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Ügtintéző: Sántha Emese

Tár g,l : Hu|ladékgazdálkodási engedély

HATÁno ZAT

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)
a TERRA-LINE Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségíÍ Társaság (székhely és
telephely: 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 101., 3I73l1 hrsz., rÜJ: IO09B4Q-a,
KTJ: 10i32BI69, adőszám: 1323936l-2-03, KSH azonositő: 13239361-3822-|13-03, cégegyzékszám:
03-09-117460, nyílvántartási szám: 92B12KEFJ201r6, a továbbiakban: Engedélyes) részére - Engedélyes
kérelmének helyt adva -

engedélyezi

veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szá|lítását, kereskedelmét
és gyűjtését az alábbiak szerint.

1.) Az engedólyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

Szállítási, kereskedelmi és g1.tijtési tevékenység végzése jelen engedély 3. pontjában felsorolt veszélyes
és nem veszélyes hulladékok tekintetében.

2.) A hulladékeazdálkodási tevékenységeel érintettterület:

Magyarország területe.

3.) A hulladék faitáia. típusa és mennyisége: 
)

Azonosító
kód Megnevezés

Mennyiség
(tonnalév)

01
ÁsvÁNyoK KUTATÁsÁnÓr,, gÁNyÁszltÁnÓr. rŐrn.rrÉ sfrnob
FIZIKAI n s xÉ nrr,q. I KF,ZELú)s É n or, SZÁRMAZÓ rrur'r,no Éx

01 01 ásványo k b ány ászatáb ől származó h ulladék

01 01 01 fémtartalmú ásványok bány ászatábőI származő hulladék 100

01 01 02 nemfémesásványokbányászatábő|származőhulladék 100

01 03 fémtartalmú ásványók fizikai és kémiai feldolgozásábő| származó hulladék

01 03 04* szulfi dos ércek feldol gozásáből származő visszamaradó, savképzo meddő 200

01 03 05* veszélyes anyagokat tarta|maző egyéb meddő 200

01 03 06 meddő, amely kiilönbözik a 01 03 04-tő1és a 01 03 05-től 100

01 03 07*
fémtartalmú ásványok fizikat és kémiai feldolgozásábőI származó, veszélyes
anyagokat tartalmaző egyéb hulladék

200

01 03 0B hulladékpor, amely 1ailönbözik a 01 03 07-től 100

01 03 09 timföld termelésébol származő vörösiszap, amely különbözik a 01 03 1 0-től 100
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01 04 nemfémes ásványok Íizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék

01 04 07*
nemfémes ásványok ftzikai és kémiai feldolgozásáből származő, veszélyes
anyagokat Ártalmaző hulladék 200

01 04 08 kőtörmelék és hulladékkavics, amely lailönbözik a 01 04 07-tő1 r00

01 04 09 hulladékhomok és hulladékagyag 100

01 04 10 hulladékpor, amely ktilönbözik a 01 04 07-tőI 100

01 04 11
kálisó és kősó feldolgozásából származő hulÍadék, amely ktilönbözik
a 01 04 07-tő1

100

0t 04 I2
ércek mosásából és tisáításából származő meddő és egyéb hulladék, amely
ktilönbözik a 01 04 07_tó1 és a 01 04 1 1-tő1 ^ l 100

01 04 13
kő vágásáből és fiírészeléséből szátmaző hulladék, amely ktilönbozik
a 01 04 07-től 100

01 05 fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék

01 05 05* olajtartalmú furóiszap és hulladék s00

01 05 06x veszélyes anyagokat tartalmaző furóiszap és egyéb hulladék 500

0l 05 07
baritot (bárium-szu1fátot) tartalmaző fúróiszap és hulladék' amely kiilönbözik
a 01 05 05-től és a 01 05 06-tó1

300

01 05 08
klorid_tartalmú furóiszap és hu11adék, amely kíilönbözik a 01 05 05-től és
a 01 05 06-tól

300

02

InEZőGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKvAKULTURÁS
TERMELÉSBÓL, ERDŐGAZDÁr-ronÁsBÓL, VADÁSZATBÓL,
HALÁsZATBÓL, Ér,nr-nnrsznR-Br,oÁLlÍrÁsnÓl És
FELDoLGozÁsnÓr, SZÁRMAZÓ rrur,rloÉr

02 01
mezőgazdzság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodáso vadászat
és halászat hulladéka

02 01 0i mosásból és tisztításbóLszárrnazo iszap ) 100

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 100

02 0L a4 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 100

02 01 07 erdő gazdálkodás hulladéka 100

02 01 08* veszélyes anyagokat tarta7maző, agrokémiai hulladék 200

02 01 09 agrokémiai hulladék, amely kiilönbözik a02 0108-tól 100

02 01 10 fémhu11adék r00

02 06 sütő- és cukrászipari hulladék

0z 06 02 tartósítószer hulladék 50

03
FAFELDOLGOZÁSBÓL És FALEMEZ-, nÚton-, CELLULÓz nosr
SZUSZPENZID-, PAPÍR- ns KARToNGyÁnrÁsgÓL szÁnivrazÓ
HULLADÉK

03 01 fafeld ol gozás ból, falem ez- és b úto rgyártásból származő h u llad ék

03 01 04*
veszélyes anyagokat tartalmaző fűrészpor, fafo1gács' darabos eselék, fa,
forgácslap és furnér

200

03 01 05
fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik
a 03 01 04-től

100



03 02 faanyagvédőszer-hulladék

03 02 01* halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmaző faany agvédőszer 200

03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket 1artalrmaző faanyagvédőszer 200

03 02 03x fém-organikusvegyületekettartalmazőf aanyagvédőszer 200

03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmaző faanyagvédőszer 200

03 02 05x veszélyes anyagokat tarta|maző, egyéb faanyagvédőszer 200

03 03 cellulózrost szuszpenzióo papír- és kartongyártási' feldolgozási hulladék

03 03 01 fakéreg és fahulladék 100

03 03 02 zöldlúg íszap, amelyet főz!!t'! regenerálásából nyertek ki 100

03 03 05 papír újrafeldolgozásáb ől származő festékeltávolítási (de-inking) iszap r00

03 03 07
hullá_dé'k papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton
elválasztott maradék

r00

03 03 08 hasznosításra színt papír és karton válogatásábő7 származó hulladék 100

03 03 09 hulladék mésziszap 100

03 03 10
mechanikai elválasztásból származő szálmaradék, szál-, töltőanyag- és
fedőanyag-iszap

100

03 03 11
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történo kezeléséból származő
iszap, amely kÍ.ilönbözik a 03 03 10től 100

04 BiR-, SZoRME- És rBxrruPARI HULLADÉK
04 01 bőr- és szőrmeipari hulladék

04 01 03* oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélktili hulladék 200

04 01 06
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származő,
krómot tartalmaző iszap

100

04 01 07
a fblyékony hulladéknak a kepződése helyén történő kezeléséből származő,
krómot nem tartalmaző iszap

i00

04 01 08
krómot tartalmaző cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács' apríték, csiszolási
por)

100

04 02 textilipari hulladék

04 02 09
társított anyagokból származő hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek,
plasztomerek)

100

04 02 r0 természetes alapanyagokből származő sZerVeS anyag (p1. zsír, viasz) 100

04 02 14* kikészítésből származő, szerves oldószert tarta|maző hulladék 200

04 02 15 kikészítésbőI származő hulladék, amely kiilönbözik a 04 02 14-tő1 100

04 02 16* veszélyes anyagot tartalmaző szitezék és pigment 200

04 02 17 szinezék és pigment, amely ktilönbözik a04 02I6-tő| r00

a4 02 79*
a folyékony hulladéknak a képződése helyén ttjrténő kezeléséből szártlaző,
veszélyes anyagokat Íartalmaző iszap

200

04 02 20
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történo kezeléséból szártnaző
iszap. amely különbözik a 04 02 l9-től

100

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladék 100



04 0222 feldolgozott textilszál hulladék 100

05
KooLAJFINoMÍTÁsnÓr,, rÖr'DG 

^ZTllszrÍrÁsnÓr, 
És a xoszÉN

PIRoLITIKUS KEZELÉsÉnŐl SZÁRMAZÓ nur,r,ADÉx
05 01 kőolajfinomításból származő hulladék

05 01 02* Sótalanító berendezésb ől szárrrnzó iszap 200

05 01 03* tartályfenék iszap 200

05 01 04* alkil-savas íszap 200

05 01 05* kiömlött olaj 200

p5 01 06* ü,zem, vagy a berendezések karbantartásából származő olajos iszap 200

05 01 07* savas kátrány 200

05 01 08* egyéb kátrány 200

05 01 09x
a folyékony hulladéknak a képződése helyén törtenő kezeléséből szátmaző,
veszélyes anyagot tartalmaző iszap

200

05 01 i0 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történó kezeléséből szárrnaző
iszap, amely ktilönbözík a 05 01 09-tő1

100

05 01 1lx tuze|ő any agok lúgo s ti sztításáb ó l szárrnaző hul ladék 200

05 01 12* savas olaj 200

05 0i 13 kazéntápvíz iszapja t90

05 01 14 hűtotornyok hulladéka 100

05 01 15* elhasznált derítőfijld 200

05 01 16 kőolajkéntelenítéséhőlrszármaző,kéntartalmúhulladék 100

05 01 17 bitumen 100

05 06 kőszén pi rolítikus kezeléséből származő h ullad ék

05 06 01* savas kátrány 200

05 06 03* egyéb kátrányféle 200

0s 06 04 hűtőtornyok hulladéka 100

05 07 fo|dgáz tisztításából és szállításából szárm azó h ulladék

050701x hi ganyt lartalmaző hul ladék 10

05 07 02 ként tartalmazó hulladék 100

06 SZERVETLEN KÉMIAI FoLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ rrur'r,aoÉx

06 01
savak termeléséből, kiszereléséből' forgalmaásából és felhasználásából
származó hulladék

06 01 01* kénsav és kénessav 200

06 01 02* sosav 200

06 01 03* folysav (hidro gén-fl uorid) 200

06 01 04* foszforsav és foszforossav 200

06 01 05x salétromsav és salétromossav 200

06 01 06x egyéb sav 200



06 02
lúgok termeléséből, kiszereléséből, Íorga|mazásából és felhasználásából
származő hulladék

06 02 01* kalcium-hidroxid 200

06 02 03* ammónium-hidroxid 200

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid 200

06 02 05x egyéb lúg 200

06 03
sók és oldatai' valamÍnt fémoxidok termbléséből' kiszereléséből,
forga|mazásából és felhasználásából szárm azó h ulladék

0603 11* cianid tartalmú szllárd sók és oldatok 200

0ó 03 13x nehézfémek et tartalmaző sz11ár d sók és oldataik 200

06 03 14 sz1|árd sók és oldatai, amelyek ktilönböznek a 06 03 11-tő1 és a 06 03 13-tó1 -100

0ó 03 15* nehézfémeke t tartalmaző fémoxi d 200

06 03 16 fémoxidok, amelyek kiilönböznek a 06 03 15-tol 100

06 04 fémtartalmú hulladéko amely különbözik a 06 03-tól

06 04 03* arzéntartalmu hulladék r00

06 04 04* hi ganytartalmú hulladék l0

06 04 05* más nehézfémeket 1artaknaző hulladék 100

06 05 a szennywíz képződésének telephelyén történő tisztításából származő iszap

06 05 02*
a folyékony hulladéknak a képződése helyén törtenő kezeléséből szátmaző,
veszélyes anyagokat tartaknaző iszap

500

06 0s 03
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történo kezeléséből származő
iszap, amely lailönbözik a 06 05 02-től t00

06 06
kénvegyület termeléséből'
felhasználásábólo valamint a kén
elj áráso kból származő hulladék

kiszereléséből, forgalmazásátlól és
vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő )

06 06 02* veszélyes szulfidvegyületeket tartalmaző hulladék 100

06 06 03 szulfidvegyületeket tartalmaző hulladék, amely kiilönbözik a 06 06 02-től 100

06 07
halogén termeléséből, kiszereléséből' forgalmazásából és felhasznáIásából'
valamint halogén vegyüIettel végzett mÍiveletből származő hulladék

06 07 01* elektrolízisbő7származőazbeszttartalmúhulladék 100

06 01 02* klórgyártásbóI szfumaző aktív szén 100

06 07 03* hi ganyt tarta|maző bárium-szul fát iszap 100

06 07 04* oldat és sav, pl. kontakt-sav 100

06 08
szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszerelésétlől'
for ga|mazásából és felhasználás ából szá rm azó hullad ék

06 08 02* veszélyes klór_szilánokat tartalmazó hulladék 100

06 09
foszforvegyület
felhasználásából,
hulladék

termeléséből, kiszereléséből,
valamint foszforvegyülettel v égzett

forgalmazásából és

műveletből származő

06 09 02 foszforvegyületet tar1almazó salak 100



06 09 03*
Veszélyes anyagokat tarta|maző vagy azoWal szennyezett, kalcium alapú
reakciók hulladéka 100

06 09 04 kalcium alapú reakciók hulladéka, amely lailönbözik a 06 09 03-tó1 100

06 10
nitrogénvegyületek termelésébőlo kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából' valamint nitrogénvegyiiletekkel végzett kémiai
m űveletekből és míÍtrágyagyártásb ő| származő hulladék

06 10 02* veszélyes anyagokat l.'artaknaző hulladék 100

06 11 szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származő hulladék

06 11 01 titán-dioxid termelésébő| származő, kalcium alapú reakció hulladéka 100

06 13
közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamtt*kbő| származő
hulladék

06 13 01* szervetlen növényvédő szerek, faanyagÉdé szerek és egyéb biocidok 100

06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve a06 07 02) 100

06 13 03 műkorom (carbon black) 100

06 13 04* azbeszt feldolgozásának hulladéka 100

06 13 05* korom 100

o7 SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

07 01
szerves alapanyagok termeléséből, kiszerelésébőlo forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék

07 01 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 200

07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 200

07 0r 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 200

0'I 01 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 200

07 01 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék J 200

07 01 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 200

07 01 10* egyéb sziiropogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 200

07 01 11*
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó,
veszélyes anyagokat tarta|maző iszap

204

07 01 12
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származő
iszap, amely kiilönbözik a 07 01 1ltől 100

07 02
műanyagok' műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

01 0201* vizes mosófolyadék és anyalúg 200

07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 200

07 02 04* egyéb SZerVes oldószer, mosófolyadék és anyalúg 200

07 02 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 200

07 02 08x egyéb üstmaradék és reakciómaradék 200

01 02 09* halogéntartalmú szrirópogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 200

