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I Pest M9oye|. Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Rail Cargo HungariaArufuvarozási Zártköriien Működő Részvónytársaság (széihely: itea nuoapest''v*ci ut 92.,KÜJ: 101720111, telephelyek: 1133 *uc1aBebt, V*ci- úi sz' 25734 hrsz., KTJ: 102160481;1097 Budapest, Fák u. 7'9' 38250/1 hrsz., KTJ: 102015147',2443 Százhalombatta'Vasútállomás tér 1. 064/6 hrsz., KTJ: fi18747l1; 7638 Pécs,
Pécsbánya_Rendező MÁV PU' 41272110 hrsz., KTJ': 1a2fi4507;5600 Békéscsaba, Andrássy Út 58.
311314 hrsz., KTJ: 1a11?3525; 3526 Miskolc, Allomás út 2_B. 4582 hrsz., tir.l, 102340832;
6725 Szeged,_Tisza pu.2.2030611 hrsz', KTJ:101302000;2400 DunaÚjvárós' KandÓ K. tér 5.
77211 hrsz., KTJ: 101060797; 8000 Székesfehérvár, Béke tér 5_7' 767114 hrsz., KTJ; 101058624;
9-12.2 

Gyq! Elerpályaudvar6369 hrsz., KTJ: 101654220',9400 sopron, lpari krrúi19' 5B05/10 hrsz.,KTJ: 102597517;4025 Debrecen, PetŐfi tér 12. 15008 hrsz'' KTJ:'100714912;3000 Hatvan,
Boldogi 'Jt 1.2627/1 hrsz., KTJ: 102340692; 2900 Komárom, RákÓczi rat<part 787/6 hrsz,,KTJ: 10033&s03; 740Ü Kapoxvár, Pécsi u. 7129 hrsz., KTJ: 10'1B44CI61; 8853 Zákányfalu,Zrínyi tér 3&. s46/1 hrsz', KTJ; 101196856; 4400 NyÍregyháza, Áttornai 

'tér 2. eror r'r..',KTJ: 100s4s376; 4625 Záhgny, EurÓpa tér 7' 794Í4 nrszl" rtl: 100967518; 7200 DombÓvár'
Baross Gábor tér 1- '1889/1 hrsz,, KTJ: 10'1061004; 9700 Szombathely, Pálya u' 1. 8156/4 hrsz.,KTJ; 1017a1a74;9500 CelldÖmÖlk, Rákóczi Ferenc u. 1.681- hrsi.' KTJ: 102748153'.,
9500 CelldÖmÖlk, RendezÖ pu' 0'l93/3 hrsz., KTJ: 101699519; 8900 Zalaeg*r.rág, Juhász Gy. u' 17.
1922!5 hrsz., KTJ: 102417880; 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u.67.377ítt nrszi', KTJ: 1o09B2186;
8834 Murak*resztúr, Allorrrás tér 1. Bí4 hrsz., KTJ: 100988465; adÓszám: 13594567-2-44,,
statisztikai számjel: 13594567-4920-114-a1., cégjegyzékszám: 01-i0-045318, " touanniakn"n,
Engedélyes) részére - Engedélyes kérelmének hetyi'aóva -

engedélyezi

veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállitását az alábbiak szerint,

valamint az országos^ {!1ny9zetvodelmi és Természetvédelmi FőfelügyelŐség (a továbbiakban:
Föfel0gyelöség) által OKTF-KP/10359-4312015' iktatÓszámon kiadott - nem vel.btyes hulladékok
országos szállÍtási tevékenységre vonatkozÓ hulladékgazdálkodási engedélyi, valamint a
Főfelügye|őség által oKTF-KP/'10372^Bl2o15. iktatÓszámon t<iáoott - veszélyes nutta'oéror országos
szállltási tevékenységre vonatkozÓ _ hulladékgazdálkodási engedélyt egyidejűleg visszavonja'

A hulladékrÓl szÓlÓ 2012. CLXXXV. tÖrvény (a továbbiakban: Ht.) 65. s (1) és (4) bekezdéseiben,
valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgá|tatá;i' kÖtelezéttségekröl szÓlÓ
309/2014. (Xll. 11'} Kornl, randelet (a tr:vábbiakban: 309/2b14' (Xll. 11.) Korá. rendclet)3.$ {1) bekezclósÉbgn ás 8. $ {1) &s (2) b*kezdeseiban foglaltaknak megfelelóen Engedélyesnek
nyilvántartás vez_eíési els Önrési kbtelezettségeÍnek eleget kell tánnie.

.!J 
. $s-^enn*elélyere$-h'ulladékgazdé!"tsadiagitey;é.}snllqés' npl'nglgEéqq,

Szállttási -tevókenység végzése jelen engedéty o.1 pontiá6árí főlsorolt Veöietyes és nem veszélyes
hulladékok tekintet*b*n.

