoK

030 l  04x
veszélyes anyagokat tarta|maző, faforgács, fíirészáru, deszka,
furnér. falemez darabolási hulladékok 8000

03  02  0 l * halogénezett SZerVeS vegyületeket nem tarta|maző faanyagvédő

szerek 8000

03 02 02* halo gén ezett s Zerve S ve gyü leteke t tarta|maző f aany agv é dő szerek 5000

03 02 03* fem -organ iku s ve gyü l eteket tarta I m a ző f aany agvédő s zere k 5000

03 02 04* szervetlen vegyületeket tarta|maző faanyagvédő szerek s000

0203 05* ve szé lye s anyago kat tarta|mazo, e gyéb faanya gvédő szerek 5000
)4 gon-. SZóRME- És rrxruPARI HULLADÉKoK

040 l  03* o l dószertalt a\mtl, zsírtalan ítás i, folyékony fázis nélkül i hul ladék 6000

04 l4*02 k i ké szíté sbő | származő. S Zerve S o ld ószert tarta|mazo h u l l adékok 6000

04 02 16* veszé|yes anyagot tarta|maző színezékek és pigmentek 6000
04 02 t9* fotv"t.onv hulladékok keletkezésük helyén történo kezelésébő|



származő, ve sZé lye S anyagokat tarta|maző i szapok
6000

D5
KŐoLAJ FINoMÍTÁSÁBŐL, FoLDGÁZ TISZTÍTASABoL
es xŐszÉN PIRoLITIKUS KEZELÉsÉnŐr, szÁnna,q.zi
IIULLADEKOK

05 01 02* sótalanító berendezésb ő| származő iszapok
r 0000

05  0 l  03x tartá|vfenék iszaook r0000

05  0 t  04x alkil-savas iszapok 6000

05  01  05* kiömlött olaj 6000

05 01 06x
üzem vagy a berendezések karbantartásából származő olajos
iszapok 6000

05  0 l  07x savas kátrányok 6000

05  0 l  08x egyéb kátrányok 5000

05 0 l  09* folyékony hu|ladékok keletkezésük helyén töfténő kezelésébő
származő, ve szé lye s anyagot tarta|mazo i szapok 5000

05  0 t  11* tize|ő any agok l ú go s ti s ztításábó l szár maző hu l 1 adékok s000

05  0 t  12* savas olajok 5000

05  01  l 5 x elhasznált derítőfö|d 8000

05  06  01* savas kátrányok 5000

05 06 03' i egyéb kátrányfélék 5000

05  07  01* h i san\4 tarta|maző hu l ladé kok 6000

)6
SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMAToKBoL SZARMAZC
IIULLADÉKoK

06  0 t  0 l x kénsav és kénessav 6000

06 01 02* SOSAV 5000

06  01  03* folsav (hidrogén-fl uorid) 5000

06 0 l  04* foszforsav és foszforossav s000

06  01  05x salélromsav és salétromossav 5000

06  0 l  0 ó x egyéb savak 8000

060201* kalcium-hidroxid 5000

06 02 03* ammónium-hidroxid 5000
06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid



5000

06 02 05* egyéb lúgok 6000

0603  i l * cianidtarta|mú szi|árd sók és oldatok 5000

0603 l3* nehézfémek et tarta|mazó szi |árd sók é s o I dataik 5000

06 03 15 'F nehézfémeket 1artalmazó fémox i dok 5000

06 04 03x ar zéntarta|mú hu l l adékok 5000

06 04 04* higanytartalmú hulladékok s000

06 04 05* más nehézfémeket Íarta|maző hu | | adékok 5000

06 05 02* folyékony hulladékok keletkezésük he|yén torténő kezeléséből
szár maző' ve szé lye s anyagokat tarÍa|maző i szapok 5000

06 06 02* veszélves szulfi d-ve svü leteket tarta|maző hu1ladékok s000

060701* e l ektro l ízi sb ő| származő azb e szttartal mú hu l l adékok 5000

06 07 02* klórgyártásb ő| származő aktív szén 5000

0ó 07 03* h i ganyt tarÍa|maző bárium.szu l fát iszap 6000

06 01 04*

06 08 02*

oldatok és savak, Pl. kontakt-sav

veszélyes klór-szi|ánokat tarta|mazó hulladékok

6000

7000

06 09 03x
veszélyes anyagokat tar.ta|maző vagy
kalcium alapú reakciók hulladékai

azokkal szennYezett,
7000

06  l 0  02x veszélyes anyagokat tarta|mazo h u I ladékok 6000

06  13  01 x
szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek
biocidok

és egyéb
5000

06  t3  02*
kimerült aktív szén (kivéve 06 0,7 02) 6000

06 l3 04*
azbeszt feldolgozásának hulladéka 5000

06  13  05* korom 5000
07 Szerves kémiai folvamatokból származó hulladékok
070 l 0 l * vizes mosófolvadékok és anyalúgok 8000

070 l 03* haIogéntartalmú
rnvalúgok

SZerVeS oldószerek. mosófo|yadékok 6000

07 01 04* egyéb SZerVes oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 6000