07 02 r0* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 200



07 02 II* a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből szártnaző,
veszélyes anyagokat 1artalmaző iszap

200

07 02 12
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséból származő
iszap, amely kiilönbözik a07 0211-tő1

100

07 02 13 hulladék műanyag 100

07 02 14* veszélyes anyagokat hrta7maző adalékanyag hulladék 200

07 02 15 adalékanyag hulladék, amely kiilönbözik a0] 02l4-től 300

07 02 16* veszélyes SZerVeS szilíciumvegyületeket hrtalmaző hulladék 200

07 03
szerves festékeko pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből'
forgalmazásából és fellhÉinálásábóI származó hulladék (kivéve a 06 11)

07 03 01x vizes mosófolyadék és anyalúg 200

07 03 03* ktrto!éfiarral.mú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 200

07 03 04* egyéb SZerveS oldószer, mosófolyadék és anyalúg 200

01 03 01* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 200

07 03 0B* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 200

07 03 09* halo géntartalmú szűrőpo gácsák, kimerült felitató anyagok (abszorb ens ek) 200

07 03 10* egyéb szűrőpo gácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 204

0703 11*
a folyékony hulladéknak a képződése helyén törtenő kezeléséből származő,
veszélyes anyagokat tartalmaző iszap

200

01 031,2
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történo kezeléséből származő
iszap, ame\y kiilönbözik a 07 03 11{ől

100

07 04
szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 0l 08 és a 02 01 09), faanyagvédő
szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből,
Íorga|mazátsából és felhasználásából származó hulladék

070401* vizes mosófolyadék és anyalúg 200

07 04 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg r00

07 04 04* egyéb SZerVeS oldószer, mosófolyadék és anyalúg 200

07 04 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 100

07 04 0B* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 200

07 04 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) r00

0l 04 70* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 200

07 04 1L*
a folyékony hulladéknak a képzódése helyén történó kezeléséből szátmaző,
veszélyes anyagokat lartaknazo iszap

200

07 04 12
a folyékony hulladéknak a képződése helyén törteno kezelésébői szártnaző
iszap, amely különbözik a07 04 II-tő| 100

07 04 13* veszélyqs anyagokat tartalmaző szilárd hulladék 200

07 0s
gyógyszerek gyártásából' kiszereléséből, forgalmazásából és

felhasználásából származó hulladék

07 05 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 200

07 05 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100



07 05 04* egyéb SZerVes oldószer, mosófolyadék és anyalúg 200

07 05 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 100

07 05 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 200

07 05 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100

07 05 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 200

07 05 11*
a folyékony hulladéknak a képződése helyén törtpnő kezeléséből származő,
veszélyes anyagokat tartalmaző iszap

200

07 05 12
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből szétrrnaző
iszap' amely kiilönbözik a 07 05 11-től

100

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmaző szl|árd hulladék 200

07 05 14 szilárdhulladék, amely ktilönbözik a 07 05 13{ól r00

07 06
zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószereko
kozmetikumok gyártásából' kiszereléséből,
felhasználásából származó hulladék

fertőtlenítőszerek
forgalmazásából

es
es

07 06 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 300

07 06 03* halo géntartalmú szerves oldószer, mo sófolyadék és anyalúg 100

07 06 04* egyéb SZerVeS oldószer' mosófolyadék és anyalúg 100

07 06 07* halogéntartalrrrri üstmaradék és reakciómaradék 100

07 06 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 100

07 06 09* halogéntartalmú szűrópogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100

07 06 l0* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100

07 06 11*
a folyékony hulladéknak a képződése helyén torténő kezeléséből származő,
veszélyes anyagokat 'artalrmaző tszap

100

0l 06 12
a folyékony hulladéknak a képződése helyén törtenő kezeléséből származő
iszap, amely ktilönbözik a 07 06 1l-től 100

07 01
Íinom vegyszerek
forgalmazásából és
határozott hulladék

és vegyipari termékek gyártásából' kiszerelésébőlo
felhasználásából származő, közelebbről meg nem

07 07 0r* vizes mosófolyadék és anyalúg 100

07 07 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg i00

07 07 04* egyéb SZerveS oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100

01 07 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 100

07 07 08x egyéb üstmaradék és reakciómaradék 100

07 07 09* halo géntartalmú szűrőpo gácsák, felilató anyagok (abszorbensek) 100

01 07 r0* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 100

01 07 11*
a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származő veszélyes
anyagokat tar1almazó iszap

200

07 07 12
a folyékony hulladéknak a kópződése helyén történő kezeléséből szár^nazó
iszap' amely ktilönbözik a01 0] LI-|őI

r00



08

BEvoNAToK 6nsrÉínx, LAKKox És zowtÁNcox1,
RAGASZTOK, TOMITOANYAGOK ES I{YOMDAFBSTEKEK
cyÁnrÁsÁnÓr, KISZERELÉsÉnÓI,, FoRGALMAzÁsÁnÓr, És
F'ELHAsZNÁr,ÁsÁnÓl szÁnnn lrzÓ laatLaoÉr

08 0r
festékek és lakkok gyártásából, kÍszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásábóI' valamint ezek eltávolításából származő hulladék

0801 ll* SZeÍveS oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazí festék- és lakk-
hulladék

s00

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely lailönbözik a 08 01 11től 300

08 01 13*
SZerVeS oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartaImaző festék- és lakk-
iszap

500

0B 01 14 festék- vagy lakk-iszap, amely ktilönbözik a 08 01 13-tó1 100

08 01 15x
SZerVeS oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tntalmaző festék és lakKj
tartalmú vizes iszap 

1

500

08 01 16 festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely kiilönbözik a 08 01 15{ő1 100

08 01 t7*
festékek és lakkok eltávolításábőI származó' SZerVeS oldószereket vagy egyéb
veszélyes anyagokat tartalmaző hulladék

500

0801 r8 t00Í'estékek és lakkok eltávolításából szátmazo hulladék, amely kiilönbözík
a 08 01 17-tol

08 01 19*
SZerVeS oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat larta|maző festék vagy
lakk tartalmú vizes szuszpenztők

s00

0B 01 20 festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziők, amelyek ktilönböznek a 08 01 19-tő1 100

08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására ltasznáLt, hulladékká vált anyagok s00

08 02
egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből
Íor ga|mazásából és felhasználásából származó h ullad ék

08 02 01 por alapú bevonatok hulladéka I 100

08 02 a2 kerámiaanyagokat tarta|mazó vizes iszap 100

0B 02 03 kerámiaanyagokat 1artalmazo vizes szuszpenziő 100

08 03
nyomdafestékek gyártásábólo kiszereléséből' forgalmazásából és
felhasználásálról származó hulladék

08 03 07 nyomdafestéket tartalmaző vizes iszap 100

08 03 08 nyomdafestéket tartalmaző vizes folyékony hulladék 100

0B 03 12* veszélyes anyagokat tartalmaző nyomdafesték hulladék 200

0B 03 13 nyomdafesték hulladék' amely különbözik a 08 03 12-től r00

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmaző nyomdafesték iszap 240

08 03 15 nyomdafestékiszap, amely ktilönbözik a 0B 03 14-tő1 100

0B 03 16* hulladékká vált gravíroző o1dat 100

0B 03 17x veszélyes anyagokat tartalmaző, hulladékká vált toner r00

08 03 18 hulladékká vált toner, amely ktilönbözik a 0B 03 17{ől 100

0B 03 19* diszpergált olaj 100



08 04
ragasztók és tömítőanyagok gyártásábólo kiszerelésébőlo forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is tleleértve)

08 04 09*
Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók,
tömítőanyagok hulladéka

500

08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely ktilönbözik a 0B 04 09-től 100

08 04 11*
SZerVes oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmaAő rugasztő-,
tömítőanyagok iszapja 

]

100

08 04 12 ragasúő-, tömítőanyagok iszapja, amely ktilönbözik a 08 04 11{ől 100

08 04 13*
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmaző ragasztók,
tömítőanyagok vizes iszapja t-I 100

0B 04 14 ragasztók, tömítőanyagok vizes tszapja, amely ktilönbözik a 08 04 13-tól 100

08 04 15*
szerves oldószereket vagy más ve,szelyes anyagokat, valamint tagasztőkat,
tömítőanyagokat tartalmaző vizes folyékony hulladék

100

08 04 16
ragasztőkat, tömítőanyagokat tartalmaző folyékony vizes hulladék, amely
ktilönbözik a 08 04 15-tól

100

08 04 17x gyantaolaj 50

08 05 A 08 főcsopoÉban közelebbről meg nem határozott hulladék

08 05 01* hulladék izocianátok 50

09 nÉNvxnpÉszrrr IPAR HULLADÉKA
09 01 fényképészeti ipar hulladéka

09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat 100

09 01 02* vizes alapú ofszetlernez előhívó oldat 100

09 01 03* oldószer alapú előhívó oldat 100

09 01 04* rögzíÍő (frxír) oldat 100

09 01 07 ezüstöt vagy ezüstvegyúleteket tartalmaző fotófilm és -papír 100

09 01 0B ezüstöt vagy ezüstvegyiileteket nem tartalmazó fotófilm és -papír 100

10 TERMIKI]S GYÁRTÁSFoLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ rrur,r'aoÉr

10 01
erőművekből és egyéb égetőművekből származő hulladék (kivéve
a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)

10 01 01 hamu' salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04) 100

10 01 02 széntüzelés pernyéje 100

10 01 03 tozegpemye és kezeletlen fa eltüzelésébóI szárrnazó pernye 100

10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora 100

10 01 0s fustgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származő szilárdhulladék 100

10 01 07 ftistgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származő iszap hu11adéka 100

10 01 09x kénsav 100

10 01 13* tüzelőanya gként használt emul geá1t szónhidrogének pernyéj e 100

10 01 14*
egytittégetésbőI származó' veszélyes anyagokat tartaltmaző hamu' salak és kazán
por

100

l0



10 01 15
egytittégetésbőI szitrmaző hamu, salak és kazán por, amely kiilönbözik
a 10 01 14-tő1

100

10 01 16* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmaző peniye 100

10 0t 17 együttégetésbő| származó pernye, amely kiilönbözik a 10 01 16tól r00

10 01 l8* gázoktisztításából szártnaző, veszélyes anyagokat Íarta|maző hulladék 100

10 0l 19
gázok tisztításából származó hulladék, amely ktilönbözik a' 10 01 05-től,
a 10 01 07-tő1és a 10 01 18-tól

r00

10 01 20*
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből szttrmaző,

veszélyes anyagokat tarta|maző tszap
100

10 01 21
a folyékony hulladéh'-aí< a képződése helyén történó kezeléséből szártnaző
iszap, amely kiilönbözik a 10 01 20-től

i00

r0 0r 22* k-azántisztításábőIszármaző,veszélyesanyagokattartaImazővizesiszap 100

10 01 23 kazántisztitásából származő vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-tóI 100

I0 0r 24 fl uid-ágybó| származő homok 100

10 01 25
széntüzelésű erőmúvek tüzelőanyagának tárolásából, elokészitéséből származő
hulladék

100

10 0r 26 htltőviz kezeléséből származo hulladék 100

10 02 vas- és acélipartlól származő hulladék

10 02 01 salak kezeléséből származó hulladék 1q0

10 02 02 kezeletlen salak r00

r0 02 07* gázokkezeléséből szárrnaző, veszélyes anyagokat tartalmaző szllárdhulladék 100

10 02 08 gázokkezeléséból származő szilárd hulladék, amely különbözik a 70 02 01-től 100

10 02 10 hengerlési reve 100

10 02 11x hutőviz kezeléséből származő, olajat tartalmazó hulladék 100

r0 02 12 hútővízkezeléséből származő hulladék, amely ktilönbözik a 10 02 11-tol 100

t0 02 13*
gázok kezeléséből szárrnaző, veszélyes anyagokat l.artalmaző tszap és

szűrópogácsa
100

r0 02 14
gázok kezeléséből
a 10 02 13-tó1

szarmazo íszap és sziirőpogácsa, amely ktil<jnbözik r00

10 02 15 egyéb iszap és szűrőpogácsa 100

10 03 alumínium elektrolízisébőt és termikus kohászatáb ő| szármtző hulladék

10 03 02 hulladékká vált anód törmelékek 100

10 03 04* elsődleges termelésből származó salak 100

10 03 0s hulladék timfold 100

10 03 08* másodlagos termelésbol származő sósalak 100

10 03 09* másodl ago s termelésből származő s alak (feketesalak) 100

10 03 15*
vizzel érintkezve veszé1yes rneruryiségben gyúlékony gázokaÍ fejlesztő fölözék
és salak

100

10 03 16 fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-tő1 100

1003 17x attodgyártásábólszámaző,kátrátytl'artalmazőhulladék r00

1i



10 03 18
anód gyártásáből szérmaző, széntartalmú hulladék, amely ktilönbözik
a 10 03 17-től

100

10 03 19* filstgázból származő, veszélyes anyagokat tartalmaző por 100

10 03 20 fiistgázból szátmaző por, amely krilönbözik a 10 03 19_től 100

10 03 21*
veszélyes anyagokat 1artaImazó egyéb részecskék és por (beleértve a
golyósmalmok porát is)

100

r0 03 22
egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek
kiilönböznek a 10 03 21-tő1

100

10 03 23* gázokkezeléséből szártnaző, veszélyes anyagokat tartaImaző sztlárd hulladék 100

r0 03 24 géaok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a I0 02 23-tő1 100

10 03 25x
gázok kezeléséből származő, veszélyes anyagokat tartaImaző iszap és
szűrőpogácsa

100

r0 03 26
gázok kezeléséből származő iszap és szűrőpogácsa, amely kÍilönbözik
a 10 03 25-tő1

100

I0 03 27* hutőviz kezeléséból származő, olajat tartalmazó hulladék 100

10 03 28 hútőviz kezeléséből származő hulladék, amely ktilönbözik a 10 03 21-tól 100

10 03 29*
sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmaző
hul1adék

100

10 03 30
sósalak és feketesalak kezeléséből származő hulladék, amely kiilönbözik
a 10 03 29-tő1

100

10 04 ólom termikus kohászatából származő hulladék

10 04 01* el sődleges és másodlago s termelésb ő1 szárnaző salak 100

10 04 02* elsődleges és másodlagos termelésbőI származő kohósalak (fémsalak) és folözék 100