()Í$ziiga$ K(}l'nyízilvtdelmi és'i*rriteszel1vcdelrrii Föosztáiy
i0!fi iluda1:est. Mész;ilos utca 5l{la.
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a) A veszélyes hulladékok fajtája' típusa és mennyisége:

Azonosító
kód Megnevezés Mennyiség

(tonnalév}

01
ÁsvÁt'tvox KUTATÁsÁBÓI-, gÁhIyÁszATÁBÓL, xŐrrJrÉsÉgot,
FlZlKAl És xÉtulel KEZELÉSÉBŐt- szÁnunzÓ nullRoÉx

01 03 íémtartalmú ásványok fizikai rás kémiai feldolgozásábÓl szármaaÓ
hulladék

0'1 03 04. szulfidos ércek feldolgozásábÓl származÓ visszamaradÓ, savképzÖ meddő 500 000

01 03 05. veszélyes anyagokat tartalmazÓ egyéb meddő 500 000

01 03 07*
íómtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásábÓl származÓ,
veszélyes anyagokat tartalmazÓ egyéb hulladék 500 000

al a4 nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó
hulladék

01 04 07*
lemfémes ásványok fizikai és kómiai feldolgozásábÓl származÓ,
ueszélyes anyagokai tartalmazÓ ltulladék 500 000

01 05 Íúróiszapok és egyéb fúrási hulladék

01 05 05" clajtartalmú fúrÓiszap és hulladék 1 000 000

01 05 06. veszélyes anyagokat tartalmazÓ fÚrÓiszap és egyéb hulladék 1 000 000

a2

MEzŐGAzDAsÁG l, XERTÉszETl, AKVAKULTÚ RÁs TERMELÉsBŐL,
ERDoGAzDÁt-xooÁsgÓu, vADÁszATBÓL, HALÁszATBÓL,
ÉtrlulszeR-ELŐÁLLiTÁssÓL És -rEuool-GoZÁsBoL szÁRMAzo
HULLADÉK

02 0{
mezőgazdaság' keÉészet, akvakultrjrás termelés, erdőgazdálkodás,
vadászat és halászat hulladéka

12 01 08. veszélyes anyagokat tartalmazÓ, agrokémiai hulladék 500 000

03
FAFELDoLGoZÁSBÓL És FRlrruEz-, BÚToR_, cELLuLÓz RosT
szuszPENzlÓ_, PAPiR- És KARToNGYÁnrÁsaÓL szÁRMAZÓ
HuLLADÉK

03 01 fafeldolgozásból, fa lemez- és bútorgyá rtás ból szá rmazó hu lladék

03 01 04" veszélyes anyagokat tartalmazÓ fűrészpor, faforgács' darabos eselék, fa,
íorgácslap és furnér 500 000

03 02 faanyagvédőszer_h ulladék

03 02 01. halogénezett $zeryes vegyületeket nem tartalmazÓ faanyagvédöszer 1 000 000

03 02 02" halogénezett szerves vegyLtleteket tartalmazÓ faanyagvédÖszer 'l 000 000

t3 02 03. 'ém-organikus Vegy ü leteket tartalmazÓ faanyagvédöszer 1 000 000

33 02 04* lzervetle n vegyuleteket tarta lmazÓ faanyagvédiszer 1 000 000

)3 02 05. ''eszélyes anyagokat tafialmazÓ' egyéb faanyagvédőszer I 000 000

04 aiR-, szonmE- És TEXTILIPARI HULLABÉK

04 01 bőr_ és szőrmeipari hulladék

04 01 03- cldÓszefiartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nelkÜli hulladék 500 000

í.}rsz'ligos KÓrn'lc:zt:lviir1o|ryri ÚE; 'I'ertrrÓszelvícje irn; }riir'ls:'1tiir

i (}'l Ü I}udal;*ri, )"{Ósz^áitrs trtc.t: illa.
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04 02 |extilipari hulladék

04 a2 M" <ikészítésből származÓ, szerves oldÓszert tarta lmazÓ h u lladék 1 000 000

04 02 16. leszólyes anyagot tartalmazÓ színezék és pigment 1 000 000

04 02 19.
a folyékony hulladéknak a képzodése helyén tÖrténÓ kezeléséból
származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 1 000 000

05 KioLAJFlNoMlTÁsBÓL, FÖLDGÁzTlszTiTÁsBÓl És Á, KŐszÉN
PlRoLlTlKus KEzELÉsÉaŐL szÁRMA'zÓ HULLADÉK

05 01 kőolajfinomításból származó hulladék

05 01 02. sÓtalanÍtÓ berendezésbő| származó iszap 1 000 000
05 01 03. lartályÍenék iszap 1 000 000

05 01 04. alkil-savas iszap 1 000 000
05 01 05. kiÖmlÖtt olaj 500 000

05 0'l 06. E9'!, uugy a berendezések karbantartásábÓl származÓ olajos iszap 1 000 000

05 01 07. savas kátrány 500 000

05 01 0B- egyéb kátrány 500 000

05 01 09. a folyékony hulladÓknak a
származÓ, veszélyes anyagot

képzodése helyén
tar1almazÓ iszap

történő kezelésébő
1 000 000

06 01 11. tüzelőanyagok lÚgos tisztÍtásábÓl származó hulladék 1 000 000
05 01 12. savas olaj 500 000