07 01 07* haloséntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 6000

07  01  08* egyéb tistmaradékok és reakciómaradékok 6000



0'70 l 09*
ra|ogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató a
abszorbensek) 6000

010 l l 0* egyéb szűrőpogácsák' kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 6000

0701  1 l * folyékony hulladékok ke|etkezésük he|yén történő kezelésébő
származő. ve szé lve s anva gokat tarta|maző i szapok 6000

01 02 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 6000

07 02 03* halogéntartalmú SzerveS oldószerek, mosófolyadékok és
anvalúsok 6000

07 02 04* egyéb SzerveS oldószerek, mosófo|yadékok és anyalúgok 6000

07 0207* haloséntaftalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 6000

07 02 08* esvéb üstmaradékok és reakciómaradékok 6000

0't 02 09* ha|ogéntartaImú szűrőpogácsák, kimerii|t felitató anyagok
(abszorbensek) 6000

01 02 10* egyéb szűropogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) ó000

07  02  1 l* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
szár maző " ve szé |ve s anvasokat ÍarÍa|mazo i szapok 6000

07Ü ]14* veszél.r c s anya rrilkat taft alina zó ada lék.anyag ii u l ladékok ó000

07  02  16* veszélyes SZerveS szi l íc i um-ve gyü l eteket tartalmaző hul ladékok 6000

0'7030 l x vizes mosófolyadékok és anyalúgok 6000

0'703 03* halogéntartalmú SZerveS oldószerek, mosófo|yadékok és
anvalúsok 6000

07 03 04x egyéb SZerVeS o|dószerek, mosófolyadékok és anya|úgok 6000

01 03 01x haloséntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok ó000

07 03 08x esYéb üstmaradékok és reakciómaradékok 6000

07 03 09* halogéntartalniú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok
(abszorbensek) 6000

07  03  t0* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok ( abszorbensek) 6000

0703  t l x fo|yékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származő ̂  ve szé lve s anvasokat tarta|maző i szaoo k 6000

070401* vizes mosófo|yadékok és anyalúgok 6000

0l 04 03*
halogéntar1almú SZerVeS oldószerek, mosófolyadékok és

anvalúsok ó000

07 04 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 6000

0't 04 0t* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 6000



07 04 08* egyéb üstmaradékok és reakciórnaradékok 6000

07 04 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 6000

0704 l 0 x egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 6000

0 l  04  11*
folyékony
származő.

hulladékok keletkezésük helyén történő kezelésébő|
veszé|ves anvasokat tarta|maző i szaook ó000

07  04  13* veszé lyes anyagokat tarta|mazo szi lárd hu I l adékok 6000

07  05  01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok ó000

07  05  03x
halogéntartalmú
anyalúsok

SZCTVES oldószerek, mosófolyadékok és
6000

07 05 04x egyéb SZerVeS oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 6000

07 05 01* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok ó000

07 05 08* esvéb üstmaradékok és reakciómaradékok 6000

07 05 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 6000

07  05  l 0* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) ó000

0705  i l * folyékony
származő.

hul|adékok keletkezésük helyén történő keze|éséből
veszé iyes anyagl i'kat ÍarÍa|mazó i szaook 6000

07  05  l 3* veszélyes anyagokat tarta|maző szi | árd hu l I adékok 6000

07  06  01 t vizes mosófolvadékok és anvalúsok 6000

07 06 03x
halogéntartalmú SZerVes
anva|úsok

oldószerek, mosófolyadékok ES

6000

07 06 04* egyéb SZerVeS oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 6000

07 06 01* ha|oséntartaImú üstmaradékok és reakciómaradékok 6000

07 06 08' i egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 6000

07 06 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, fe|itató anyagok (abszorbensek) 6000

07  0ó  l 0x egyéb szűrőpogácsák' feIitató anyagok (abszorbensek) 6000

0706  l l x
folyékony hu||adékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származő, ve szé lye s anyagokat tarta|maző i szapok 6000

070701* vizes mosófolyadékok és anyalúgok ó000

01 07 03* halogéntartalmú
anvalúsok

SZerveS oldószerek. mosófo|yadékok es
6000

0'7 0'7 04* egyéb SZerveS oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 6000

07 07 07* halogéntartalmű üstmaradékok és reakciómaradékok ó000
07 07 08'F esvéb üstmaradékok és reakciómaradékok



6000

01 07 09* halogéntartaImú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 6000

01 01 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 6000

07 07 11* a folyékony hu||adékok telephelyen történő kezeléséből származő
veszé lves anyagokat tarta|maző i szapok 6000

)8

BEvoNAToK (FESTÉKEK, LAKKoK És zovraNcoK)
RAGASZToK, TÖMÍTÓANYAGOK E!
YYoMDAFESTÉKEK TERMELÉsÉgor
KIsZERELÉsÉnor, FoRGALM,q.zÁsÁnór Ét
t'BLHASZNÁrÁsÁnoL SZÁRMA Ző IdULLADÉKoK

08  0 l  l l *
SZerveS oldószereket' illetve más veszélyes anyagokat tarta|mazó
festék- vasv lakk-hu|ladékok 6000

l 3 x0108 szerves o|dószereket, i|letve más veszélyes anyagokat tarta|maző
festék- vagy lakk- i s zapok 6000