10 04 03* kalcium_arzenát 100

10 04 04* fiistgáz por 100

i0 04 05* egyéb részecskék és por 100

10 04 06* gázok kezeléséből származő szilárd hulladék 100

10 04 07* gázok kez elés éből szártnaző i szap és szűrőpo gács a 100

10 04 09* hatővíz kezeléséből származő, olajat tartalmazó hulladék 100

10 04 10 hútővíz kezeléséből származő hulladék, amely ktilönbözik a 10 04 09-től 100

10 0s cink termikus kohászatából származó hulladék

10 05 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 100

10 05 03* ftistgáz por 100

10 05 04 egyéb részecskék és por 100

10 05 05* gázok kezeléséből származő szilárd hulladék 100

10 05 06* gázok kezel ésébő1 származő i szap és szűrőpo gácsa 100

l0 05 OBx hutőv iz kezel é s éb ő1 szártttaző, o 1 aj at tartalmazó hul l adék r00

10 0s 09 htltőviz kezeléséből származő hulladék, amely lnilönbözik a 10 05 0B-tó1 100

10 05 l0* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejleszto fölözék
és salak

100

t2



r005 11 folözék és salak, amely kiilönbözik a 10 05 10{ől r00

t0 06 a réz termikus kohászatából származó hulladék

10 06 01 el s ő dle ge s és más o dlago s termelé sb ől származő salak 100

10 06 02 elsődleges és másodlagos termelésbőIszármaző kohósalak (fémsalak) és folözék 100

10 06 03* fiistgáz por 100

10 06 04 egyéb részecskék és por 100

l0 06 06* gánokkezeléséből származő szilárd hulladék r00

t0 06 07* gázokkezeléséből származő iszap és szrírőpogácsa 100

10 06 09* htttőviz kezeléséből származő, olajat tártalmazó hulladék 100

10 06 10 lutóvízkezeléséből származő hulladék, amely különbözik a 10 06 09-tő1 100

10 07 ezüst, arany és platina termikus kohászatáb ől származő hulladék

10 07 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 100

10 07 02 elsódleges és másodlagos termelésbő| származő kohósalak (femsalak) és folözék 100

10 07 03 gázokkezeléséből származő szilárd hulladék 100

10 07 04 egyéb részecskék és por 100

10 07 05 gázok kezeléséból származő iszap és szűrőpogácsa 100

t0 07 07* hútőviz kezeléséből származő, olajat tartalmazó hulladék 100

10 07 0B hútővizkezeléséból származő hulladék, amely kiilönbözik a 10 07 07-től r00

10 08 egyétl nemvas fémek termikus kohászatátlő| származő hulladék

10 0B 04 szilétrd részecskék és por 100

10 08 0B* elsődleges és másodlagos termelés sósalakja 100

10 08 09 egyéb salakok 100

10 08 10x
kohósalak (fémsalak) és gyúlékony folözék, amely vizzelérintkezve veszélyes
mennyiségben gyúlékony gázÍ fqleszt

100

1008 11
kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik
a l0 0B 10-től

100

10 08 12* anódgyártásbőLszármaző,kátránfi tartalmazőhulladék 100

10 08 13
anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely ktilönbözik
a 10 0B 12Jol

100

10 08 14 anód törmelékek 100

10 0B 15* veszélyes anyagokat tartalmaző fiistgáz por 100

10 0B 16 fiistgáz por, amely különbözik a 10 08 15-tő1 100

10 0B 17x
fustgáz kezeléséből származő, veszélyes anyagokat tartaLmaző iszap és

szűrőpogácsa
100

10 0B 18
fiistgáz kezeléséből származő iszap és szűrőpogácsa, amely külonbözik
a l0 08 17-tól

100

1008 19* hÍttóviz kezelésébol származő, olaj at tartalmazó hulladék 100

10 0B 20 hitővízkezeléséből származő hulladék' amely különbözik a 10 08 19_tól 100

IJ



10 09 vasiintvények készítéséből származó hulladék

10 09 03 kemence salak 100

10 09 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tarta|maző öntőmag és forma 100

10 09 06 femöntésre nem használt öntőmag és forma, amely ktilönbözik a 10 09 05-től 100

10 09 07* fémöntésre haszná|t, veszélyes anyagokat l.artalrmazó öntőmag és forma 100

10 09 08 fém<jntésre használt öntőmag és forma' amely ktilönbözik a 10 09 07-tő1r 100

10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmaző fiistgáz por 100

10 09 10 Íiistgáz por, amely krilönbözik a 10 09 09-tő1 100

100911* veszélyes anyagokat tartalmaző egyéb részecskék i00

r0 09 12 egyéb részecskék, amelyek kiilönböznek a 10 09 11-től 100

10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmaző kölí6aiyag hulladék 100

10 09 14 kötóanyag hulladék, ame1y ktilönbözik a 10 09 13{ó1 100

10 09 15* veszélyes összetevőket tartalmaző, hulladékká vált repedésj elző anyag 100

10 09 l6 hulladékká vált repedésjelző anyag, amely ktilönbözik a 10 09 15{ől 100

10 10 nemvas fém öntvények készítés éb ől származó h ulladék

10 10 03 kemence salak 100

10 10 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmaző öntőmag és forma 100

10 10 06 fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely kiilönbözik a 10 10 05-től 100

10 10 07* fémöntésre használt' veszélyes anyagokat tartalmaző öntőmag és forma 100

10 10 0B fémöntésre baszná|t öntőmag és forma, amely ktilönbözik a 10 10 07-től 100

10 l0 09* veszélyes anyagokat l'artalrmaző fiistgáz por 100

10 t0 10 fiistgáz por, amely kiilönbözik a 10 10 09-től 100

10 10 11* veszélyes anyagokat tarta|maző egyéb részecskék 100

10 t0 t2 egyéb részecskék, amelyek krilönböznek a 10 10 i 1-tol 100

10 10 l3* veszélyes anyagot 1artalmaző kötőanyag hulladék r00

10 t0 t4 kötőanyag hulladék, amely ktilönbözik a 10 10 13-tól 100

10 t0 15* veszélyes összetevoket tarta|maző, hulladékká vált repedésj elző anyag 100

10 l0 t6 hulladékká vált repedésj e7ző anyag, amely ki'ilönbözik a 10 10 15{ő1 100

10 lt üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék

10 u 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladéka r00

i0 ll 05 egyéb részecskék és por 100

10 ll 0g* feldolgozásra elókészített keverék veszélyes anyagokat tattaImaző hulladéka 200

10 tl l0 feldolgozásra elókészített keverék hulladéka, amely kiilönbözik a 10 11 09-tol 100

10 t1 11*
nehézfémeket tartalmazó (p1. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor
hulladéka

z(i0

10 l1 12 üveghulladék' amely különbözik a 10 11 11{ől 100

l110 13* ve szél yes anyagokat tartalmaző üve gcsiszolási és políro zási tszap 200
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10 11 14 üvegcsiszolási és polírozásiiszap, amelykiilönbözika 10 11 13-tó1 100

10 11 15* filstgé.z kezeléséből származő, veszélyes anyagokat tartalmaző szil'árd hulladék 200

l0 11 16 fustgáz kezeléséből származő sz1lárd hulladék, amely kíilönbözik a 10 11 15{ől 100

10 11 17*
flistgáz kezeléséből származő, veszélyes anyagokat lartalmaző iszap és
szűrőpogácsa

200

10 11 18
füstgáz kezeléséből szánnaző iszap és szűrőpogácsa, amely ktilönbözik
a l0 1l 17-től

100

10 l1 19*
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből szártnaző,
veszélye s anya gokat tartalmazo sz1lár d hulladék

200

10 l1 20
a folyékony hullatléiáiak a képződése helyén történő kezeléséből szátmaző
szllárdhulladék, amely kiilönbözik a 10 1 1 19{ő1

100

10 12
-lierámiaáruk, tégláko cserepek és építőÍpari termékek termeléséből
származő hulladék

10 12 01 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék 100

l0 12 03 szilárd részecskék és por 100

10 12 05 gázok kezelésébol származő iszap és szűrőpo gácsa 100

I0 12 06 kis elejtezett öntőforma 100

10 t2 08 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka 100

10 12 09* gáz kezelés éb ől szátmazó, vesz élye s anyagokat tartalmaző szi lárd hulladék 100

10 I2 10 gázkezelésébőlszármazó szilárd hulladék, amely ktilönbözik a 10 12 09-Íő1 100

10 12 77* nehézfémek et tartalmaző zománc o zá si hull adék 100

10 I2 I2 zománcozási hulladék, amely kiilönbözik a 10 12 1ltól 100

10 I2 13
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származő
rszapja

100

10 13
cement, mész és gipsz, valamint az eiekbő| előállított gyártmány és

termékek gyártásáből származő hulladék

10 r3 01 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek 100

10 13 04 amész égetéséből és oltásából származő hulladék 100

l0 13 06 szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 i3 13) 100

10 13 07 gázok kezeléséből származő iszap és szűrőpogácsa 100

10 13 09* azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék 100

10 t-1 10
azbesztcement gyártásakor
a 10 13 09-tő1

képződő szilárd hulladék, amely krilönbözik
100

101311 cement alapú kompozit anyagok hulladéka' amely lailönbözik a 10 13 09{o1 és
a 10 i3 l0-tol

100

10 13 r2* gáz kezelésébőI származó' veszélyes anyagokat tartalmaző hulladék 100

10 13 13 gázkezelésébő| származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12tő1 100

t0 l3 14 hulladék beton ós betonkészítési iszap 100

10 14 krematóriumokból szármtző hulladék

10 14 01x ftist gáz tisztításából származo, hi ganyt lartalrmaző hulladék 100
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11
F'ÉMEK És ncyÉn ANYAGoK xÉvrr.q.r rnr,Ür-nrxnznr,ÉsÉnol És
nnvonÁsÁnor, szÁnuazÓ rrur,r'anÉr; NEMvAs rnnnnx
IIIDRoMETALLURGIAI IIULLAnÉxa

11 01
fémek kémiai felületkezeléséből' bevonásábó| származő és egyéb hulladék
(pl. galvanizá|ási eljárások' horganyzási eljárásoko revétlenítési eljárásoko
m a ratás, f o szfátozáso l ú gos zsírtalanítás o a n ó d os oxid ál ás)

11 01 05* reve eltávolítására használt sav 200

11 01 06* közelebbről meg nem határozott sav 200

11 01 07* pácolásra használt 1úg 200

11 01 0B* foszfétozásbó). származő lszap 300

11 01 09* veszélyes anyagokat tartaknaző íszap és szűropogácsa 300

t1 01 10 iszap és szűrőpogácsa, amely ktilönbözik a 11 01 09_től 100

I1 01 11* veszélyes anyagokat tartalmaző öblítő- és mosóvíz 300

11 01 12 öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től 100

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmaző zsírtalanítási hulladék 300

t1 01 74 zsirtalarutási hulladék, amely kiilönbözik a 11 01 13-tól 100

l1 01 15*
membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmaző eluátuma és
iszapja 100

11 01 16x kimerült vagy telített ioncserélő gyanta 100

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmaző egyéb hulladék 100

l1 02 nemvas fémek hid rometallu rgiai elj árásaibó| származő hullad ék

rr 02 02* cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet ís beleértve) 100

11 0203 vízes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termelésébőI szárunaző
hulladék

100

11 02 05* veszélyes anyagokat tartalmaző réz-hidrometallurgiai hulladék 100

11 02 06 réz-hidrometallurgiai hulladék, amely lailönbözik a I| 02 05-tő1 100

Ll 02 07* veszélyes anyagokat Íarta|maző egyéb hulladék 100

11 03 fémek hőkezelési eljárásaiból származő iszapok és szilárd hulladék

11 03 01* cianid tartalmú hulladék 100

11 03 02* egyéb hulladék 100

1l 05 tűzihorganyzási eljárások hulladéka

i1 05 01 kemény cink 100

11 0502 cinkhamu 100

11 05 03* gázkeze|ésébő| származő szilárd hulladék 100

110504* elhasznált folyósítószer r00

12
F'ÉMEK, MUANYAGoK ALAKÍrÁsÁnÓr,, FIZIKAI És vrncrraNIKAI
FELÜLETKEZELESÉgÓL SZÁRMAZÓ Hurr,'q'DÉr

t2 0t fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből
származő hulladék

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 100
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12 ar 02 vasfém részek és por 100

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 100

1201 04 nemvas fém részek és por 100

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származő múanyag forgács 100

12 0i 06*
ásványi alapú, halogénelemeket tartalmaző gépo|aj (kir'éve az emulziől és az
oldatot)

100

t2 ar 07* halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emu|ziőt és az oldatot) 100

12 01 OBx halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat 100

12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 200

12 01 10x szintetikus gépolaj 100

T2 OT 12* elhasznált viasz és zsír 200

1201 13 hegesztési hulladék 100

12OI 14* veszélyes anyagokat tartalmaző, gépi megmunkálás során képződő iszap 200

1201 15 gépi megmunkálás során képződó iszap, amely kiilönbözik a 12 01 14-től 100

1201 16* veszélyes anyagokat tarta|maző homokfuvatási hulladék 200

120l 17 homokfuvatási hulladék, amely kÍilönbözik a 12 0I 16-t'ő1 100

12 01 1B* olajat tartalmaző férruszap (csiszolás, hónolás' lappolás iszapja) 200

1201 19* biológiailag lebomió gépolaj 200

t2 0r 20* veszélyes anyagokat Ártalmaző elhasznált csiszolóanyagok és eszköz 200

12 0r 21 elhasznált csiszolóanyagok és eszkőz, amelyek ktilönböznek a 12 01 20-tó1 100

t2 03
vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból szárma'ző hulladék
(kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)

12 03 01x vizes mosófolyadék I 200

12 03 02* gő zzel v é gzett zsírtalanitás hul ladéka 204

13

OLAJHULLADEK És A FOLYÉKONY
HULLADÉKa (kivéve az étolajokat, valamint
főcsoportokban meghatározott hulladékot)

UZEMANYAG
a05ésa12

13 01 hidraulika olaj hulladéka

13 01 04* k1órozott SZerVeS vegyületeket 1artalmaző emulzió 100

13 01 05* klórozott Szerves vegyiileteket nem tartalmaző emlúzlő 100

13 01 09* k1órozott SZerVeS vegyületekettartalmaző, ásványolaj alapú hidraulikaolaj 100

13 01 10* k1órozott SZerVes vegyületeket nem tartalmaző ásványolaj alapú hidraulikaolaj 100