05 01 15" elhasznált derÍtlfÖld s00 000

05 06 kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék

05 06 01. savas kátrány 500 000

05 06 03. egyéb kátrányféle 500 000

05 07 föld gáz tisztításából és szál litásából származó hulladék
05 07 01. higanyt tartalmazÓ hulladék 1 000 000

06 szE RVETLEN KÉMnl Fo LYAMATBÓI- szÁnrunzl H ULLADÉK

0s 0í savak termeléséből, kiszereléséből,
felhasználásából származó hulladék

forgalmazásából és

16 01 01" kénsav és kénessav 500 000

)6 01 02. sÓsav 500 000

36 01 03. folysav (h idrogén-fluorid) 500 000

16 0'1 04. foszforsav és foszforossav 500 000

36 01 05. sa létromsav és salétromossav 500 000

36 01 06- :gyéb sav 500 000

06 02
lúgok termeléséből, kiszereléséből,
lelhasználásából származó hulladék

forgalmazásából és

36 02 01. <alcium-hidroxid 500 000

36 02 03. ammÓnium-hidroxid 500 000

c6 02 04. nátrium- és kálium_hidroxid 500 000

c6 02 05" egyéb lÚg 1 000 000

0|s?.il&o$ l(ömya?-etved(:in}l és Ti'i}lÍszctvccclnri };iiosztál;_
lÜl6 li,'rtlapcs!' hJ*szitos ulca 58lE-
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06 03 |sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből,
|forgalmazásából és felhasznátásából származó hulladék

06 03 11. |cianid tartalmÚ szilárd sÓk és oldatok 1 000 000

06 03 13" |nehézfémeket iafialmazÓ szilárd sok és oldataik 1 000 000

06 03 15. Inehézférneket tar1alrnazó Íémoxid 500 000

06 04 |te't'.t"t*,i hulladék, amely különbözik a 06 03-tól

06 04 03* |azéntartalmú hulladék 1 000 000

]6 04 04- |higanytartalmÚ hulladek 1 000 000

J6 04 05" |más nehézfémeket tartalmazó hulladék 1 000 000

06 05
I

|a 
szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó

lrszap

06 05 02* |u folyékony hulladéknak a képzodóse helyén tÖrténő kezeléséből
|származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ iszap 1 000 000

06 06
Ikénvegyület termeléséből, kiszereléséből' forgalmazásából és
|felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és
|kéntelenítő eljárásokból származó hulladék

06 06 02. |veszélyes szulfidvegyÜleteket tartalmazÓ hulladék 500 000

06 07
|nalogen termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és
|felhasználásából' valamint halogén vegyülettel végzett műveletből
|származó hulladék

06 07 01. |elektrol Ízisbol származó azbeszttartalmú hu lladék 500 000

06 07 02. |klÓrgyár(asnÓl származÓ aktív szén 500 000

06 07 03* |rriganyt tartalmazi bárium-szulfát iszap 1 000 000

06 07 04* loldat es sav, pl. kontakt-sav 500 000

06 08
1...
|szilícium és sziliciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből,
|Íorgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

06 08 02- |veszelyes klÓr-szilánokat tartalmazÓ hulladék 500 000

06 09
IfoszforvegyÍjlet termetéséből, kiszereléséből, forgatmazásából és
|felhasználásából, va]amint foszforvegyülettel végzett műveletből
|származó hulladék

06 09 03" |veszelyes anyagokat tartalnrazÓ vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú

|reakciÓk hulladéka 500 000

06 't0
InitrogénvegyÜletek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásábil és
|Íelhasználásából, valamint nitrogónvegytiletekkel végzett kémiai
|miÍve lete kből és műtrágya gyártás ból származó hu l ladék

06'10 02. |veszelyes anyagokat tartalmazÓ hulIadék 1 000 000

06 13
lkozelebbről
|származó h

meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból
ulladék

06 13 0'1" |szervetlerr nÖVényvédő szerek, faanyagvédŐ szerek és egyéb biocidok 1 000 000

06 13 02. |kinrerr:tt aktív szén (kivéve a 06 07 02) s00 000

36 13 04- |azbeszt feldolgozásának huiladéka s00 000

36 13 05. Itoro* 500 000

í'}l szíty.irs Í' örri:''e ze tv<irlcl rtt i tis 'Ter *té'szelvét[,ei:tr i i;őnszt íl y
l l'} i ó IJ rr ii;l ll r:i't. '4ésriil-rrs u ! í;'! 5 lil.t'

'l i:lefi:iri : illó- l ) 22.4 -|} l }ll Frx: (Ú6- i )'i,'}.'4 -<i l ó3
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D7 Es KÉMlAl FoLYAMATBÓI- szÁnunzÓ HutraoÉx

07 01
rves a la panyag ok terme léséből kis ze reléséből forgalmazas ábó
fe lhaszn á lásá bó I származÓ hu iladék

17 01 01* mosÓfolyadék és anyalúg 500 000

37 01 03. halogéntartalmú szerves oldÓszer, mosÓfolyadék ésanyalúg 500 000

c7 01 04. b szerves oldÓszer' mosÓfo adék és anyalúg 500 000

07 01 07. alogéntartalmú üstmaradék és reakciÓmaradék 500 000
07 01 08* agyéb Üstmaradék és reakciÓmaradék 500 000