08  0 l  1 5 x
SzerveS oldószereket,
festék- vasv |akk tarta

lletve más veszé|yes anyagokat tarta|maző
mú vizes iszapok 6000

08  01  l 7* festékek és |akkok eltávolításábő| származő, szerves oldószereke1
vasv esvéb veszélves anvagokat tarta|maző hulladékok 6000

08  0 l  19* SZerveS oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat Íarta|maző
festék, lakk tarralmű vizes szuszpenziók 6000

08  01  2 l * festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vá|t
anvagok 6000

08  03  12* ve szé lye s anyagokat Íarta|maző nyom dafe sték hu l l adékok 6000

0803  i { x ve s z,é | v e s anva gii k at tarta\ma.zó nvorndafe sté .' i szap okyomdnyag rszapo ó00u

08  03  16x hu||adékká vá|t sravírozó oldatok 6000

08  03  17x veszélyes anyagokat tartaImaző, hulladékká vált toner 6000

08  03  19* diszpergált olaj 6000

08 04 09* SZerveS oldószereket Vagy más veszé|yes anyagokat tarta|mazo
ragasáók' tömítőanyagok hulladékai 6000

080411*
SZerveS oldószereket, illetve más veszé|yes anyagokat tartalmaző
ragasztő-, tömítőanyagok iszapiai 6000

08  04  13* SZerveS oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tarta|maző
ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapiai ó000

08  04  15*
szerves oldószereket' i|letve más veszélyes anyagokat, valamint
ragasztókat, tömítőanyagokat tarta|maző vizes folyékony
hulladékok

6000

08 04 l7x fenyőgyanta o|aj 6000

08  05  01* hulladék izocianátok 6000

)9 r.ÉNvxÉpÉ SZETI IPAR HULLADÉKAI

09  0 l  0 l * vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok 6000

09 0 l  02* vizes a|apú ofszetlemez előhívó oldatok 6000
09 0 l  03* oldószer a|apú előhívó oldatok



6000

09 01 04* rogzíÍő (fixír) oldatok 6000

09  0 l  05* halványító oldatok és halványítő rogzíÍ'ő fixír oldatok 6000

09 01 0ó* fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő
kezelésébő l származő ezü sttartalmú hu | |adék ó000

09  01  I  l *
egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a ló 06 0l' 16 06
02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartoző áramforrást is
tartalmaznak

6000

l3*0 l09
keletkezésük telephe|yén történő ezüst visszanyerés vizes
folvékonv hulladékai. amelyek különböznek a 09 01 0ó-tól 6000

10
rrmnixus GYÁRTÁsror-yaMAToKBóL SZÁRMAZo
IIULLADÉKoK

l 0  0 1  04 x olajtüzelés pernyéje és kazánpora 6000

l 0  0 1  09 x kénsav 6000

t 0  0 1  13 x tuze|őany agként használt emulgeá|t szénhidrogének pernyéj e 6000

10  0 l  14* e gyütté geté s b ő| származó, ve szé lye s anyago kat tartalmaző h am u,
sa|ak és kazánpor 6000

t0  01  16x e gyütté geté s b ő| származó, ve szé lye s anyagokat Íarta|maző pernye 6000

l 0  0 1  18 ' k
gázok tisztításából származő, veszé|yes anyagokat tarta|mazo
hu1ladékok 6000

10  0 l  20* folyékcny hulla<iókok keietkezéstik hely:n tönéIiő kezelésébiji

származő, ve szé lye s anyagokat tarÍa|maző i szapo k 6000

I0  0 t  22*
kazán tiszÍításából származő, veszélyes anyagokat tarta|maző
vizes iszapok 6000

10 02 07*
gázok kezeléséből származő, veszélyes anyagokat tarta|mazo
szilárd hu||adékok 6000

1002  l l x hútőv íz keze |éséből származo. o lai at tartalmazó hul ladékok 6000

l0  02  13*
gázok kezeléséből származő, veszé|yes anyagokat tartalmazo
iszapok és szűrőpogácsák 6000

l0  03  04x el sőd|eses termelésből származő sa|ak 6000

l0  03  08* másodlasos terme|ésből származő sósalak 6000

l0  03  09x másodlasos terme lésból származó kohósaI ak (fémsalak) 6000

10  03  15*
gyúlékony folözékek,
mennyiségben gyúlékony

amelyek vízze\ érintkezve veszélyes
gázokat feilesztenek ó000

l 0  03  17* anőd gyártásából szárm aző, kátrány tarta|maző hulladékok 6000

t0  03  19* fii st gázbó l származő, ve szé lye s anyagokat tarta|maző por 6000

t0  03  21* veszélyes anyagokat tarta|maző egyéb részecskék és por
(beleér|ve a golyósmalmok porát is) 6000