13 01 11* szintetikus hidraulikaolaj r00

13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj 100

l3 01 l3* egyéb hidraulikaolaj 100

13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

t3 02 04* 200

13 02 05* ásványolaj alapú' klórvegyületet nem taftalmaző motor-, hajtómű- és kenőolaj 300

t1



t3 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 200

13 02 07* biológíailag könnyen lebornló motor-, hajtómű- és kenőolaj 200

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj 200

13 03 szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 06*
ásványolaj alapú, klórvegyiiletet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj,
amely kiilönbözik a 13 03 01-tő1

100

13 03 07*
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmaző szigetelő és hőtranszmissziós
olaj 100

13 03 08* szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj 100

13 03 09* biológiailag körrnyen lebom1ó szigetelő és hőtranszmissziós olaj 100

13 03 10x egyéb szigetelő és hőtransznissziós_ olaj 100

13 04 hajófenéki olaj hulladék

13 04 01* belvízihajózásbólszármaző,olajjalszenrtyezettf enéWiz 100

t3 04 02* kikötői olaj- és homokfogóbőI származő olajtartalmú hulladék 100

13 04 03* egyéb, hajózásból szárrnaző, olajjal szeruryezett fenékvíz 100

13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladék

130501* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szllárd arLyag 300

13 05 02* olq-víz szeparátorokb őI származő iszap 300

13 05 03* búzelzárőből származő iszap 300

13 05 06x olaj -viz szeparátorokb ő| szarmaző o|aj 300

13 05 07* olaj-víz szeparátorokb ől szárrnaző olajat tartalmazo viz 300

t3 05 08x homokfogóból és olaj -ví z szeparátorokból származó hulladékok keveréke 300

t3 01 folyékony üzemanyagok hulla$ éka

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 100

t3 07 02* benzin 100

13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 100

13 08 közelebbről meg nem határozott olajhulladék

13 08 01* sótalanítási iszapok, emulziók 100

13 08 02* egyéb emulziók 1 000

13 0B 99* közelebbrol meg nem batározott hulladék 100

t4 SZERVES oLDÓSZER-, rrÚrÓANYAG- És Ha.rrÓelz ruuLLADEK
(kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)

l4 a6 szerves oldószer_, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék

14 06 02* egyéb ha1ogénezett oldószer és oldószer keverék 200

14 06 03* egyéb oldószer és oldószer keverék 200

14 06 04* halo génezett oldó szerek et tatlalmazó iszap és szilárd hulladék 200

14 06 05* egyéb oldószereketÍartalmaző iszap és sz1|árd hulladék 200
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15
CSOMAGOLASI HIJLLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM
HATÁRoZoTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZoRBENSEK),
rÖnr-ornNDiK, szŰno,q'nYAcoK És vÉoonuruÁztr

15 01
csomagolás
csomagolás

hulladék (beleértve
hulladékot)

a válogatottan gyűjtött települési

15 01 0l papír és karton csomagolási hulladék 100

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 100

15 01 03 fa csomagolási hulladék 200

15 01 04 fém csomagolási hulladék 200

15 01 0s vegyes összetéteí'liiompozit csomagolási hulladék 100

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 100

t50rG7 *
üveg csomagolási hulladék 100

t5 01 09 textil csomagolási hulladék 100

15 01 10x
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szannyezett
csomagolási hulladék

1000

15 01 11*
veszélyes, szí|árd porózus mátrixot (p1. azbesztet) tartalmazó fémből készült
csomagolási hulladék, ídeértve a kiürült hajtőgázos palackokat

1000

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

15 02 02*
veszélyes anyagokkal szerlnyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a
közelebbről meg nem haÍározott olaj sniroket), törlókendők, v édőrubázat

1000

15 02 03
abszorbensek, szürőanyagok, törlőkendők, védőtuházat, amely különbözik
a 15 02 02-tól

100

16
A HULLADÉKJEGYZÉI(BEN KÖZBLEBBRÓL MEG NEM
HATÁRoZOTT HULLADÉK

16 01

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vátt
gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is)o a hulladékká vált gépjármű
bontásából, valamint karbantartásábót szármtző hulladék (kivéve a 13, a

14 főcsoportoktran, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott
hulladék)

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 100

16 01 04* hulladékká vált gépj ármű 200

16 01 07* olajszűrő 200

16 01 11x azb esztet lar'Íalmaző súrl ó dó -b etét 200

T6 OI 12 súrlódó-betét, amely kiilönbözik a 16 01 11-től 100

16 01 13x fékfo1yadék 200

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmaző fagyálló folyadék 200

16 01 15 fagyállÓ folyadék' amely különbözik a 16 01 14tő1 100

i6 01 17 vasférnek 100

16 01 18 nemvas fémek 100

16 01 19 műanyagok 100

16 01 20 uveg r00
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t6 01 21*
veszélyes alkatrészek, amelyek ki'ilönböznek a 16 01 07-tő1 i6 01 1l_ig terjedő,
valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben megltatározott hulladéktípusoktól

200

16 01, 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek 100

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 12* kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés 200

16 02 13*
veszélyes anyagokat tartaLmaző kiselejtezett berendezés, amely kiilönbözik
a 16 02 09-tő1 16 02 I2-tg terjedő hulladéktípusoktól r

200

16 02 14
kiselejtezett berendezés, amely ktilönbözik a 16 02 09-től 16 a2 B-ig terjedó
hulladéktípusoktól

100

t6 02 i5* kiselej tezett berendezésból eltávolított veszélyes any ag 200

L6 02 t6 kiselejtezett berendezésbol eltávolított anyag, amely ktilönbözik a 16 02 I5-tő1 100

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmaző szervetlen hulladék 200

16 03 04 szervetlen hulladék, amely ktilönbözik a 16 03 03-tól 100

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmaző SZerVeS hulladék 200

16 03 06 Szerves hulladék, amely kiilönbözik a 16 03 05-től 100

16 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek

16 05 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek kiilönböznek a 16 05 04-to1 100

l6 05 06*
veszélyes anyagokból állő vagy azokkal szennyezett laboratóriumi'vegyszerek,
ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

100

16 05 07*
használatból kivont, veszélyes anyagokból á1ló vagy azokkal szennyezett
szervetlen vegyszerek 100

t6 05 0B*
használatból kivont, veszélyes anyagokból á1ló vagy azokkal szerulyezett
szerves vegyszerek

100

16 0s 09
használatból kivont vegyszerek, amelyek krilönböznek a 16 05 06-tó1,
a 16 05 07-tő1Yagy a 16 05 08_tó1

100

16 06 elemek és akkumulátorok

16 06 01* ó1omakkumulátorok 200

16 06 02* nikkel-kadmium elemek 100

t6 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 100

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 100

16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származő, elktilönítetten gytíjtött elektrolit 100

16 07
szá||ítőtartályoko tárolótartályok, és hordók tisztításából származő hulladék
(kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)

160708* olajat tartalmazó hulladék 200

1607 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazo hulladék 200

16 08 kimerült katalizátorok

16 0B 01
aral7y,ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált
kataltzátorok (kivéve a 16 0B 07)

100
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16 08 02*
veszélyes átmenetí fémeket vagy veszélyes átmeneti femek vegyületeit
lartalmaző elhasznált katalizátorok

100

16 08 03
egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmaző elhaszrrált
katalizátorok, amelyek ktilönböznek a 16 08 02-től

100

16 08 04 fluidizációs }rakkolás elhasznált kata|izátora (kivéve a l6 08 07) 100

16 0B 05x foszforsavattartaImazőelhasználtkatalizátor 100

16 08 06* elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak 100

16 0B 07* veszélyes anyagokkal szenny ezett katalizéúorok 100

16 09 oxidáló anyag

16 09 01* permanganátok pl. kálium-perm artganát 100

16 09 02* kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-díkromát 100

16 09 03* peroxidok pl. hidrogén_peroxid 100

16 09 04* közelebbről meg nem hatérozott oxidáló anyag 100

l6 10
a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony
hulladék

161001* veszélyes anyagokat tartaknazó vizes folyékony hulladék 300

16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely ktilönbözik a 16 10 01-től 100

16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmaző vizes tömény oldatok 100

16 l0 04 vizes tömény oldatok, amelyek lailönböznek a 16 10 03-tól 100

1ó 11 bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka

16 1101*
kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmaző, szénalapú
bélésanyagok és tűzálló anyagok

t00

16 rt 02
kohászati folyamatokban használt, szén-alapu bélésanyagok és tűzálló anyagok,
amelyekktilönbözneka 16 1101-től )

100

t6 11 03*
kohászati folyamatokban használ| veszélyes anyagokat tartalmaző' egyéb
bélésanyagok és tűzálló anyagok

100

16 11 04
kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és ttizáIlő anyagok,
arnelyek ktilönböznek a 16 1 1 03-tó1

100

t6 11 05*
kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat lartalmaző
bélésanyagok és tuzállő anyagok

100

16 11 06
kohászaton kívúli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzá1ló anyagok,
amelyek különböznek a 16 1I05-től

100

17
ÉpÍrÉsI-noNTÁSI HULLADÉK @ELEÉRTvE A SZENNYEZETT
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FoLDET IS)

17 0t beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01 beton 100

t] 0t 02 tég1a 100

r7 0i 03 cserép és kerámia 10b

17 01 06*
veszélyes anyagokat tartalmaző beton, tégla, cser.gp és kerámia frakció vagy
azok keveréke

300
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t7 0r 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely ktilönbözik
a 17 01 06-tól 100

17 02 fao üveg és műanyag

17 02 01 fa 100

t7 a2 02 uveg 100

r7 0203 muanyag 100

rt 02 04* veszélyes anyagokat l'artaLnaző vagy azzal szerrrryezétt üveg, műanyag, fa 300

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék

17 03 01* szétkátr ártfi tartalmaző bitumen keverék 200

t7 03 02 bitumen keverék, amely ktilönbözik a 17 03 01-tő1 100

17 03 03* szénkátrány és kátránytermék - 
-_

200

t7 04 fémek (beleórtve azok ötvözeteit is)

,.7 04 01 vörö sréz, bt onz, sár gar éz 100

t7 04 02 alumínium 100

17 04 03 ólom r00

17 04 04 cink 100

t7 0405 vas és acél r00

t7 04 06 on 100

r7 04 07 fémkeverék 100

t7 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 200

It 04 10* olajat, szénkátrén3t vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmaző kábe1 200

17 A4 11 kábel' amely kÍilönbözik a 17 04 10-től 100

17 05
fiild (ideértve a szennyezett )terüIetekről származő kitermelt fiildet), kövek
és kotrási meddő

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmaző fbld és kövek 300

17 05 04 föld és kövek, amelyek kiilönböznek a I] 05 03-tól 300

17 05 05* veszélyes anyagokat tarta|maző kotrási meddő 200

17 05 06 kotrási meddő' amely ktilönbözik a l] 05 05-től 100

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmaző építőanyag

17 06 01* azb e szttartalmú szi getel ő any ag 300

17 06 03* e gyéb szi getelőanya g, amely ve s zé lye s anya gbó 1 áI1 v agy azokat tarta|maz 300

17 06 04 szigetelő anyag, amely kiilönbözik a 77 06 01 és a 11 06 03-től 100

17 06 05* azb esztet Íartalmaző épiÍőarry ag 300

17 08 gipsz alapú építőanyag

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gip sz_alapú épitő any ag ro0

r1 0B 02 gipsz-a1apú építőanyag' amely krilönbözik a 17 0B 01-től 100
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t7 09 egyéb építési-bontási hulladék

i7 09 03*
veszélyes anyagokat tartalmaző egyélr építési-bontási hulladék (ideértve a kevert
hulladékot is) 300

17 09 04
kevert építési_bontási hulladék, amely ktilönbözik a 17 09 Oi-tól, a 11 09 02-tőL
és a 17 09 03-tó1

300

l8

EMBEREK VAGY Ár,r,aror EGÉsZSÉGÜcyr nr.r.ÁrÁsÁnÓr,
Ésrv.tcy AZ AZZAL KAPcsoLATos KUTATÁsnÓr, szÁnnnazÓ
HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi ;hulladékot, amely nem
közvetlenül az egészségü gyi ellátásból szárm azik)

l8 0l szülészeti v^gy az emberi betegségek diagnosztizá|ásáhói, kezeléséből'
m egelőzésébőFs--árm azó hulladék

1B 01 01 éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 01 03) 50

1B 01 02
testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve
(kivéve a 1B 01 03)

50

18 01 03x
egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és árta|matlanítása speciális
követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

r00

18 01 04
hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális
követelményel<hez a fertőzések elkerülése érdekében (p1. kötszerek, gipszkötés,
rongyok' eldobható nlházat, pelenkák)

50

18 01 06x veszélyes anyagokat tartalmaző vagy abból ál1ó vegyszer 100

18 01 07 Vegyszer' amely kiilönbözik a 18 01 06_tól 50

1B 01 0B* citotoxikus és citosztatikus gyógyszer 100

18 01 09 gyógyszer, amely kiilönbözik a 18 01 08-tól 50

18 01 10* fogászatí célokra használt amalgám hulladék 100

18 02
)

állatbetegségek kutatásából' diagnosztizáiásáhól, kezelésébőlo megelőzésébőI
származő hulladék

18 02 01 éles, hegyes eszközök (kivéve a l 8 02 02) 50

18 02 02*
egyéb hulladék' amelynek gytíjtése és ár1almatlanítása speciális
követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

100

18 02 03
hulladék, amelynek gyrijtése és ártalmatlarlttása nem kötött speciális
követelményekhez a fertózések elkerülése érdekében

50

i8 02 05* veszélyes anyagokat tartalmaző vagy abból á1ló vegyszer 100

180206 Vegyszer' amely kiilcjnbözik a 1B 02 05-tő1 50

18 02 07* citotoxikus és citosztatikus gyógyszer f00

18 02 0B gyógyszerek, amelyek ktilönböznek a I8 a2 07-tő1 50

19

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVTZET
xÉpzonű:,sÉNnr TELEPHELYÉN xÍvÜL l<EZELo
sZENNYvÍZTIsZTÍTÓxnÓr-, vALAMINT AZlvÓviz És rplnr vÍz
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származő hulladék

19 0r 02 kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék 1ramu) 100

19 01 05x gázok kezeléséből származő szírrőpogácsa 200
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l9 01 06*
gázok kezeléséből szátmaző vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes
folyékony hulladék