07 01 09* lalogéntartalmú sz{lrőpogácsák, kimerült felitatÓ anyagok (abszorbensek) 500 000

07 0'l 10. agyéb szűrőpogácsák, kimerÜtt felitatÓ anyagok (abszorbensek) 500 000

07 01 11-
a folyékony hulladéknak a képzŐdése helyén tÖrténó kezeléséből
5zár mazó, veszély es anyag okat tarta l m azÓ iszap 1 000 000

Ú7 82 műanyagok, miigumi és miiszálak gyártásából, kiszereléséből,
Íorgalmazásából és felhasználásábÓl származó hulladék

37 4241. vizes mosÓfolyadék és anyalúg 500 000

37 02 03. halogéntartalmÚ szerves oldÓszer, mosÓfolyadék és anyal úg 500 000

07 02 04. egyéb szerves oldÓszer, mosÓfolyadék és anyalúg 500 000

07 4207. ralugél l [ar taltttú üsttnaradék és r'eakciÓntaradék 500 000

07 02 08. agyéb üstmaradék és reakciómaradék 500 000

07 02 09. halogénta rtalmú szűrŐpogácsák, ki rnerült felitató anyagok (abszorbensek) 500 000

07 02 10. egyéb szÜropogácsák' kimerült felitatl anyagok (abszorbensek) 500 000

07 02 11.
a folyékony hulladéknak a képződése helyén tÖrténÖ kezelésébő
származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 1 000 000

07 02 14. veszélyes anyagokat taftalmazÓ adalékanyag hulladék 1 000 000

07 02 16. veszélyes szerves szilÍciumvegyületeket tartalmazó hulladék 500 000

07 03
szerves festékek, pigmentek
kiszereléséből, forgalmazásából
hulladék (kivéve a 06 1'l}

és szinezékek gyártásából'
és felhasználásából származó

c7 03 01. vizes mosÓfolyadék és anyalÚg 500 000

07 03 03* ralogéntartalmÚ szerves oldÓszer, mosÓfolyadék és anyalúg 500 000

07 03 04. :gyéb szerves oldÓszer, mosÓfolyadék és anyalúg 500 000

07 03 07* ralogéntartalmú üstmaradék és reakciÓmaradék 500 000

07 03 08. agyéb üstmaradék és reakciÓmaradék 500 000

07 03 09- halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerÜlt felitatÓ anyagok (abszorbensek) 500 000

07 03 10" egyéb szűrŐpogácsák, kimerült felitatÓ anyagok (abszorbensek) 500 000

07 03 11.
a folyékony hulladéknak a képzŐdése helyén tÖrténŐ kezelésébő|
származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ iszap 1 000 000

07 04

szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09},
faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02} és biocidok gyártásából,
kiszereléséből' forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladék

07 04 01. ,lizes mosÓíolyadék és anyalúg 500 000

07 04 03. halogéntartalmú szerves oldÓszer, mosÓfolyadék és anyalÚg 500 000

Oisz.ágtls KÜfriyc?.ctv*dgln1i e$'I'ermés7.olvédelnti í;(iosztály
10ló lirtrlapcsL. It'1*szárrls rr{ca 58/ii
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07 04 04. ilgyéb szerve$ oldÓszer, mosÓfolyadék és anyalÚg 500 000

Ü7 04 a7', nalÖgÖntartalmÚ üstmaradék és reakciÓmaradék 500 000

07 04 08" egyéb 0stmaradék és reakciÓmaradék 500 000

17 04 09. halogéntartalmú szűrőpogácsák felitató anya gok (abszorbensek) 500 000

37 CI4 10. egyéb szLirŐpogácsák, felitatÓ anyagok (abszorbensek) 500 000

37 A4l. a folyékony hulladéknak a képződése helyén torténő kezeléséból
származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

1 000 000

07 04 13. ueszélyes anyagokat tarialmazÓ szilárd hulladék s00 000

07 05
gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
lelhasználásából származó hulladék

07 05 01" yizes mosÓfolyadék és anyalúg 500 000

07 05 03" halogéntartalmÚ szerves oldÓszer, mosófolyadék és anyalúg 500 000

17 05 04. egyéb szerues oldószer, mosÓfolyadék és anyalÚg 500 000

t7 05 07" hatogéntaftalmú Ústmaradék ós reakciÓmaradék 500 000

07 05 08. egyéb Üstmaradék és reakciÓmaradék 500 000

07 05 09" halogéntaftalmú szűrőpogácsák, felitatÓ anyagok (abszorbensek) 500 000

07 05 10* egyéb szŰrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 500 000

07 05 11.
a folyékony hulladéknak a képződése helyón tÖrténő kezeléséből
szár mazl, vesz ély es a nyag okat ta rta l maz Ó i sza p

1 000 000

07 05 13. veszélyes anyagokat taftalmazÓ szilárd huIladék s00 000

07 06
zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosÓszerek' fertritlenitőszerek és
kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből' forgalmazásából és
felhasználásábÓl származó hulladék