10 03 23*
gázok kezelésébő| származő, veszélyes anyagokat tarÍa|mazÖ
szi lárd hul ladékok 6000

l 0  03  25x
gázok kezeléséből származő, veszélyes anyagokat tarta|mazo
iszapok és szűrőpogácsák 6000



r0  03 27* híjtőv íz keze l éséb ő l származo. o lai at tartalmazó h u l l adékok 6000

l0  03  29* sósalak és fekete kohósalak (femsalak) kezeléséből származő,
veszélyes anyagokat tartalmaző hu| ladékok 6000

l 0  0 4  0 l x elsőleges és másod|agos terme|ésbő| származo sa|ak 6000

10 04 a2* elsőleges és másod|agos terme|ésből származo kohósalak
(fémsa|ak) és fölözékek 6000

l0  04  03* kaIcium-arzenát 6000

100404* fustgázpor 6000

t0  04  05x egyéb részecskék és por 6000

10 04 06* gázok keze l é sébő l származő szi lárd h u l ladékok 6000

10 04 07x gázok keze|éséből származő iszapok és szűrőpogácsák 6000
10 04 09x bíjtőv íz keze lésébő l szár mazo. o lai at tartal mazó hul ladékok 6000

l0  05  03* fiistgázpor 6000

10  05  05x gázok keze l é sébő l származó szi lárd h u 1 lad ékok 6000

l0 05 06* gázok keze|éséből származő iszapok és szűrőpogácsák 6000
l 0  05  08x híitőv íz keze l é s ébő | származő. o I ai at tartalm azó h u l l adékok 6000

1005  t ox
kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony Ítjlözékek, amelyek
vízz'e| érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékon1, gázokat
ieileszteriek 6000

10  06  03* fiistgázpor 6000

10 06 0óx gázok keze lé sé bő l származő s zi l árd hu l lad éko k 6000

t0  06  07* gázok kezeléséből származo iszapok és szűrőpogácsák 6000
10  06  09x hutőv íz keze l é s ébő l szár maző. o l ai at tartalmazó hu 1 l adékok 6000
t0 0'7 01* hútőv íz keze lé sébő l származó. o lai at tartal mazó h u l l adékok ó000

10  08  08x elsődleges és másodlagos termelés sósalakja 6000
10  08  09x veszé|yes anyagot tarta|maző esvéb salakok 6000

l0  08  10*
kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony |olözékek, amelyek
vízze| érintkezve veszélyes mennyiségben gyulékony gázokat
feilesztenek

6000

10  08  12x anő dgy ártásb őI származő, kátr ányt. tartalmaző hu l ladékok 6000

t0  08  l 5* veszélyes anyagokat tarta|maző fii stgázpor 6000

10  08  17x fi'istgáz kezelésébő| származő, veszélyes anyagokat Íarta|maző
iszaook és szűrőoosácsák 6000

10  08  19* hútőv íz keze lé s ébol származő. o lai at tarta| mazó h u l l adékok 6000

l 0  09  05x
fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tarta|maző
öntőmasok és formák 6000

10 09 07* fémöntésre haszná|Í., veszé lyes anyagokat tartalmaző öntőmagok
és formák ó000

l 0  09  09x veszé lyes anyagokat tar|a|mazó íiistgázpor



6000

1009  11 r Ve SZé lye S anyagokat Í"arta|maző e gyéb ré s ze c skék 6000

l 0  0 9  l 3 x ve szé lye s anyago kat Íarta|mazo kötőanyag hu l ladékok 6000

l0  09  15* veszé|yes összetevőke t tafta|mazó, hulladékká vált repedésj elző
anvasok 6000

l 0  1 0  05 x
fémöntésre nem haszná|t, veszé|yes anyagokat tartalmaző
öntőmasok és formák 6000

10  10  07x fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tarta|maző öntomagok
és formák 6000

10  10  09* veszé lyes anyagokat tatta|maző fiistgázpor ó000

10l0 l 1 ' t ve szé |ye s anyago kat tartaImaző e gyéb ré sze c skék 6000

l0l 0 l 3* ve szé lye s anyago kat tartalmaző kötőanyag h u l lad ékok 6000

l010 l 5* veszélyes összetevőke t tarta|maző' hulladékká vált repedésjelző
anvasok 6000

10  11  09*
feldolgozásra előkészített keverék veszé|yes anyagokat
tarta|maző hulladékai 6000

10  1 l  1 1 x
nehézfémek et tarta|mazó (pl. katódsu gár csövek), üvegrészecskék
és üvesoor hulladék 6000

10  11  l 3 x
veszélyes anyagokat Íarta|maző üvegcsiszo|ási és polírozási
iszaook 6000

l0  l 1  l 5* ftistgáz kezeléséből szárnaző, veszé|yes anyagokat ÍaIta|mazo
sziIárd hulladékok 6C00

10  1 l  l 7*
fiistgáz kezeléséből származő, veszélyes anyagokat Íarta|maző
iszaook és szűrőoosácsák 6000

l 1 l g *l 0 folyékony hul|adékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származo ̂  ve szé lve s anva gokat tartaImaző sz||ár d hu l ladékok 6000

t0  l 2  09*
gáz keze|éséb ő1 származó, ve szé lye s anya gokat tarta|mazó sz i | árd
hulladékok 6000

l 0  1 2  11 x n e h é zfé m e k eÍ. tarta|maző zom ánc o zás i h u l l ad é ko k 6000