200

19 01 07x gázok kezeléséből származő szilárd hulladék 200

19 01 10x frjstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén 200

19 01 11* veszélyesanyagokattartalmazőkazátthamléssalak 200

19 01 12 kazánhamu és salak, amely ktilönbözik az 19 0I II-től 100

19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 200

19 01 14 pernye, amely ktilönbözík a 19 01 13-tól 100

19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por 200

19 01 16 kazánbő| eltávolított por' amely kiilönbözik a 19 01 15-től 100

19 01 17* veszélyes anyagokat taftalmaző, pirolízis hulladék 300

19 01 18 pirolízis hulladék, amely kiilönbözik a 19 0I 11-tő| 100

19 01 19 fluid-ágy homokja r00

19 02
hulladék fizikai-kómiai kezeléséből (pt. krómtalanításo ciántalanítás,
semlegesítés) származó hulladék

19 02 03 előkevert hulladék, amely kizárőlag nemveszélyes hulladékot tarta|maz r00

L9 02 04* előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz 300

t9 02 05* fizikai-kémiai kezelésből szárrnaző, veszélyes anyagokat 1artalmaző iszap 5.00

t9 02 06 fizikai-kémiai kezelésból származő iszap, amely kiilönbözik a 19 02 05-től 100

19 02 07* elválasztásból származő olaj és koncentrátum 300

t9 02 08x veszélyes anyagokat Ártalmaző folyékony, éghető hulladék 300

19 02 09* veszélyes anyagokat Ártaknaző szllrárd, éghető hulladék 300

19 02 10 éghető hulladék, amely ktilönbözik a 19 02 08_tól és a 19 02 09-től 100

19 02 17* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 300

19 03 stabilÍzált/megszilárdított hulIadék

19 03 04*
csak részben stab1lizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely
különbözik a 19 03 08-tól

100

19 03 05 stab1lizá|t hulladék, amely ktilönbözik a 19 03 04-től 100

19 03 06* rnegszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék 100

19 03 0'l megszilárdított hulladék, amely kiilönbözik a 19 03 06-tól 100

t9 04 üvegesített (vitri{ikált) és üvegesítésből származó hulladék

19 04 01 üvegesített (vitrifikált) hulladék 100

19 04 02* pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék 100

19 04 03* nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis 100

19 04 04 üvegesített hulladék temperálásábol származó vizes folyékony hulladék 100

19 05 szilárd hulladék aerob kezelésébőI származő hulladék

19 05 01 telepűlési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója 100

19 05 02 állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója 100
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19 0s 03 előírástól eltérő minőségű komposzt 100

19 06 h ulladék anaerob kezeléséből származő h ulladék

19 06 03 települési hulladék anaerob kezeléséből szirmaző folyadék 100

19 06 04 települési hulladék anaerob kezeléséből származő kirothasztott anyag 100

19 06 0s állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származő folyadék 100

19 06 06 állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből szárrnaző kirothasztott anyag r00

t9 07 hulladéklerakóból származő csurgalékvíz

19 07 02* hulladéklerakóből származó, veszélyes anyagokat tartalmaző csurgalékvíz 100

19 07 03 hulladéklerakóból származó csurgalékviz, amely ktilönbözik a 19 07 02-tő1 100

19 08
szennyvíztisztító
hulladék

míívekből származő, közelebbről meg nem határozott

19 08 01 rácsszemét 100

l9 0B 02 homokfo gób ő! származő hulladék 100

19 08 0s települési szennyviz tisztításából származő iszap 100

l9 08 06* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták 200

l9 08 07* ioncserélők regenerálásáből származő oldat és iszap 200

19 0B 0B* nehézfémek el tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka 200

19 0B 09 o|q'víz elválasztásbőI származő, étolajból és zsírból eredó zsír_olaj keverék 100

19 0B 10*
olaj-víz elválasztásából származő zsír_olaj keverék' amely kiilönbözik
a 19 0B 09-tő1

200

19 08 11*
ipari szennyvízbio|őgiai kezelésébol származő, veszélyes anyagokat 1artalmaző
iszap

200

19 08 12
ipari szennyviz biológiai kezeléséből
a 19 0B 1l.től

szfumaző iszap, amely különbözik
) 100

19 08 13*
ipari szennywiz egyéb kezeléséből származő, veszélyes anyagokat tarta|maző
iszap

500

19 0B 14
ipari szenrlyviz egyéb kezeléséből szátmaző iszap' amely ktilönbözik
a 19 08 13-tó1

1000

19 09 ivővíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék

19 09 01 durva és finom szűrésből származő szilárd hulladék 100

19 09 02 víz derítésébőI származő iszap 100

l9 09 03 karbonát sók eltávolításából származő iszap 100

19 09 04 kimerült aktív szén 100

19 09 0s telítődött vagy kimerült ioncserélo gyanták 100

19 09 06 ioncseré1ők regenerálásáből származó oldat és iszap 100

19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származő hulladék

19 10 01 vas- és acélhulladék 100

19 l0 02 nemvas fém hulladék 100

19 10 03* veszélyes anyagokat Íartalimaző körrrryír frakció és por 100
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t9 10 04 könnyí frakció és por, amely lailönbözik a 19 10 03-tól 100

19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók 100

19 10 06 más frakciók, amelyek ktilönböznek a 19 10 05-tő1 100

19 11 olaj regen erálásából származő hulladék

19 1101x elhasznált agy agszllr ők 100

19 11 02* savas kátrány 100

19 11 03* vizes folyékony hulladék 100

I9 11 04* fűtőanyagok lúggal való kezeléséből' származó hulladék i00

19 11 05*
a folyékony hulladéknak a képződése helyén töl'ű'íő kezeléséből szárrnaző,
veszélyes anyagokat tartalmaző iszap

100

19 l1 0ó
a folyékony hulladéknak a-kepződése helyén történő kezeléséből származő
iszap, amely krilönbözik a 19 11 05-tő1

i00

I9 11 07* fustgáztisztitásból származő hull adék 100

19 12
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás,
aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

19 12 0r papír és karton 100

19 t2 02 fém vas 100

19 12 03 nemvas fémek 100

19 12 04 muanyag es gurTu 100

19 12 05 uveg 100

t9 1206* veszélyes anyagokat tartalmaző fa 100

19 12 07 fa, amely kiilönbözik a Í9 12 06-tó1 100

19 12 08 textí1iák 100

19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 100

I9 t2 10 éghető hulladék (p1. keverékből készitett ttizelőanyag) 100

19 12 II* egyéb, veszélyes anyagokat tarIalmaző hulladék mechanikai kezelésével nyert
hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

100

T9 T2 12
egyéb, a 19 12 11-tő1 ktilönböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is)

100

19 13 szennyezett talaj és talajviz remediációjából származó hulladék

19 13 01*
szerntyezett talaj remediáciőjábő| származő, veszélyes anyagokat tartaImaző
szilárd hulladék 100

19BA2 szernyezett talaj remediáciőjáből származő szilárd hulladék, amely kiilönbözik
a 19 13 01-tő1

100

19 13 03*
szennyezett talaj remediációjából származő, veszélyes anyagokat tarta|maző
iszap

100

19 13 04
szennyezett ta|aj remediációjából származő iszap, amely ktilönbözik
a 19 13 03-tó1

100

19 13 05x
szennyezett tala1víz remediációjábol származő, veszélyes anyagokat 1artalmaző
iszap

100
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19 13 06
szenÍlyezeÍt tala1viz remediációjából származő iszap, ame1y ktilönbözik
a 19 73 05-től 100

19 13 07*
szerrrryezett taLajvíz remedíációjáből származő, veszélyes anyagokat tarta|mazó
szerrtyvíz, tömény vizes oldatok

100

19 13 08
szerrtyezett talajviz remediációj áből származó szerrtyviz, tömény vizes oldatok,
amelyek kiilönböz,nek a 19 13 07-tol

100

20

TELEPÜLÉSI HULLADÉK 6HÁzranrÁsr HULLADÉK És A
HÁZTARTÁsI rrur,r.ADÉKHoZ HAsoNLÓ KERESKEDELMI' IPARI
És rNrÉzMÉNYI I{ULLADÉK), IDEÉRTvE AZ ELKtILÖNÍrnrrnN
GYUJTÖTT FRAKCIÓT rs

20 01 etkülönítettÖr€yííjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01 papír és karton 100

zOtrÍb2 üveg 100

20 01 0B biológíailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék 100

20 01 10 ruhanemű r00

20 01 1l textíliák 100

20 01 13* o1dószerek 200

2001 14* savak 200

20 01 15* lúgok 204

20 0t 17* fényképészeti vegyszer 200

20 01 19* növényvédó szer 200

z0 0r 21* fénycsövek és egyéb higanlartalmú hulladék 200

20 0I 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmaző kiselejtezett berendezés 200

20 01 25 étolaj és zsír 100

20 0r 26* o1aj és zsír, amely ktilönbözik a20 0l 25-től 200

20 012'7* veszélyes anyagokat Íartalmaző festékek, tinták, ragasztők és gyanták 200

20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 0I 27 -tőt 100

20 0r 29* veszélyes anyagokat tarta7mazó mosószer 200

20 0r 30 mosószerek, amelyek ktilönböznek a 20 0 1 29 -tőL 100

2001 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 200

20 01 32 gyógyszerek, amelyek lnilönböznek a 20 01 3 i -tő1 100

20 01 33*
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy
a 16 06 03 azonosító kódda1jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

200

20 01 34 elemek és akkumulátorok' amelyek lailönböznek a 20 01 33-tó1 100

20 01 35x
veszélyes anyagokat tartalmaző, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kiilönböznek a20 01' 2|-tÜ1és a 20 0I 23-tő|

200

20 01 36
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek
a20 0I 2I-tő1, a20 07 23-Íő| és a20 01 35-tő1

100

20 01 31* veszélyes anyagokat tarta1maző fa 200

20 01 38 fa, amely lrilönbözik a 20 07 37 -től 100
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20 0r 39 műanyagok 100

20 01 40 femek 100

20 01 4I kéményseprésből származó hulladék 100

20 02
kertekből és parkokbóI származő hulladók (a temetői hulladékot is
beleértve)

20 02 0r bíológiailag lebomló hulladék 100

20 0202 talaj és kövek 100

20 0203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék r00

20 03 egyéb települési hulladék

20 03 02 piacokon képződő hulladék 100

20 03 03 úttisztításból származő maradék hulladék 100

20 03 04 oldómedenc éb ő| származő iszap 500

20 03 06 s zennyvízti s ztításb ől származő hulladék 500

20 03 07 iomhul1adék 100

A szállítási tevékenységbe bevonható folyékony hulladékok mennyisége: 26850

A szállítási tevékenységbe bevonható szilárd valamint sűrű iszapszerű hulladékok
mennyisége:

75370

Osszesen: t02220

4.) Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó kiivetelmények:

Az engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok közúton történő szállitása, valamint
kereskedelme és gyíjtése Magyarország teniletén történhet, a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai
tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását
l<szárő módon.

A tevékenység végzése során bekövetkezó esetleges haváriát - a kárelhárítás egyidejű megkezdésével -
az illetékes vizigyi hatóságnak késedelem nélkÍil be kell jelenteni, az illetékes kömyezetvédelmi hatóság
tájékoaatása me[lett.

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szerrnyeződés esetén annak
felszámoláséró1', a terület eredeti állapotaba való visszaállításáról azBngedélyes köteles gondoskodni.

A veszélyes hulladék szá|litőja a veszélyes hulladék szállitását azt követően kezdheti meg, hogy a
kitöltött szállítási lap további példányait birtokba vette, és ellenőrine, hogy a szállítási lapon
meghatározott adatok a hulladékon, illetve a hulladék csomagolásán feltüntetett jelölésnek megfelelnek,
a hulladék csomagolása és a jármű állapota lehetővé teszi abiztonságos szállítást.

A veszélyes hulladék szállítását a veszélyes hulladék biztonságos és környezetszennyezést kjzárő
szállitására alkalmas járművel, módon és feltételekkel kell végeznl

A veszélyes hulladék szál|itőjaa szállítmány hulladékkezelőnek, kereskedőnek történő átadásátkövetően
az átadás tényét a szállítőnállévő valamerrnyi szállítási lap példányfu igazoltatja. A hulladékkezelő v.agy
a kereskedő a szállítási lap egy példányát a szállitőnak visszaadja' amelyet a szál|itő igazolásként
megőiz. A hulladékkeze\ő vagy a kereskedo a szállítási lap rá vonatkozó egy példányát bizonylatként
megőrzi, a másik példánl a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladék átadójának
visszajuttatja.
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A veszélyes hulladékot Engedélyes gytíjtőedényben, konténerben, a hulladék biztonságos gyűjtését
lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai
jellegének megfelelően, a kömyezet veszélyeztetését, szennyezését' károsítását, valamint az embei
egészség veszélyeztetését, károsításátt'tzárő módon, elktilönítetten gyiijtheti.

Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyíjtőedényben vagy
konténerben gffiteni'

Gffitőedényben vagy konténerben történő gyujtés esetén a veszélyes hulladékot Engedélyes olyan
műszaki védelemmel ellátott gytijtőedényben vagy konténerben gyiijtheti, amely ellenáll a hulladék
fizikai és kémiai hatásainak' ésklzá1a a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

A kitöltött száIlitási lapot a hulladék átaőőjának, a szállítónak, a kereskedőnek, a hu1ladékkezelőnek**,
i0 évig meg ke1l őizníe.

A szállítójárművek és gyűjtőeszközök tisztítása/karbantartása kizárólag olyar--niosóbarr/szervizben
tör1énhet, amely arra megfelelő engedélyekkel rendelkezik'

A szállitőjirmtlvek és gyűjtőeszközök telephelyen történő parkoltatását, tárolását úgy kell biztosítani,
ho gy csepegés' elfolyás ne történhes sen, környezetszennyezést ne eredmé Í7y ezzeÍL.

5.) Az engedély 2021. december 7. napjáig hatályos.

6.) Az engedélvezett tevékenvség bemutatása:

a) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység lényeges jellemzói:
Az engedélyezett hulladékok szállítását Engedélyes tulajdonában lévő, válamint ijzemeltetésében
lévő szállítójárművekkel végzí a hulladék termelőitol, birtokosaitó| az átvevő|<höz.

Engedélyes kereskedőként az engedé|yezeÍt hulladékokat saját vagy más nevében megvásárolja,
és azt követően eladja.

Engedélyes az engedélyezett hulladékokat a hulladékbirtokosoktól, összegyűjti, átveszi
hu1ladékkezelő létesítményekbe történő elszállítás céljából.

A hulladékok Engedélyes telephelyére az illetékes kömyezetvédelmi hatóság által kiadott kti1ön
hulladékgazdálkodási engedély alapján kerülhetnek be.