07 06 01* vizes mosÓíolyadék és anyalúg 500 000

07 06 03t ha|ogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalÚ g 500 000

07 06 04* rgyéb szerves oldÓszer, mosÓfolyadék és anya|úg 500 000

07 06 07" IalogéntarialmÚ üstmaradék és reakciÓmaradék 500 000

07 06 08. egyéb usimaradék és reakciÓmaradék 500 000

07 06 09" halogéntartalmÚ sztirőpogácsák, ÍelitatÓ anyagok (abszorbensek) 500 000

17 06 10* egyéb sztiropogácsák, felitatÓ anyagok (abszorbensek) 500 000

37 06 11"
a folyékony hulladóknak a kópzŐdóse helyén történő kezelésébo
származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ iszap 1 000 000

07 07
finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből,
íorgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg
nem határozott hulladék

a7 a7 01" lizes mosÓfolyadék és anyalÚg 500 00Ü

07 07 03* talogéntaúalmú szerves oldÓszer' mosÓfolyadék és anyalúg 500 000

07 a7 04. agyéb szerves oldÓszer, mosÓfolyadék és anyalú9 500 000

a7 a7 a7. ralogéntartalrnÚ itstmaradék és reakciÓmaradék 500 000

07 07 0B* egyéb Üstmaradék és reakciómaradék 500 000

17 07 09. halogéntaftalmÚ szűrŐpogácsák, felitatÓ anyagok (abszorbensek) 500 000

37 07 10" egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 500 00Ü

i}rs 
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a7 t, folyékony hulladéknak a telephelyen tÖrténő kezeléséből
anyagokat tartalmazÓ iszap 1 000 000

BEVSNATOK (FEST Éxrx LAKKOK És zofviÁNcon),
D,AFESTÉKEK GYI YAGOK És NYO M ÁnrÁsÁ

lszERELÉsÉBŐL, FoRGALMAZÁ$ÁBÓL És FELHAszHÁt_ÁsÁ
HuLLADÉK

08 01
festékek és lakkok gyáÉásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék

38 01 11*
$zerves oldÓszereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazÓ festék- és
lakk-hulladék 1 000 000

08 01 13"
szefves oldÓszereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazÓ festék- és
lakk-iszap I 000 000

0B 01 15. szerves oldószereket vagy más veszályes anyagokat tartalmazÓ festék és
lakk tartalmú vizes iszap 1 000 000

08 01 17.
testékek és lakkok eltávolÍtásábÓl származÓ, szerves oldÓszereket vagy
agyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

'1 000 000

l8 01 19. szeryes oldÓszereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazÓ
lesték vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziÓk 500 000

38 01 21. Íestékek és lakkok eltávolÍtására használt, hirlladékká vált anyagok 1 000 000

0B 03
nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származÓ hulladék

08 03 12. veszélyes anyagokat tartalmazÓ nyomdafesték hulladék I 000 000

08 03 14- veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap '1 000 000

08 03 16" tulladékká vált gravÍrozÓ oldat 500 000

08 03 17. leszélyes anyagokat tartalmazÓ, hulladékká vált toner 500 000

08 03 19. Jiszpergált olaj 500 000

08 04
ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből,
Íorgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
(a vízhatlanltó termékeket is beleértve)

38 04 09" szerves oldÓszereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazÓ
ragasztÓk, tÖmítőanyagok hulladéka 500 000

0B 04 11"
szerves oldÓszereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazl
ragasztl_, tÖmítőanyagok iszapja 1 000 000

08 04 13. szerves oldÓszereket Vagy más veszélyes anyagokat tartalmazÓ
"agasztÓk, tÖmÍtőanyagok vizes iszapja

't 000 000

08 04 15*
szerves oldÓszereket Vagy más veszélyes anyagokat, valaminl
ragasztÓkat, tÖmítlanyagokat tartalmazÓ vizes folyékony hu lladék

500 000

08 04 17. gyantaolaj 500 000

08 05 A 08 főcsopoÉban kiizelebbről meg nem határozott hulladék

c8 05 01" hulladék izocianátok 500 000

09 rÉNvxÉp ÉszETl lPAR HULLADÉKA

09 0'l fényképészeti ipar hulladéka

09 01 0'1. vizes alapú elŐhivÓ_ és aktiválÓ oldat 500 000

09 01 02. 'lizes alapú ofszetlenrez elÓhivÓ oldat 500 000

l9 01 03. cldÓszer alapÚ elöhívó oldat s00 000

L)r,izti1ltrs KÖnlYeZctvÓd*ll1ri és'l'crrirászetvódel:lrl I;íiosz-táiy
l01ó l}rrriapr:st, \'1ésilártrs u{c"r 5ll/a'
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09 01 04. |rögzÍtő (fixir) oldat 500 000

09 01 05. |halvanyito oldat és halványítÓ rÖgzito fixír oldat 500 000

l9 01 06. |fényképészeti hulladék képzodés
|származÓ ezijsttartalm(t hulladék

telephelyén tÖrténó kezelésébol
500 000

39 Ü1 1'l- |.gy.'", használatos fenyképezogép, amely a'16 06 01, a 16 06 02 vagy a