I0 13 12*
gáz kezelésébo| származő, veszé|yes anyagokat tarta|mazo
hulladékok 6000

t0  l 4  01* fti stgáz tiszt ításábó l szárm aző, h i gany't tarta|mazo h u l ladékok 6000

l l

pÉnnrr És EGYÉB ANYAGoK KEMIA]
F.ELÜLETKEZELÉSÉBŐL És BEvoNÁSÁnór
SZÁRMAZó HULLADÉKoK; NBMvAS nÉvrnx
IIIDRoMETALLURGIAI HIJLLADÉKAI

1t 01  05* reve eltávol ítására használt savak 6000

11  01  06x közelebbről nem meghatározott savak 6000

11  0 l  07* pácolásra használt lúgok 6000

11  01  08* f o s zf áto zásb ő| származo i s zap o k ó000

11  0 l  09* veszélyes anyagokat tartalmaző iszapok és szűrőpogácsák 6000

1101  l l * veszélyes anyagokat tarta|maző öblítő- és mosóvizek



6000

1 l  0 l  1 3* Ve SZé lye S anyago kat tartaImaző zs írta l an ítás i h u l l adékok 6000

l l 0 t  15* membrán- és ioncserélő rendszerek veszé|yes anyagokat
tarta|maző eluátumai és iszapiai 6000

1 l  01  16* kimerült vasY telített ioncserélő sYanták 6000

i l  0 l  98* ve szé lyes anyago kat tarta|maző e gyé b hu l l adékok 6000

t1 02 02* cink-hidrometa||urgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is
beleér|ve) 5000

l l  0 205x veszélyes anyagokat,t"arÍa|maző réz.hidrometallurgiai hul ladékok 6000

n 02 07* veszé lyes anyagokat tarta|maző egyéb hu l I adékok 6000

1  1  03  0 l  * cianid tartalmú hulladékok 6000
110302x eevéb hulladékok 6000
110503* uázkeze|éséb ő| származó sz i lárd hu l ladékok 6000
110504* elhasznált folyósítószer 6000

l2
RÉMEK, MÚANYAGoK ALAKÍrÁsÁgór, FIZIKAI És
WECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL szÁnnnazi
IIULLADÉKoK

12  0 l  06x ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve
az emu|ziőkaÍ. és az oldatokat) 6000

120 l 0J* halogénmentes, ásványolaj alapű hűtő-kenó fo|yadékok (kivéve
az ó000

t2 01 06+ halo séntartairrr ú hűtő -kenó ernulziók és oldzr'ok 6000

t2  01  09* halosénmentes hűtő-kenő emulziók és o|datok 6000

t2  01  10x szintetikus hűtő-kenó olai ok 6000

12 0t  t2* elhasznált viaszok és zsírok 6000

t2 0I  14* veszé|yes anyagokat t"arta\maző, gépi megmunkálás során
keletkezo iszapok 6000

1201 l 6 * ve szé lye s anyagokat Íarta|maző h omokfúvatás i h u l l adékok 6000

120 l 1g* olajat tartalmaző fémlszap (csiszo|ás, hónolás' lappolás iszapja) 6000

t l 0 l 19x biológiailag lebontható' gépi megmunkáláshoz használt olaj 6000

12 01 20* veszélyes anyagokat Í"arta|maző elhasznált csiszolóanyagok és
eszközök 6000

12  03  01 x vizes mosófolyadékok 6000

t2 03 02* gőzze| v égzett zs írtalan ítás hul ladékai ó000

13
oLAJHULLADÉKoK És FoLYÉKoI\rY
ÜznuaNyAcoK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat,
valamint a05,12 és 19 fejezetekben felsoro|t hu|ladékokat)

I J 01 04* k l órozott S Zerve S ve svü l eteke t tarta|maző e mu lziók 6000



13  01  05x klórozott SZerVes vesvü|eteket nem tartalmaző emul.ziők 6000

13  0 l  09* klórozott SZerveS vegyü|eteket tarta|maző, ásványolaj alapu
hidraulika olaiok 6000

13  0 t l 0 x
klórozott SZerveS vegyületeket nem Íarta|maző ásványolaj alapu
hidraulika olaiok 6000

13  0 l l 1* szintetikus hidraulika olai ok 6000

t3  01 l 2* biológiailag könnyen lebomló hidraulika o|ajok ó000

t3  01 l 3 r egyéb hidraulika olajok 6000

13 02 04* ásványolaj alapú, klórvegyü|etet tartalmazó motor-, hajtómű- és
kenőoIaiok 20000

13  02  05x ásványolaj alapú' klórvegyületet nem tarta|maző motor-, hajtómti-
és kenőo|aiok 20000

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok 20000

13 02 01* biológiailag könnyen Iebom|ó motor., hajtómű. és kenőolajok I 2000

l3  02  08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőo|ajok 20000

l3  03  06* ásványolaj alapú, klórvegyületet tarta|maző szigetelő és hő-
transzmissziós olaiok. amelyek különböznek a l3 03 01-től 6000