Engedélyes gyLij tőjáratot nem üzemeltet.

b) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzói:
A szállítójárművek karbantartásáÍ az Ulviczky Kft. (székhely: 2760 Nagykáta,
Gyóni Gézau.10., telephely:6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 1iB. 0314/13 ltsz.)végzi

A szállitőjármúvek tisztítását Péter Szabó János egyéni vállalkozó (székhely: 6120 Kiskunmajsa,
Jókai u. 1/A., telephely: 6120 Kiskunmajsa, Konyhadűtő 87lA.) végzi.

A hulladékok szállítására alkalmazott szállítójármrivek levegőterhelése, illetve zajkibocsátása
elhanyagolhaÍő a sz'állitási útvonalon haladó gépjárművek forgalma mellett.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek előírás szerinti végzése ktzá4a a talaj
SZennyezodését.
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7.) A tevékenvsée végzéséhez szükséees eeyedi feltételek:

a) személyi feltételek:
Engedélyes környezetvédelmi végzettségű ügyvezetóje végzi a hulladékgazdálkodási
tevékenységek felügyeletét.

Engedélyes az engedéIyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú
alkalmazottat fo gl alko ztat.

c) tárgyi feltételek:
- Engedélyes a kérelmezett gyríjtési merrrryiségnek megfelelő számu és kapacitású

gyííj tő e s zkö zzel r endelkezlk,
_ Engedélyes a kérelmezett szállítási mennyi*ség'nek megfelelő számtl és teherbírású

szállítójármuvel rendelkezik (a szállítőjármúvek adatait jelen határozat I. számu me11éklete
tartalmazza), -_ A hulladékok szállításárrhasznált tires szállítójárművek tárolása Engedélyes telephelyén
(6120 Kiskunmajsa, Csontos Károlyutca 101. 3173lI hrsz., KTJ: 101328169) történik.

c) pénzügyi feltételek:
Az esetlegesen bekövetkezó baváia helyzet felszámolása céljából Engedélyes a Generali
Biztosító Zrt.-néI 95594101000543900 kötvényszámon kömyezetszennyezési
felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az Engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgálő biáosítási szerződést az
engedéIyezetttevékenységbefejezéséighatáIyábanfenntartani

8.) Az eliárásban közremiíködő szakhatóságok megnevezése és az állásfoglalásuk rendelkező része:

az Ánami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos Tisztifoorvosi Hivatal a Főfelügyelőség
OKTF-KP/10388-712016' számu megkeresésére válaszolva, Engedélyes részére veszélyes hulladék
országos szállitást, gÉjtési és kereskedelmi engedélyének megadásához KEF-1736l-212016.
iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági állásfoglalását kikötés nélktil megadta.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivltut Nep"geszségÍigyi Főosztály Bw}ul)z7l3-2l2}16.iktatószámú
szakhatósági állásfoglalásában Engedélyes nem veszélyes hulladékok országos száI|itására,
kereskedelmére és gffitésére vonatkozó engedélyének kiadásához közegészségügyi szempontből az
alábbi feltétel betartása mellett j árult hozzá:

,,A tevékenység során a hutladék kÓrnyezetbe való kijutósának megelőzésérőlfolyamatosan gondoskodni
kell. "

9.) Előírások. eeyedi feltételek:

1. Jelen határozat 1' másolati példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a
gépjárművön kell tartani.

2. Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó
jogszabályban előírt határídőig (nem veszélyes hulladékok esetén 5 évig, veszélyes hulladékok
esetén l0 évig) meg kell őrizni.

3. Engedélyesnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló kormányrendeletben meghatározott módon nyilvántartást kell vezetnie, illetve adatot kell
szolgáltatnia '

4. A hulladékok kjzárőIag olyan átvevőnek adhatóak át, amely rendelkezik az adotÍ azonosító
kódszámú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodásj engedéllyel, az engedélyében szereplő
átvételi mennyiség erejéig.
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5.

6.

7.

Engedélyestek az áItala szál|itott nem veszélyes hulladékot a hulladék termelője, birtokosa által
meghatározott, átvételre jogosult éttvevőböz köteles szállítani. Ha az átvevő a szá|Iitott
hulladékot nem veszi át, Engedélyesnek a termelőhöz vissza kellazt száIlitatlta'
A veszélyes hulladékok klzárőlag a szállítási lapon megjelölt átvevőnek adhatóak át, az átvevő
engedélyében szereplő átv ételi mennyiség erejéig.
A veszélyes hulladék száIIitőja a veszélyes hulladékot a birtokba vett merrnyiségben'
csomagolásban és összetételben a szá|litási lapon meg|tatátozott címre szálIitja, és azt a

hulladékkezelőnek vagy a kereskedőnek a szállítmány'a vonatkozó valamennyi dokumentum
bemutatását' illetve átadását követően átadja.
A veszélyes hulladék szállíÍőja a szálliÍmány hulladékkez'előnek, kereskedónek történő átadását
követően az átadás tényét a száL|ítőnál lévő valamerrnyi száLlitási lap példányán igazoltat1a.
A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap egy péIdányát a szál|ítőnak visszaadja,
amelyet a száIlks. igazolásként megőiz.
Ha a hulladékkezelő vagy a kereskedő a hulladékot a hulladék szállitőjátil nem veszi át' a
szállitő az átvétel megtagadás indokát részletesen rógzíti a szállítási lapon, és a veszélyes
hulladékot a hulladék átadőjának haladéktalanul visszaszállítja.
Engedélyes telephelyére bekenilő hulladékok tárolása, kezelése (beleértve az előkezelést is) csak
a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes kömyezetvédelmi hatóság áItal kiadott megfelelő
engedély birtokában történhet.
Engedélyes aZ engedélyezett hulladékokat a hulladékbirtokosoktól, illetve a

hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyú1ti a hulladékkezelő létesítményekbe történő
elszállítás céljából'
Engedélyes gyríjtőként gondoskodik az álta|a összegyűjtött hulladéknak a hulladékkezelő
létesítménybe történő eljuttatásáról.
A gytijtő által összegÉjtött, átvett hulladék elszállítást megeloző előzetes válogatása' előzetes
tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követoen a hulladék kezeléséről
haladéktalanul gondoskodni kell.
Engedélyesnek a veszélyes hulladékot gyűjtoedényben, konténerben, a hulladék biztonságos
gytijtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék
ftzlkai, kémiai jellegének megfelelóen, a kőmyezet veszéLyeztetését, szennyezését, károsítását,
valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását k:tzárő módon, elkiilönítetten kell
gyíijtenie.
Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabba a gyiíjtőedénybe Vagy
konténerbe tenni.
Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gytijtés esetén a veszélyes hulladékot Engedélyes
olyan műszaki védelemmel ellátott gytíjtőederryben vagy konténerben gyijtheti, amely ellenáll a

hulladék ftz1kai és kémiai hatásainak' és ktzáqa a hulladék csapadékvíz ze| tőrténő érintkezését.
A kereskedő a hulladékot - ha jogszabáLy eltérően nem rendelkezik - csak kezelés céljából, a
kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezo gazdálkodő szervezetnek
adhatja át.
A kereskedő az átvelt hulladékot a hulladékkezelőnek változatlan' vagy legfeljebb előkezelt
formában adja át.

Engedélyes tevékenysége során nem lépheti túl jelen haIározatban szereplő éves mennyiségeket.
Hul1adékgazdálkodási tevékenység akózszo|gáltatás körébe tartoző hulladék esetén \<tzárolag a

kőzszolgáltató nevében eljárva végezheÍő, kivéve ha Engedélyes kezeli is ezen hulladékot. Jelen
engedély hulladékkezelésre nem jogosítja fel Engedélyest.
Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintó váItozás történik jelen engedélyben
meghatározottakhoz képest, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül Engedélyesnek azt
a kömyezetvédelmi hatóságnak be kelljelentenie. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő
v áltozást Engedélyesnek előzetes en ke1l bej elenteni e.

Engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy a különböző hulladékfajták egymással nem
keveredhetnek. A hulladékokat egymástól jól elküiönítetten kell száLlitani.
Engedélyes nyilvántartásában a hulladék eredetének nyomon kovethetősége céljából, a

természetes személytől átvett hulladék esetében a jogszabályban előírt adatokat tarthatja nyilván.
A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal' illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
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25. A veszélyes hulladékok h'tzárőlag zárt, a hulladék kémiai hatásának, illetve a szá|litás
mechanikai igénybevételerrek ellenálló edényzetben, a környezet szemtyeződését kizárő módon
csomágolva vehetők át.

26. Sérült' vagy szivárgó veszélyes hulladékot tartalmaző ktildeménydarabokat a szállítójárművön
elhelyezni tilos!

27. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
28. A veszélyes hulladékot szá|litőjármií útvonalát lakott területen beltil úgy kell megválasztani,

hogy az - a célállomás kivételével - lehetőleg a nagyobb közösségi épületeket, lakótelepeket
elkenilje. Ilyen tenileteken forgalmi ok kivételévelmegállpi és várakozrii nem szabad.

29' A száIlitőjátmú személyzetének a szállított veszélyes anyag káros hatása ellen megfelelő
védelmet nyujtó egyéni védőfelszerelést kel1 biáosítani.

30. Engedélyesnek a hulladék szállítása, gyíijtése, kereskedelme során a hulladékról szóló 2012. évt
CLxxXV. törvény (továbbiakban: Ht.) száLlításra, gyiijtésre és kereskedelemre vonatkozó
előírásai mellett az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és iizemeltetésének
szabályairőI szőIő 24612014. (D(' 29.) Korm. rendelet (a továbbíakban: 24612014. (Ix. 29.)
Korm. rendelet) előírasaít' valamint veszélyes hulladék esetén a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Vhr.) előírásait is be kell tartatia.

31. Engedélyesnek tevékenysége során az általa tizemeltetett hulladékgazdálkodási létesítményeket a
24612014. (W..29.) Korm. rendelet által előírt szabályok figyelembevételével kell kialakítania,
azokat üzemeltetnie.

32. AZ ADR Megállapodás - a Veszélyes Árut< Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás ,'A'' és ,,B'' Melléklete kihirdetéséről, valamint a belfijldi alkaLmazásának egyes
kérdéseiről szőIő 2015. évi LXXXD(. törvény - hatálya a|á tartoző veszélyes hulladékok
szállítása során, jelen engedélyben rögzitett előírásokon túl az ADR és a KRESZ előírasokat is
be kell tartani. A száIIitőjármuvet el kell látni az ADR elöírásai szerinti kötélező
felszerelésekkel. Fentieken túlmenő en a szállítqárműveken rendelkezésre kell állnia a környezeti
kármegeLőzéshez, esetleges kármentesítéshez, illetve a környezetbe kikerült (kifol1't, kíszóródott)
hulladékok felszedéséhez, felitatásához szükséges eszközöknek/anyagoknak, továbbá a
hulladékkal szernyezett felitató anyag elszállritására alkalmas, erős falú, PE zsákoknak.

33. A száLlitőjárművön el kell helyezni a szállított veszélyes hulladék kezelésére, sem1egesítésére
vonatkozó írásbeli utasítást.

34. A száIlításílapokat a krilön jogs zabá|ybanfoglaltaknak megfelelően kell kitötteni.
35. Engedélyesnek veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmaztna a veszélyes áru

szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabály előírásainak betartásával. A tanácsadó
alka|mazásának tényét, alkalmazásának megszűnését és személyének esetleges változását a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal részére Engedélyesnek a
ktilön jogszabályban foglaltak szerínt be kell jelentenie.

36. Engedélyesnek a 18 focsoport alátartoző hulladékok szállítása tekintetében az ADR előírásai
mellett az egészség1lgyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről izőLő 112002. (I. 11.)
EüM rendeletben foglaltaknak is eleget kell tennie.

37 . A 98-ra és a 99-re végződő azonosító kódszámú közelebbról meg nem butározott egyéb hulladék
szá|lítása esetén, a fuvarokmányokon az azonositó kódszám szerinti megnevezés mellett a
hulladék tényleges meg]tatározását is fel kell tüntetni.

38. A hulladék száIlitását csak olyan módon lehet végezni, amely alkalmas arra, hogy a kiporzást
megakadá|yozza annak érdekében, hogy a tevékenység során környezetszennyezés ne
következzen be.

39. A folyékony hulladékok szállitását zárt konténerben vágy a csöpögést, elfolyást megakadályozó
célgéppel kell végezni úgy, hogy a szállítás során lakosságot zavarő buz ne kerülhessen a
levegőbe.

40. A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavarő buzze7 valő
levegő olyan mér1ékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

41. A rakodás során törekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a
légszenny ező anyag kibocsátása mellett történjen.

terhelése, továbbá a

leheto legkevesebb

42. Buzzeljáró tevékenység az elérhető legjobb technika alka7mazásávalvégezhető.
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Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Főfelügyelóség megállapítja, hogy 450.000 Ft,
azaz négyszázötvenezer forint összegtí eljárási költség merült fel, amelyet Engedélyes megfizetett.

Az Áttu*i Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos Tisztifőorvosi Hivatal
KEF-17361-212016. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása a határozat elleni bírósági felülvizsgálat
keretében támadható meg.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály BK]00I102713-212016. iktatószámú
szakhatósági állásfoglalása ahatározat elleni bírósági felülvizsgálat keretében támadható meg.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre
hivatkozással _ a Főfelügyelőséghez a közléstől számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott, é-s3,
Fővárosi Kőzigazgatási és Munkaügyi Bíróságnakcír:rzett keresettellehet kérni.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírá|ja el, a felek bármelyikének kérelmére a*ciiban tárgyalást tart. Az
ügyfél a tárgyalás lartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétőI számitott
nyolc napon belül írásban kérheti.

INDoKoLÁS

Engedélyestől 2016. október 10-én kérelem érkezett a Főfelügyelőséghez veszélyes és nem veszélyes
hulladékok országos szá|Iitástnak kereskedelmének és gyújtésének engedélyezése iránt.

Engedélyes a kérelemhez mellékelte a környezetvédelmi szakértő által készített engedélyezési
dokumentációt és igazolta, hogy 450.000,- Ft-ot, azaznégyszázőtvenezeT forintot igazgatási szolgáltatási
díj jogcímén megfizetett a Főfelügyelőség számlájára, a környezetvédelmi és terinészetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szőlő I4l2015. (m.31.) FM rendelet 2.$ (1) bekezdésének
előírása' valamint 1. melléklet 4.2., 4.5. és 1 1. pontjai alapján.