116 06 03 azonos[tÓ kóddaljelölt tételekhez tartozl áramforrást is iartalmaz 50CI 000

09 0'1 '13" |kepzodes telephelyén tÖrténÖ ezüst visszanyerés Vizes folyékony
|hulladéka, amely kÜlÖnbÖzik a 09 01 06_tÓl

500 000

í0 |renmtxus GYÁRTÁsFoLYAMATB ÓL SzÁRMAzÓ H u uu oÉx

10 01 |erőművekből és egyéb égetőmíivekből származó hulladék (kivévo a
|1 9 főcsoportban meghatározott hulladék)

10 01 04" |olajtÜzelés pernyéje és kazánpora 500 000

"10 01 09" lxenr"u 500 000
'10 01 13" |tuzetoanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje 500 000

10 01 14. |egyÜttégetésből származÓ, veszélyes anyagokat tartalnrazÓ hamu, salak

|és kazán por 500 000

10 01 16" |egyilttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazÓ pernye 500 000

10 01 1B- |gázok tisztitásábÓl származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ hulladék 500 000

10 01 20. |' folyékony hulladéknak a képzŐdése helyén torténo kezelésébŐl
|származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ iszap 1 000 000

1A U 22. |nazan tisztÍtásábÓl származÓ' veszélyes anyagokat tartalmazÓ vizes iszap 1 000 000

10 02 |vas- os acéliparból származő hulladék

'10 02 07* [oa'ot kezeléséból származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ szilárc
Ihulladók

500 000

10 02 11. |r'utout. kezeléséből származl,olajat tartalmazó hulladék 1 000 000

10 02 13" lgar* kezelésébol származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ iszap és
lszuropogacsa

500 000

10 03 |alumínium elektrolíziséből
ItruttaOe x

és termikus kohászatából származó

10 03 04" |elsődleges termelésből származÓ saIak 500 000

10 03 08. |másodlagos termelésbŐl származo sÓsalak 500 000

10 03 09. |másodla gos termelésből származÓ salak (feketesalak) 500 000

10 03 15" |vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő
lfÖlÖzék és salak 500 000

'10 03 17- |anÓd gyártásábÓl származÓ, kátrányt tartalmazÓ hulladék 500 000

10 03 19. |tu*tga'not származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazó por 500 000

10 03 21. |veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve

|a golyÓsmalmok porát is)
500 000

10 03 23. |gazok kezelésébol származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ szilárd
lrruttaOeX

500 000

10 03 25. |gázok kezeléséből szárrnazÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ iszap és
Isztjrőpogácsa

500 000

1A 03 27.
|rr 

utou i' kezelésé ből származő, olajat tartalmazo hu lladék 1 000 000

ak és feketesalak kezelósébol származó, veszllyes anyago
zÓ hulladek

10 03 29" 500 000

I')'I2i'ij'los ((!íl1'/c'adYaíl.l'tll és'l'cnrrd_rzelivitjelr:ri ljijosl-t;'lll,
l {) l í; i]it: r'i t 1l,::í. lt'"í d \7i,I():' Lt )1l 5N i,l
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{0 04 ilom termikus kohászatábó| származó hulladék

10 04 01. elsodleges és másodlagos termelésbol származÓ salak 500 000

10 04 02. elsÖtíloges és másodlagos termelésböl származÓ kohÓsalak (fémsalak) és
fexlöz&k

500 000

10 04 03- kalcium_arzenát 500 000

10 04 04' füstgáz por 500 000

10 04 05. agyéb részecskék és por 500 000

10 04 06. 3ázÖk kezeléséból származÓ szilárd hulladék 500 000

10 04 07. Eázok kezeléséböl származÓ iszap és szűrlpogácsa s00 000

10 04 09- hűtőviz kezeléséből származÓ, olajat tartalmazÓ hulladék 1 000 000

10 05 cink termikus kohászatából származó hulladék

10 05 03. füstgáz por 500 000

10 05 05. gázok kezelésébol származó szilárd hulladék 500 000

10 05 06. 3ázok kezelésébŐl származó iszap és sz[1rópogácsa s00 000

10 05 08. rűtovíz kezelésébŐl származó, olajat tartalmazÓ hulladék 1 000 000

'10 05 10. virrel nritttkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejleszto
frlÖzók És salak 500 000

10 06 a réz termiktts knhászatából származó hrrllarlék

10 06 03. füstgáz por 500 000

10 06 06. gázok kezelésébÖl származÓ szilárd hulladék 500 000

10 06 07. gázok kezeléséböl származÓ iszap és szűripogácsa 500 000

10 06 09. h Űtovíz kezelésébll származl, olajat tartalmazÓ hu l ladék 1 000 000

10 07 rzüst, arany és platina termikus kohászatából származÓ hulladék

10 07 07. rtjtÖviz kezelésébol származÓ, olajat tartalmazÓ hulladék 1 000 000

10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék

10 0B 08. elsódleges és másodlagos termelés sÓsalakja 500 000

10 08 10. kohÓsalak (fémlialak) és gyúl*kony f*lou&k. amely vÍzzel érintkezve
veszélyes mcnnyiságben gyÚlókony gázt fejloszt