13  03  07* ásványolaj alapú, k|órvegyü|etet nem tarta|mazó szigetelo és hő-
transzmissziós olaiok

6000

l 3  03  08x szintetikus szigeie!ő és hő-i;.anszmissziós oii. it lk ó300

l3  03  09* biológiailag könnyen lebomló szigeteló és hő-transzmisszló
olaiok 6000

13  03  t ox egyéb szigetelő és ho-transzmissziós olajok 6000
13  04  01* be |vízi h ai ózásból származő. olai i a| szennyezett fenékvíz 6000

13 04 02* kikötői olai- és homokfosóbő| származő olaitartalmú hulladékok 6000
l3  04  03* eeyé b. hai ózás b ó | származő, o lai i al szenny ezett fenékv íz ó000

13  05  0 t* homokfogóból és o|aj-víz szeparátorokból származő sz1lárd
anyagok 6000

t3  05  02* o|ai -v íz szeoarátorokbő| származó i szapok 8000
13  05  03* búze|zár őb o| származő iszapok 8000

13  05  06x o|aj-v iz szeparátorokbő| származő o|aj 8000

13  05  07* o|aj-víz szeparátorokbő| származó o|ajat tarta|maző víz 8000

l3  05  08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származő hulladéx
keverékek 6000

l3  07  01x tüzelőolaj és dízelolaj 6000

t3 07 02* benzin ó000

13  07  03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 6000
13  08  0 l * sótalanítási iszapok. illetve emulziók 6000
t3 08 02* esYéb emulziók 6000



t 3  08  99x közelebbrő| nem meghat ározoÍt hul ladékok 6000

14
SZERVES oLDosZER-, HÜToANYAG- Es IIAJToGAZ
HULLADÉKoK (kivéve07 és 08)

14  06  01 x klór.fluor-szénhidrosének. HCFC. HFC 6000

14 06 02* egyéb ha|ogénezett oldószerek és oldószer keverékek 6000

14  06  03* esvéb oIdószerek és o|dószer keverékek ó000

t4 06 04*
ha|ogénezett oldószereket tartalmaző iszapok és sz||árd
hulladékok 6000

14  06  05x egyéb o I dószereke t larta|maző i szapok és szi lárd hulladékok ó000

15

ilULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGoLoANYAGoK
KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁRoZoTI
{,BSZoRBBNSEK, ronroxrNDŐK, szÚnó,q.NYAcox
cs vÉoonUH^ZAT

15  0 l  l 0* veszélyes anyagokat maradékkénÍ tarta|mazó vagy azokkal
szennvezett csomasolási hulladékok 20000

l 5  0 1  11*
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (p|. azbesztet) tartalmaző
fémből készült csomasolási huIladékok. ide értve a kiürü|t
haitósázos oalackokat 20000

t5  02  02*
veszélyes anyagokkal szennyezelt, abszorbensek, szűroanyagok
(ideértve a közelebbről nem meghatározott o|ajszűrőket)'
torlőkendők. védoruházat

20000

lí}

l * t*-

NE

termékként tovább nem használható iárművek 20000

l 6  0 1  07 x olajszűrők 20000

l6  01  08* h i san\4 tarta|mazó a l katré szek 6000

16  01  10 x
robbanó tu|ajdonságú alkatrészek (pl. |égzsákok, pirotechnikai
övfeszítők)

16  01  l l * azbesZet tartalmazó súrlódóbetétek 6000

16  01  13* fékfolyadékok 6000

16  0 l  1 4* ve szé l ye s anyago kat tarta|maző fagyál l ó fo lyadékok 6000

21*0 lt 6 veszélyes a|katrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től l6 01
l l - igtartó, valaminta 16 01 13 és a 1ó 01 14 alattfelsoroltaktó l

6000

1602  l 1* klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tarta|maző
használatból kivont berendezések

6000

16 02 12* azb e s ztet tarta|maző h a s zn á l atb ó l ki vont be ren d e zé s e k 6000

t6 02 13*
veszélyes anyagokat tarta|maző használatból kivont
berendezések, ame|yek különböznek |6 02 09-től |6 02 12-ig
feIsorolt tételektől

6000

16 02 15* használatból kivont berendezésekból eltávolított veszélyes
anvagok

6000

16  03  03x ve szé lye s anyago kat tarta|maző szervetl en hu l ladékok 6000
16  03  05* ve s zé lve s anvasokat tarta|maző szerves hu l ladékok 6000

16 05 04x nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tarta|mazó
eázok (ideértve a halonokat is)

ó000



16  05  06x
VeSZélyeS anyagokból á||ó vagy azokka| szennyezetÍ.
laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek
keverékeit is

6000

l ó  05  07x használatból kivont, veszélyes anyagokbó| ál|ó vagy azokka|
szennvezett szervetlen vesvszerek 6000

l6  05  08* használatbó| kivont, veszélyes anyagokbó| á||ő vagy azokkal
szenny ezetÍ SZerVe S ve gv s zerek ó000

t 6  0 6  0 l x ólomakkumulátorok 20000

L6 06 02* nikkel-kadmium elemek 20000

16  06  03* hi ganl tartalmazo e I emek 8000

l 6  06  06x
elemekből és akkumulátorokbó| származó, elktiloníwe gyűjtött
elektrolit 6000