A Főfelügyelőség a köztgazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá|yairől szőlő
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. $ (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséril szóló 7Il20I5. (III' 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: 77l20I5. ([I. 30.) Korm. rendelet) 30. $ (3) bekezdése, valarnint a
7. melléklet II. táblázat2. pontja alapján 2016. november 9. napján megkereste azigyben hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező ÁIlrami Népegészségrigyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos Tisztifőorvosi
Hivatalát, aki a Főfelügyelőség OKTF-KP/103BB-712016. számu megkeresésére válaszolva, Engedélyes
részére veszélyes hulladék országos száI|itást' gytíjtési és kereskedelmi engedélyének megadásához
KEF-I7361-212016. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági állásfoglalását kikötés
nélktil megadta.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása az alábbiakat tarta|mazza'.

,,A TERRA-LINE KÍt' (továbbiakban: kérelmező) benyújtotta az országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelüglelőséghez (továbbiakban: OKTF) veszélyes hulladék orszógos- szállítósi,
g,,íijtési és kereskedelmi engedélye irónti kérelmét'

Az )KTF )KTF-KP/|03BB-7/2016. szómú megkeresésében az országos Tisztifőorvosi Hivataltól
(t ov áb b i akb an : oTH). e l s őfo kú s zakhat ó s agi ól l ásfo gl al ás ki adás át ké rt e.

A kérelmező jelen eljárásban nem kívánja engedélyeztetni a hulladékok tárolasaÍ. -.

A Korm.. rendelet 7. számú melléklete II. tablázat 2. pontja szerint az )KTF veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési eljarósában (a minősítéSi eljclrás és a birsag kiszabasanak kivételével) az
egészségkarosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bom]ó SZelneS és szervetlen anyagokat
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tartalmazó veszélyes hulladék glűjtése módjónak és mennyiségének jóváhagyása, tárolása,
közegészségügli feltételeinek érvényesítésének vizsgólata vonatkozósában cz országos Tisztifriorvos
Hivatal szakhatóságként jór el.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósógi és igazgatósi feladatokat eltótó szemek kijelÖléséről
szótó 7l/2015' (ilL 30.) Korm. rendelet (atovóbbiakban" Korm. rendelet) 30. s (3) bekezdése szerint:
,'(3) A Kormánya 7. melléklet II. títblázata szerinti hulladékgazdálkodással összeJiiggő eljárásokban
a 7. melléklet II. táblózatában megjelalt feltételek esetén a 7. melléklet II.'táblózatában meghatározott
hat ó s ó gokat j e l öl i ki s zakhat ó s ógként.

Megállapítottam, hogy az engedély kiadásának a közegészségüg,,i szakhatósóg részéről nincs jogszabályi
akadálya, a benyújtott dokumentációbanfoglaltak alapjánjelentős környezet-egészségügli terhelés nem
keletkezik, ezóltal szignifikáns humán-egészségügli kockázglróvelő hatóssal nem kell szamolni.

A szakhatósógi állósfoglalást a közigazgatdsi hatósági eljárás és szolgáltatás óItalános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továÍ,}-iai;ban: Ket.) 44-15/A. $-ainak rendelkezései alctpjan adtam ki.

Áuasftogtalasomat a Korm. rendelet 30. $ (3) bekezdésben biztosított hatáskörömben, az Állami
Népegészségüg,li és Tisztiorvosi SzolgáIatról, a népegészsésugyi szakigazgatdsi feladatok ellátásaról,
valamint a glógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/20]a. 6II. 27.) Korm. rendelet
2. s Q) bekezdése szerinti országos illetékességgel eljórva adtam meg.

Az elsőfokú szakhatósógi állásÍOglalós elleni jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 44' s (9) bekezdésére

fi glelemmel adtam táj ékoztatást. "

A Ket. 44. $ (1) bekezdése, valamint a7Il20I5. (III. 30.) Korm. rendelet 31. $ (3) bekezdése, továbbáa
8. melléklet II. táblázat 4. pontja alapján 2016. november 9. napján a Fofelügyelőség megkereste az
ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztályát, mint szakhatóságot, aki BKl)a|102113-212016. ik1atószámú szakhatósági állásfoglalásában
Engedélyes nem veszélyes hulladékok országos szállítására, kereskedelmére és gyűjtésére vonatkozó
engedélyének megadásához közegészségügyi szempontból feltételbetartása mellett járulthozzá.

A szakhatósá gi á l lásfogla tás i ndo kc1 lása azalá bbiakat larIalmazza:

,'A TERRA-LINE Környezetvédelmi és Szotgáltató Kft. (székhely és tetephely:6I2a Kiskunmajsa,
Csontos Károly u. ]0] sz. 3I73/I hrsz') nem veszéIyes hulladék orszógos szóllítási, kereskedelmi és
gűjtési tevékenység végzésére vonatkozó engedéIy kérelmet nyújtott be az országos Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelüg,lelőséghez, mely hatósóg szakhatósógi állásÍOglalás kiadósa céIjóból keresÍe
meg FőosztáIyomat.

A megküldött dokumentticióban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tevékenység engedélyezésének
a meghrltórozott feltétel betartásával kozegészségügyi szempontbóI akadólya nincs, ezért a rendelkező
ré szben foglaltak szerint döntöttem.

Az önálló jogorvoslatot ,,a közigazgatási hatósági eljárás általónos szabályairól" szóló 2001' évi
CXL. tÓrvény (tovóbbiakban: Ket.) 44. s (9) bekezdése alapjón zártam ki.

Az eljárósi cselekmény kapcsán az eljárási költség mértékét (27'700 F) ,,az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljórásaiért és igazgatasi jellegíi szolgáltatásaiért
fizetendő díjalcról " szóló 1/2009. Q.30 ) EüM rendelet XI. ] 3. pontja határozza meg.

:

Szakhatósógi állásfoglalásomat KeL 41. $-iira figyelemmel, ,,a kornyezetvédelmi, természetvédelmi
hatósagi és igazgatásifeladatokat ellátó szervekkijelöléséről" szóló 71/2015' QI] 30 ) Kormónyrendelet
31. s (1) és (3) bekezdésében és 8. sz. mellékletében meghatározott hatáskörömben eljórva, ,,a települési
szilárd ésfolyékony hulladékkal kapcsolaÍos közegészségügli követelményekről'' szóló 16/2002. (IV' 10')
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EüM rendelet előírasaira tekintettel, rendelet ,,az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról,
a népegészsésusyi szakigazgatásifeladatok ellátasáról' valamint a gyóglszerészeti óllamigazgatási szerv
kijelöléSéről" szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet 4.$ (2) bekezdésében, és ,,afővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a jórósi (fővarosi kerületi) hivatalokról" szóló 66/2015. QII. 30.) Korm.
2.s (1) bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki. "

Engedélyes megftzette a szakhatósági közreműködés igazgatási szolgáltatási díjait.

AHt.2. $ (1) bekezdés 26' pontja szerint: ,,hulladékgazdálkodós: a hulladék gyűjtése, szállítása [...]
a kereskedőként [...] végzett tevékenység t. .].''

AHL 62. $ (1) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezésttartalmazza'.

,,(1) Hultadétg*űííoaari kvékenység - e tÓruényben, valamint kormónyrendeletben meghatározott

-kivétellel - a környezenédelmi hatóság ált(ll kiadott hulladékgazdálkodási engedély ['.'] alapján
r légezhető."

,,(3) A hulladékgazdálkodósi engedély [..'J iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell
előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyitvantartásba vételéről, valamint hatósógi
en gedélye zé s éről szól ó kormónyrendeletb en me ghatórozott tartalommal.''

A Ht. 12. $ (2)' (3) bekezdései alap1én:

,,(2) A gtlűjtő - a (2a) bekezdésben és a 28. $ (5) bekezdésében meghatarozott kivétellel - tevékenységét
gyűjté sr e v onatko zó hulladékgazdálkodósi enge déllye l vé gzi.
(3) A gyűjtő által gyiíjtott hulladék előzetes váIogatósa, előzetes tórolása - kormányrendeletben vagy
miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel - Ósszesen legfeljebb 1 évig végezhető' Ezt követően a
hulladék kezelé séről haladéktalanul gondoskodni kell.

AHt. 13. $ szerint:
,'(1) A kereskedő [...] a kereskedelem [...J tárgyát képező hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

' tevékenységet nyilvántartásba vétel alapján végzi, kivéve, ha a hulladék a birtokába kerül'
(2) Ha a kereskedőnek [...J a kereskedelem [ ..J tárglát képező hulladék a birtokába kerül, tevékenységét
csak kereskedelemre [...J vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.

' 
(3) A kereskedő [...] a hulladékot - ha törvény vagl kormary,rendelet eltérően nem rendelkezik - csak
kezelés céljából, a kezelésre yonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdólkodó
szervezetnek adhatja át [ ...].
(1) A kereskedő t..'] - ha a hulladék a birtokába kerül - az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek
v áIt o z atl rln, v agl l e gfe lj e b b e l ő ke z e I t formáb an adj a át.
(5) Ha a kereskedőnek [...J a hulladék nem kerül a birtokába, a hulladék hulladékkezelőhöz torténő
eljuttatásóért ug,,anúg,lfelel, mintha a hulladék a birtokóba kerülne.
(6) A kereskedő t...] - a 39. $ (j) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a hulladékgczdálkodósi
kÓzszolgáltatáS korébe tartozó hulladékot kizárólag a kozszolgáltató nevében eljat"va vdsarolhatja meg,
adhatja el, sziillíthatja [...] kivéve, ha kezeli is a hulladékot."

A Ht. i4. $ az alábbi rendelkezésekettartalmazza'.
,,(I) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéIy birtokában lehet szallítani, kivéve ha
a) a természetes személy ingatlanhasználó az ólkulorítnttnn gyűjtatt haztartási hutladékot hultadekg,,t)jtő
pontra, hulladékg,,íijtő udvarba, átvételi helyre vag,, hulladékkezelő létesítménybe szállítja, yalamint
b) a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hultadékot hulladékkezelő létesítménybe
szallitja.
c) a gazdalkodó szerveZet nem üzleÍszerűen. atkalmilag. az elkiilöniIetten g,,űjtm hulladékát saját
jórmíívével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vag,, ónércli helyre, hulladékgyűjtő ponÍra,
hul l ad é k gy űj t ő udv ar b a, v al amint hu l l ad é kke z e l ő hÖ z s z ál l ítj a.

(2) A hulladék szallítojafelelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért'
(3) Szállítósból eredő szennyezés esetén a hulladék szallítója gondoskodik az eredeti környezeti óllapot
helyreallítósáról, így különösen a terület szennyezésm'entesítéséről és a hulladék elszallításaról.
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@ Ha a hulladék szállítósóról a kereskedő [..'J sajót maga gondoskodik, akkor a kereskedőre [...] a
szállítóra vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell."

A Ht. 56. és 57. $ azalábbi rendelkezésekettartalmazza:

',56. s (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedélynélkül más hulladékkal, illene anyaggal
összekeverni vagl hígítani nem lehet.
(2) Veszélyes hulladékot nem lehet hígítani vagt osszekeverni annak érdehlben, hogl a veszélyes
anyagok eredeti koncentrációja a hulladékot veszéIyes hulladékká minősítő hatdrérték szintje alit
csökkenjen.
(3) Ha a hulladék keverésére hulladékgazdálkodósi engedély nélkül kerül sor, az összekevert hulladékot -
amilyen mértékben műszaki, környezenédelmi szempontból és az ésszerű kaltségrifordítiis
fi gle lembevét el ével me gv alós ítható - szét kell választarti.
(4)Ákörnyezetvédelmihatóság-amegvalósíthatóságtólfi)ggően-ahulladékbirtokostahulladék
szénóIasztására kötelezi, ha a (3) bekezdésbenfoglah katelezettségének nem tesz eleget.''

,,57' $ A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrőt szóló r--'
kormányrendelet alapjón rendszeres adatszolgáltatósra kötelezett gazdólkodó szervezet, amelynek
tevékenysé ge sorón ve s zélye s hulladék képződik,
a) a veszélyes hulladék képződését eredményező termelő tevékenységérőI anyagmérleget készít,
b) a veszélyes hulladék képződését, glűjtését, átadósdt és átvételét, szállítását és kezelését nyilvóntartja,
azt bizonylattal igazolja, továbbá
c) tev é kenys é géről a kÖrnyezetvédelmi ható s ágnak adatot s zol góltat. "

A Ht. 58. $ (2) és (3) bekezdései alapján:

,,(2) A veszélyes hulladék szállítása során a hulladékot - elehronikus formában is kiitllítható -
nyomtatvánnyat kell ellátni, amely tartalmazza az 1013/2006/EK európai .parlamenti és tanacsi
rendeletben meghatározott adatokat.
(3) A hasznosításra vagy ártalmatlanítósra kerülő veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás
vagy aZ ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel eglütt összesen legfeljebb 1 évig tárolható' "

AHt. ó5. $ alapján:
,,(1) A hulladék termelője, kormanyrendeletben meghatározott birtokosa, g,,iijtője, szállítója, kereskedője

[. .J és kezelője, yalamint a közszolgáltató (a toviibbiakban eglütt: nyilvóntartítsra kötelezett) a 
)

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségelcről szótó kormányrendeletben
meghatarozott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén
nyilvántartást vezet.
(2) A hulladék g,,ííjtője, szállíÍója, kereskedője' t...] kezelője az (1) bekezdésben meghatórozott
nyilvántartásban a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljábóI, a természetes személytől ánett
hulladék esetében
a) a tet mészetes személyazonosító adatokat, valamint
b) a lakcimet
tarthalja nyilvan.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvóntartást a hulladékjegyzélcrőI szóló miniszteri rendeletben
meghatározott azonosító kódok alapján kell vezetni.
(1) A nyilvóntartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvóntartás vezetésére kötelezett legalabb 5 évig -
veszélyes hulladék esetén l0 évig - megőrzi. Hulladéklerakó esetén a hulladéklerakósi tevékenységről
s z óló nyilv ánt art ós, üze mnapl ó n e m s e l ej t e zhe tő.

(5) A nyilvántartás vezetésére kotelezett a nyilvóntartás alapjdn a hulladékkal kapcsolatos nyilvánÍartási
és adatszolgáltatási-kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a környezetvédelmi hatóságnak
adatot szolgáltat, továbba nyilvantartósat a hatóság felhívasa esetén a hatosag rendelkezésére
bocsat ja.

36



A Ht. 71. $ szerint:
,A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti kórok felszámolósót lehetővé tevő

finanszírozás biztosítása érdekében kornyezenédelmi biztosítóst k\t az a kormányrendeletben
me ghat ár o z ott gazdálkodó s z erv e ze t,

b) amely e törvény szerint hulladékgazdólkodási engedéIyhez [...] kötött tevékenységet végez t...].''