500 000

10 08 12" anÓdgyártásbÓl származÓ, kátrányt tartalmazl hulladék 500 000

10 08 15. veszélyes anyagokat tartalmazÓ füstgáz por 500 000

10 08 17.
lü*tgáx kezeléséból származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ iszap és
seűrÖpngácsa 500 000

10 0B 19" rűtŐvíz kezeléséból származÓ, olajat tadalmazÓ hulladék 1 000 000

10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék

10 09 05-
lémÖntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazÓ Öntomag és
Íorma 500 000

10 09 07. fémÖniésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazÓ Öntőmag és forma 500 000

10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmazÓ fÜstgáz por 500 000

10 09 '11 . veszélyes anyagokat tartalmazÓ egyéb részecskék 500 000

10 09 13. veszólyes anyagokat taftaimazÓ kÖtőanyag hulladék 500 000

10 09 15. veszélyes Összetevoket tartalmazó, hulladókká vált repedésjelzo anyag 1 000 000

{)rszágui N(intvteetl,Qtjclrt1i ó:''}'.lnlés7-ct\radc!irri l]t)c'*z"tály
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10 10 nemvas fém öntvények készítóséből származó hulladék

'10 10 05. fémontésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazÓ Öntomag és
forma

500 000

10 10 07. [émöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazÓ ÖntŐmag és forma 500 000

'10 10 09. veszélyes anyagokat tartalmazÓ fÚstgáz por 500 000

10 10 1'r" veszélyes anyagokat tartalmazÓ egyéb részecskék 500 000

10 10 13* veszélyes anyagot taftalmazÓ kÖtoanyag hulladék 500 000

10 10 15. veszélyes ÖsszetevŐket tartalmazÓ, hulladékká vált repedésjelző anyag 500 000

'l0 {1 üveg és Üvegtermékek gyáÉásából származó hultadék

10 '11 09. feldolgorásra előkészitett keverék veszélyes anyagokat tartalmazÓ
hullaeleka

500 000

10 11 11.
rehézfómeket tartalmazÓ (pl. katÓdsugár csÖvek), Üvegrészecskék és
JVegpor hulladéka 500 000

10 1"1 13. veszélyes anyagokat tartalmazÓ Üvegcsiszolási és polírozási iszap 1 0CI0 000

10 11 15. Íüstgáz kezeléséböl szárnrazÓ, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd
hulladék 500 oo0

1A y 17-
füstgáa kezeléséből származo, veszélyes anyagokat tartalmazÓ iszap és
.tzÜropogácsa

500 000

10 11 19. a íolyókony hulladéknak a kópzodése heiyén tÖfténŐ kezelésóbŐl
szárr:ae{r, veszélyes anyagokat tarialmazÓ szilárd hulladék

500 000

10 12
kerámiaáruk, tóÜlák, cserepek és építőipari termékek termelóséből
származl hulladék

10 12 09. Eáz kezelésébŐl származÓ, veszélyes anyagokat tartaImazÓ szilárd
hulladék

500 000

10 12 11. nehézfémeket tartal mazÓ zománcozási h u lladék s00 000

10 {3 cgmont, mósz és gípsz, valanrint az exekből előáll|tott gyártmány és
terrnákek uyártásából származó hullaclúk

10 13 09. azbesztcement
hulladék

gyártásakor képzŐdő, azbesztet tartalmazÓ szilárd 500 000

10 13 12. gáz kezelésébol származÓ, veszilyes anyagokat taftalmazÓ hulladék 1 000 000

fi14 krematóriumokból származó hulladék

10 14 01. iÜstgáz tisztításá bÓl származÓ, h i ganyt tartalmazÓ h u ll adék I 000 000

11

FÉMEK És reyÉg ANYAGÖK KÉMlÁl FELÜLETKEzelÉsÉBot- És
BEVÜI{Á$ÁBÜL $ZÁRMÁuo HuLLADÉK; NEMvA$ FÉMEX
H lDRoMET*4 LLiJRG |Al l-tuLLÁaÉKA

11 01

fólnek kénriai foliiletkezelésélről, bcvgttá*ítbll sz*nrrazo éa egyált
hullaelók (p|' üalvanizá lásí aljárások, harganyzási eljárá*ok,
rcvótlenítósi eljárásak, maratás, ÍogzÍátoaás, títgos z.sírtxlanítás,
anÓdos oxiddilás}

1'1 01 05. 'eve eltávolÍtására használt sav 500 000

11 01 06* <ozelebbrŐl meg nern határozott sav 500 000

11 01 07. )ácolásra használt lúg 500 000

11 01 08. loszfátozás bÓl származÓ isza p '1 000 000

11 01 09. ueszélyes anyagokat tartalmazÓ iszap és szűripogácsa 500 000

laly" reszélyes anyagokat tartaImazÓ oblítő- és mosÓvÍz 500 000

(}r:l;l;i;rr'ls i(ilr:r1,e:etvlLie!:t]i Ús 1'í:Íliiés.ci\,íiic;lnri Fót>:lz_t*iy

1 Ü | 6 !3i;c;lpc:t' i,11',sliil o:, tttczr 3 8/il.
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'1'1 01 13. s kat tartalmazÓ zsÍrtalanÍtási hulladék 1 000 000