16  07  08* olaiat tartalmazó hu| |adékok 6000

16 07 09* e gyéb ve szé lye s anyagokat tarta|maző hu l ladékok 6000

16  08  02* veszélyes átmeneti femeket vagy veszélyes átmeneti femek
ve svii lete it :artalmaző e l h asznált katal izátorok 8000

16  08  05* fo s z fo rs av at tarta|mazó e l h a s zn á l t kata|izátor 8000

l 6  08  0 ó x elhaszná|t folvadékok. amelveket katalizáÍorként alkalmaáak ó000

l ó  0 8  07 x ve szé lye s anya gokkal szenny ezetÍ katal i zátorok ó000

l 6  0 9  0 l  * permanganátok pl. kál iurr-rerman ganát ó000-
600016 09 02* kromátok. ol. kálium.kromát. kálium- vagv nátrium-dikromát

l ó  09  03* peroxidok. pl. hidrogén-peroxid 6000

16 09 04* közelebbről nem meshat ározot. oxidáló anyagok 6000
l 6  t 0  0 l x veszélves anvasokat tarta|maző v zes folvékonv hu|ladékok 6000
l 6  1 0  03 x veszélves anvagokat tarta|maző v zes tömény oldatok 6000

161101* kohászati fo|yamatokban használt, veszélyes anyagokat
tarta|mazo, szén -alapú bé lé s- é s tuzá|| ő - anyagok

6000

l ó  1  l  03* kohászati fo|yamatokban használt, veszélyes anyagokat
tarta|mazo, egyéb bélés. és túzá||ő-anyagok

6000

t6 l 1  05* kohászaton kívüli folyamatokban haszná|t, veszélyes anyagokat
tartalmaző bé |és- és tűzálló-anvaeok 6000

l 7
epÍrÉsI És noxrÁSl HULLADÉKoK (BELEERTVE l
]ZENNYEZETT TtrRÜLETEKRŐL IflTERMELT FoLDBl
rs)

17  01  06* veszélyes anyagokat tartalmaző beton, tég|a, cserép és kerámia
frakció vasv azok keveréke

r 5000

t7 02 04* veszélyes anyagokat tartalmaző vagy azza| szennyezett üveg,
műanyag, fa

r 0000

17  03  0 l * szénkátránvt tarta|maző bitumen keverékek r0000

17  03  03* szénkátr ány é s kátránytermékek r 0000
t't 04 09* veszélves anvasokkal szennvezett fémhulladékok l  5000
1',7 04 10* olaiat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tarta)mg49



Veszélves anYasokat tarta|maző föld és kövek170503x
veszélves anvasokat tarta|maző kotrási meddő17  05  05*
veszélves anvasokat tarta|maző vasúti oá|va kavicsásval t  05  07*
azbeszttartalmú szt 7  0 6  0 l x
egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy
azokat tartalmazzák

17  06  03x

azb e s ztet tarta|maző é p ítő anva17  06  05 x
veszé|yes anyagokkal szennYezett gipsz-alapú építőan17  08  01*

higan1't tarÍa|maző építkezési és bontási hu|ladékok170901x

PCB-ket tarta|mazó építkezési és bontási hu|ladékok (pl. PCB.ket
tarta|maző szigeteloanyag, PCB-ket tarta|mazo gyanta-a|api
padozaÍ, PCB-ket tarta|maző leszigetelt ablak, PCB.ket
t.arta|maző kond enzátorok)

t7 09 02*

veszé|yes anyagokat tarta|maző egyéb építkezési és bontásr
hulladékok (ideér|ve a kevert hulladékokat is

t 7  09  03*

BEREK, ILLETVB Ár'r'arox ncÉszsÉcÜcy
LLATASABOL ESA/AGY AZ AZZAL KAPCSOLA

ATÁSBóL SZÁRMAZó rrurrn.oÉxox (kivéve azoka
konyhai és éttermi hu|ladékokat, ame|yek nem közvetlenü|
észségügyi ellátásból származnak)

egyéb hulladékok, ame|yek gyűjtése és ártalmatlanítása speciá|is
követelménvekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekébenl 8  0 l  03*

l 8  0 106x

veszé|yes anyagokat tarta|mazó vagy abbó| álló vegyszerekl 8  02  05*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek18  02  07*

NNYVIZEKET KELETKEzÉsÜx TBLEPHELYE
L I<EZELő SzENNYvlzrrczrlróxnór. ILLE

Z tn-oviz És IPARJVÍZ SZoLGÁLTATÁsBó
lnnnazŐ HULLADÉKoK

l 9  01  05* kezeléséből származő szíj
gázok kezeléséből származő vizes, folyékony hu|ladékok' és

b vizes folvékonv huIladékok
t 9  0 l  06*

k kezelésébo| származő szilárd hulladékok19  01  07*
fustsáz kezeléséből származő elhasznált aktív szén19  0 l  l 0*

1901  11* veszélves anvagokat tarta|maző kazánhamu és salak
veszé lYes anyagokat tarta|mazót 9  0 1  13 x