Fenti jogszabályhelyek és Engedélyes kérelme alapján a Fófelügyelőség megállapította az' alábbiakat:

A hulladék szállitása, kereskedelme és gyűjtése hulladékgazdálkodásnak minősül, mely tevékenység

- a jogszabályokban meghatilrozott kivételektől eltekintve - k'lzárőlag hulladékgazdálkodási
engedély bírtokában v égezhető.

Engedélyes által benyújtott kérelem nem felelt meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyllvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 43912012. (xII' 29.) I{'g,''m.
rendelet (a továbbiakban: 43912012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 6. $ és 7. $-ában foglalt
előírásolceak, ezért Főfelügyelőség Engedélyest OKTF-KP/I0388-212016. iktatószámon
hiánypótlásra híl.ta fel. Engedélyes a hiánypótlást teljesítette.
Engedélyes igazolta a rendelkezésére álló pénzugyi eszközök meglétét'
Engedélyes a hulladék szállitásához. kereskedelméhez és gÉjtéSéhez szükséges személyi, tárgyi és
közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a
berendezések és a szállítójárművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok áIlapotát,
minóségét és felszerelt ségét igazoló dokumentumokat csatolta.
Engedélyes csatolta ny1latkozatát, miszerint a szá|titőjárrnuvek tísztítását Péter Szabó János
egyéni vállalkozóval (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Jókai u. l/A., telephely: 6120 Kiskunmajsa,
Konyhadűlő 87 l A') kívánja végeztetni.
Engedélyes csatolta Péter Szabó János egyéni vál|aIkoző (székhely: 6120 Kiskunmajsa,
Jókai u. i/A., telephe|y: 6120 Kiskunmajsa, Konyhadűlő 87/A.) nyilatkozatát, miszerint Engedélyes
szálIitőj ármúveinek tisztítás át elv é gzi.
Engedélyes csatolta a szá|Iítójármúvek karbantartására vonatkozó' az lJlviczky Kft-vel (székhely:
2760 Nagykáta, Gyóni Géza u. 10., telephely: 6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. i 18. 0314lI3 hrsz.) kötött
vállalkozási szerződés másolatát.
Engedélyes csatolta Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal által 1638-1312015. számon kiadott
igazolás másolatát, amely alap1fu Engedélyes telephelyén az üres száIlitőjátrmuvek tárolhatóak,
valamint csatolta Kiskunmajsa Város Jegyzője áItal 1445-7120r)6. ügyiratszámon kiadott
telepengedély másolatát
Engedélyes csatolta a kömyezetbiztonságra, az esetlegesen bekovetkező káresemény eIhárítására
vonatkozó tervet.

Engedélyes benyújtotta a kömyezetvédelmi biztosítás megkötésének tényétigazoló dokumentumot.
Engedélyes igazoLta, hogy a 43912012' (XII. 29.) Korm. rendelet 7. $-a alapján a kömyezetvédelmi
feladatok el lá tását Engedélyes környezetvéde I mi végzettségr1 ü gyve zetője v; égzi.
Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodásí tevékenységról szóló, 43912012' (XII. 29.)
Korm. rendelet 1 1. $ szerinti nyilatkozatot.
Engedélyes igazolta, hogy a koztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.
Engedélyes csatolta ny1|atkozatát, hogy önkormányzattal szemben adőtartozáSa nem á11 fenrr'
Engedélyes számítással igazo7ta, hogy 3. pontban szereplő mennyiségek tekintetében a szállítási
kapacitása biztosított.

Fentiek alapján a Főfelügyelőség megállapította' hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának a
jelen határozatban foglaltak szerint akadálya nincs.

A Főfelügyeloség Í'elhívja Engedélyes figyelmét, hogy a 01 fócsopor1ba tartozőhulladékokra csak akkor
terjed ki a Ht. hatá|ya, így jelen engedély alapján azok akkor vonhatóak be az engedélyeiett
hulladékgazdálkodási tevékenységbe, amennyiben fenti hulladé]<okkal végezrn kívánt tevékenység nem
minosül bány ászati hulladékkezelésnek.
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A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szabá|yai szerint bfuyászati hulladékkezelés: ,,az
ásvtinyi nyersanyagok bányószata, tárolása és feldolgozása során keletkező hulladék - kivéve a nem
kÓnetlenül e tevékenységekből származó hulladék - hulladékkezelő létesítményben történő g,,űjtése és
tárolósa, valamint a hulladék keletkezési helyétől a hulladékkezelő létesínnényig történő szállítósa. ''

A bányászati hulladékkezelést a bányafelügyelet engedélyezi'

A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét, hogy az állati mellékte.'oet csak abban az esetben
sorolható be a 02-es főcsoport megfelelő azonosító kódja alá és tgkinthető hulladéknak - így csak akkor
lehet bevorrrri a hulladékgazdálkodási tevékenységbe - ha megfelel a Ht. 1. $ (2) bekezdés c) pontjában
támasztott feltételeknek.

A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy a mezőgazdaúgi termelőtevékenység, az
erdőgazdáIkodás, továtbá a fafeldolgozás során képződő nem veszélyes természetes anyag csupán akkor
tekinthető hulladéknak _ igy az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységbe akkor vonható be -
amennyiben azt a mezógazdaságban, az erdészettrn-lagy biomasszaként energia előállításara nem
használják fel' vagy nem úgy basznáI1ák fel, hogy az az eljárás vagy módszer a kömyezetre és az emberi
egészségre veszélytelen lerrne.

A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a 20 01 08 (biológiailag lebomló konyhai és

étkezdei hulladék) és a 20 01 25 (étolaj és zsír) kódszámú hulladékok csak akkor tekinthetők
hulladéknak, ha a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származő
termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megá|lapitásáról és az I774l2002lEK rendelet hatályon
kívül helyezéséról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT És A TANÁCS 2009. október 2l-i
1069120091EKRENDELETE 2. cikk (2)bekezdésberr foglaltaknak eleget tesznek:
,,Ez a rendelet nem yonatkozik a következő állati melléktermékelrre:
g) étkezési hulladék, kivéve, ha
i. nemzetközi v iszonyl atban működő közleke dé s i e szkazakről származik;
i i. takarmányozás i célra s zánj ák,'
iii. nyomással történő sterilizálással való feldolgozásra, vctgy a ]5. cikk (1) bekezdése első
albekezdésének b) pontjában említett módszerekkel t1rténő feldolgozásra, vagy biogazzá vlgy
komposzttá történő atalakításra szánj ak;''

A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét'' hogy a korábban EWC 20 03 04 kódszámú
emésztőgödörból származő iszap hulladék a jogszabályi váLtozások következtében nem közművel
összegyűjtött háztartást szennyvíznek feleltethető meg így a továbbiakban nem tekintendó hulladéknak,
és a nem közművel összegyújtött háztartási szenrtyvizzel végzett tevékenység nyilvántartásba vétel
alapjánvégezhető, amely nyilvántartásba vételt az illetékes vízigyi hatóságnál kell kezdeményeznl.

':
Engedélyes megfizette az eljárás lefol1'tatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat.

A Főfelügyelőség Engedélyest, mint engedéllyel rendelkező hulladék kereskedőt 928|2KER/20I6
számon jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba vette.

A Főfetügyelőség az engedélyezési etjárás során OKTF-KP/10388-3/2016. iktatószámon függő
hatályú diintést adott ki Engedélyes részére, melyhez 2016. december 10. napját követően a
Ket. 71lA. $ (a) bekezdése alapján nem kapcsolódnak joghatásoko tekintettel arra, hogy a
Főfelügyelőségaz ügyben - jelen határozat meghozataláxal_érdemben diintött.

A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a IJlt.82ÍA. $ (1) bekezdése alapján felügyeleti
dí.i fizetésére kötelezett

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és arrnak indokolási részét a Főfelügyelőség a

Ket.12. $ (1) bekezdésének db) és ed) pontjai alapján foglalta határozatba.
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Ahatározat rendelkező részének 5. pondában foglalt időbeli haÍálya aHt.79. $ (1) bekezdése alapján
keríilt me g}tatár ozásr a.

A Ht. 84. $ (1) és (2)bekezdései alapján:

,,(1) A környezetvédelmi hatóság az e torvényben, valamint más jogszabólyban meghatarozott előírások
teljesítése érdekében a hulladékbirtokost, a hulladék tulajdonosát, illetve a kornyezethasznáIót kÓtelezi

a) a jogszabóIyban foglalt vagl hatósógi hatórozatban előírt kötelezettségeinek betartásdra, illene a
jogsértő állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék.birtokosa, tulajdonosa,

illetve a környezethasználó megszegi, teljesülésüket elmulasztja, illetve a hulladékgazdálkodási
engedélyhez vag) (1 minősítési engedélyhez kotött tevékenységét az engedélytől, a nyilvántartdsba
vételhez kötott tevékenységet a nyilvántartastól eltérő módon gyakorolja;
b) a kÓrnyezetet veszélyeztető, szennyező, illetve károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyósára,

az ere det i állap o tfu iyr e áll ít ás ár a ;
c) a környezet Szennyezése esetében olyan intézkedés megÍételére, amely a környezetszennyezést

csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodósót kizórja.
-.(2) A környezetvédelmi hatóság - az (I) bekezdésben foglaltakon túlmenően - felfüggeszti, korlátozza

vagy megtiltja a hulladékgazdálkodási engedélyhez, minősítési engedélyhez kötött tevékenység

engedélytől eltérő vagl engedély nélküIi, valamint a nyilvantartásba vételhez kötött tevékenység
nyilvántartástól eltérő vagy nyilvántartós nélküli folytatását. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül
vé grehaj thatóvá nyilvánítható.''

A439l20I2. (X[. 29.) Korm. rendelet 15. $ (1) és (2) bekezdése szerint:

,, (]) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hullrldékkal kapcsolatos nyilvántartasi és adatszolgáltatási
kötelezettségelcről szóló kormány'endeletben meghatórozott köteleZettségének,

b) mególtapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedéIy kiadásat
ez érdemben befolyásolta
c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélybenfoglaltaktól eltérő módon glakorolja, vagy
d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
(2) A környezenédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja' ha
a) az engedély megadásához előírt feltételek mór nem állnak fenn,
b) az engedélyjogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodósi tevékenységgelfelhagy, azt megszünteti,

valamint
c) a hulladékgazdátkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével,

károsítasával jar. "

Amerrnyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó
hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a ktilön jogszabályban meghatározottak szerint
hulladékgazdálkodási bírságot köteles ftzetri'

AKet. l53.s2.pondaalapjáneljárásiköttség azigazgatásiszolgáttatásidíj.
A fentiek értelmében a Főfelügyelőség az eljárási költségről a rendelkező 1észben foglaltak szerint
döntött.

A Főfelügyelőség határo zatát airjrt. 62. $ (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Főfelügyeloség illetékességét és hatáskó réÍ a71l20I5. (m. 30.) Korm. rendelet 2. $ és 10. $ g) pontja

alapozza meg.

A rendelkez ő rész3.) pontjában a hulladékgazdálkodásba bevonható hulladékok körét a Fofelügyelóség
a hulladékjegyzékrői szőIő 72l2O13. (VIII. 21.) vM rendelet szerint felsorolt azonosító kódszámok
aiapján állapította meg; a 4.) pontban foglaltak a Ht. 80. $ (1) bekezdés e) pontján alapulnak; az

5.) pontban foglaltak jogalapja aHt.79. $ (1) bekezdés és a Ht. B0. $ (1) bekezdés f) pont; a 6') és'7.)

pontja a 43912012' (Xn. 29.) Korm. rendelet 7. $-án alapul; 8.) pontja a 71'12015. (III. 30.) Korm.
ie''aetet 30. $ (3) bekezdése, 31. $ (3) bekezdése valamint'7. melléklet II. táb\ázat 2. pontja és

8. me|léklet II. tábIázat 4. pontja, valamint a Ket. 72. $ (1) bekezdés db) alpontján alapul; a 9.) poúja az
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alábbi jogszabályhelyeken alapul: 43912012. (XII. 29') Korm. rendelet 14. $ (1) bekezdése, Ht. 65. $,
a levegő védelméről szőI6 30612010. (xII. 23.) Korm. rendelet 4. $-a, 28. $ (2) bekezdése, valamint
30. $ (1) bekezdésén, valamint a 24612014. (W.. 29.) Korm. rendeleten, illetve a Vhr. rendelkezésein
alapul.

A jogorvoslatra történő felhívás a központi áúlamigazgatási szervekről' valamint a Kormány tagtrai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1.$ (2) bekezdésének g) pontja,5. $ (2) és
(3) bekezdése, a Ket. 100. $ (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése' 109. $ (1) bekezdésének
a) pontjában, a7I12015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. $-ában foglaltpkon alapul.

A Fővárosi KözLgazgatási és Murrkaügyi Bíróság illetékességét a Főfelügyelőség a polgári
perrendtartásról szóló 1952. éví III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. $ (7) bekezdése, hatáskörét a
Pp. 22. $ (2) bekez4e-se alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a
Pp. 330. $ (2) bekezdésehatározza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségérőlvaló tájékoztatás
a-Pp. 338. $-án alapuI' AZ illeték mértékét az illetékekről szóló i990. évi XCIII. törvény

{a*'továbbiakban: Itv.) 43. $ (3) bekezdése áIlapítja meg. Az illeték feljegyzésről az
Itv. 59. $ (1) bekezdése, illetve a 62. $ (1) bekezdésének h) pontja rendelkezik.

Az engedély megléte nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engedélyek megszerzése illetőleg
nyilvántartásba vételi kötelezettségek telj esítése alól.

Ahatározat a Ket. 73lA. $ (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közlésseljogerős.

Budapest, 2016. december B.

Címzettek:
i. TERRA-LINE Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. i01 )
2' Áttami Népegészségrigyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos Tisztifóorvosi Hivatala (HK)
3. Bács-Kiskun Megyei KormányhivatalNépegészségügyi Főosztály (HK) .
4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrőfavédelmi Igazgatóság (HK)
5. Környezetvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok (HK)
6. HNYR
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Az OKTF'-KP/10388-10/2016. számú engedély 1. számú melléklete

Engedélyes tulajdonában lévő 8 db száIlítőjármú (rendszámok: KXA-619, FV-326, LPA-909,
NCN-364, XyS-892, XYG-004, XWM-443, WAN-764),
Engedélyes üzemeltetéséberr lévő 2 db szállitőjármű (rendszámok: KKY-356, MFY-421).
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