19  01  15* ve szé lye s anyagokat tarta|maző, kazánbó l e ltávo 1 ított
1 9  01  17* veszé lyes anyagokat tarta|maző, p iro lízi s hu l |adék

kevert hulladék, amely legalább egy veszé|yes hu|ladékot
tartalmaz

19 02 04*

l9  02  05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat
tartaImaző i
elválasaásb ő| származő olai és koncentrátumok

veszélyes anyagokat lartalrmaző vagy abból ál|ó vegyszerek

U3* i c itctl. xl ku s és'' rtos;:latiku s 5y óg1'szerek

10* fosászati célokra használt amalsám hulladék

s000

5000

5000



6000

19 02 08* veSZé lyes anyagokat tarta|maző fo lyékony, é ghető hul I adékok 6000

l 9  02  09x ve s zé lye s anyagokat tarta|maző szi|ár d, é ghető hu l ladékok 6000

19 02 11* veszé lyes anyagokat tarta|maző egyéb hu | |adékok ó000
9 0304x csak részben stabilizált. veszélvesnek tartott hulladékok 6000
9 03 06x messzilárdított. veszélyesnek tartott hulladékok 6000
9 04 02* pernye- és eeyéb Íiistgáz-kezelési hulladékok 6000
9 04 03'F nem ijvesesített (Vitrifiká|t) szilárd fázis 6000

19 0'7 02* hu|ladéklerakóból származő, veszélves anyagokat tarta|mazo
csursalékvíz ó000

l9 08 06* te|ített vasv kimerült ioncserélő svanták 6000
t 9  08  07x ioncserélők regenerálásábőI származó oldatok és iszapok ó000
19  08  08x nehézfemek et tartalmazó. membrán-rendszerek hulladékai 6000

19  08  10* o|aj-víz elvá|asÍásából származő
ktilönbözik a l9 08 09-tol

zsír-olaj keverék, ame|y
6000

1908  l l x
ipari szennyvíz biológiai kezelésébő|
anvasokat tarta|maző i szap ok

származő, veszélyes 9000

19  08  l 3 x
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat
tarta|maző iszaook

9000

19  10  03* veszé|ves anyagokat tartalmaző könnvű frakció és por 6000
l 9  1 0  05 x veszé|yes anyagokat taría|maző más frakciók 6000
19 l t 01* elhasznált agyag szűrok ó000

l ! .  1 l  c 2 x savas kátrányok ó000

l 9  I  I  0 3* vizes folyékony hul1adékok 6000

191104x fűtőanyagok lúgga| való kezeléséből származó hulladékok 6000

191105*
hulladékok keletkezésük he|yén történó kezeléséből

veszé|Yes anyagokat tarta|maző i szapok
foIyékony
származő' 6000

19  11  07x ftistgáz tisztításából származő hulladékok 6000

19 12 06* veszélyes anyagokat tarta|maző fa 6000

t9 l 1*12 egyéb, veszé|yes
kezelésével nyert

anyagokat tarta|maző hulladékok mechanikai
hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

6000

19 0 l*t a
l - l

szennyezett ta|aj remediációjábó|
tarla|maző szi lárd hu| ladékok

származő, veszé lye s anyagokat 1 0000

t9 13  03 x
szenny ezet1 talaj remed i ác i ój áb ó l szár maző, ves zé |ye s anyago kat
tarta|maző iszapok

I 0000

1913  05* szennyezett ta|ajvíz
anyagokat tarta|maző

remediációjábó|
iszapok

származő, veszélyes r 0000

19  13  07* szennyezett Ía|ajvíz remediációjából
anvasokat tartalmaző szennvvizek. tö mény

származő, veszé|yes
vizes oldatok

I 0000

z0

rnrrpfuÉsl HI]LLADÉKoK (HAZTARTAS]
IIULLADÉKoK És AZ EZEKHEZ HAsoNLo
KERESKEDELMI, IPARI És INTÉZMÉNY]
t{ULLADÉKoK), BBLEÉRTVE AZ ELKÜLoNÍrnrrnl
cyÚrrorT HULLADÉxoxar rs



20  01  13* oIdószerek 6000

20 01 14* savak 6000

20  01  l 5* lúgok 6000

20  01  17* fényképészeti vegyszerek 6000

20  01  19* növényvédő szerek ó000

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 6000
20 01 23* klór-fl uor-szénhidroeéneket tartalmazó kiseIeitezett berendezések 6000
20 0t 26* étolai éS zsír, amely kü|önbözik a20 01 25-tő| 6000

20  01  27* veszélyes anyagokat tarta|mazó festékek' tinták, ragasáók és
svanták 6000

20 0t 29* veszé lves anvasokat tarta|maző mosószerek 6000
20  01  31* citotoxikus és citosáat ikus gyógyszerek 6000

20  0 l  33*
elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02
vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt e|emek és akkumulátorok
is mestalálhatók

20000

20  0 t  35x
veszélyes anyagokat tarta|maző, kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések, amelyek ktilönböznek a 20 0| 2I és
20 01 23 kódszámú hulladékoktól

6000

20  01  37* veszélyes anyagokat tarta|maző fa 6000