1'1 01 15.
mbrán_ és ioncserélŐ rendszerek veszélyes anyagokat tartal

luátuma és iszapja 1 000 000

1'1 01 16* lt vagy telített ioncserélő gyanta 500 000

'11 01 98. anyagokat tartalmazl egyéb hulladék 1 000 000

1A2 fémek hidrometa llu rgia i eljá rásaiból származó h ulladék

I 02 02. nk-hidrometallurgiai iszap (a itot és goethitet is beleértve) 1 000 000

'11 02 05. lyes anyagokat tartalmazÓ réz-h id rometallu rgiai hu lladék '1 000 000

11 02 07* lyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 1 000 000

11 03 mek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék

11 03 01- tartalmt] hulladék 500 000

1 03 02. hulladék 1 000 000

105 horganyzási eljárások hulladéka

11 05 03" 3ázkezeléséból származÓ szilárd hulladék 500 000

11 05 04. elhasznált folyÓsÍtlszer 1 000 000

12
FÉMEK, MŰANYAGoK ALAKITÁSÁBoL, FlZlKAl És mecHRntxRt
FELÜLETKEZELÉsÉBoL szÁRMAZÓ HULLADÉK

12 g',l fémek és miianyagok alakitásából, fizikai és mechanikai
felületkezeléséb{il származó hulladék

12 01 06-
ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazÓ gépolaj (kivéve az emulziÓt és
az oldatot) 500 000

12 CI1 07. ralogénmentes' ásványi alapÚ gépolaj (kivéve az emulziÓt és az oldatot) 500 000

12 01 08" halogénelemeket tartalmazl hütö-kenő emulzió és oldat 500 000

12 01 09. halogénmentes hűtÖ-kenő emulziÓ és oldat 500 000

12 A1 10" szintetikus gépolaj 500 000

12 01 12* elhasznált viasz és zsír 500 000

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazÓ, gépi megmunkálás során képzódl iszap 1 000 000

1201 16" leszélyes a nyagokat tartalmazÓ homokíúvatási hulladék 500 000

12A1 18. llajat tartalmazÓ fémiszap (csiszolás, hÓnolás, lappolás iszapja) I 000 000

12 01 19. biolÓgiailag lebomló gépolaj 500 000

12 U 2A. veszélyes anyagokat tartalmazÓ elhasznált csiszolÓanyagok és eszkÖz 500 000

12 03
vizet és gőzt alkalmazó zsíÉalanító eliárásokból származó hulladék
(kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)

120301* vizes mosÓfotyadék 500 000

12 03 02. gőzzel végzett zsÍrtalan Ítás hu lladéka 1 000 000

13
oLAJHULLADÉK És A FoLYÉKoNY ÜzEruAruvRo HULLADÉKA
(kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban
meghatározott hulladékot}

í3 01 hidraulika olaj hulladéka

13 01 01* PCB_t tartalmazÓ hidraulikaolaj 500 000

13 0'l 04. klÓrozott Szerves vegyÜleteket tartalmazÓ emulziÓ 500 000

13 01 05. klÓrozott $zerves Vegyületeket nem taftalmazÓ emulzió 500 000

13 01 09. <lÓrozott szerves VegyÜleteket taftalmazÓ, ásványolaj alapÚ hidraulikaolaj 500 000

Orsz'ágos Kt)ntvczo1vldclnli ós't elntisz'etvédelnli llijosZ1ól,v
i0ló 13rrdapcst, L'{ósz-rilrrs utca 5&/ll.

'l'bltfr'lrr: (()í>l) 2:4_9l00 irnx: (0$_l} ?.?.4-916}
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13 01 10"
(lÓrozott szel"Ves
ridraulikaolaj

Vegyuleteket nem tartalmazÓ ásványolaj alapú s00 000

'13 01 11. szintetikus hidraulikaolaj 500 000

13 01 12- biológiailag kÖnnyen lebomlÓ hidraulikaolaj 500 000

13 01 13. egyéb hidraulikaolaj 500 000

13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

13 02 04. ásványolaj alapú, klÓrvegyületet tartalmazÓ motor-, hajtómű- és kenőolaj 500 000

13 02 05- ásványolaj alapÚ, klÓrvegyületet nem tartalmazÓ motor-, hajtÓmű_ és
kenőolaj 500 000

13 02 06" szintetikus motor-, hajtóntű- és kenÓolaj 500 000

13 02 07" biolÓgiailag kÖnnyen lebomló motor_' hajtómű_ és kenőolaj 500 000

13 02 08. :gyéb motor-, hajtÓmű- és kenőolaj 500 000

13 03 szigetelő és hőtranszmissziós olaj

13 03 Ü1* PCB{ taftalmazó szigetelo ós hőtranszmissziÓs olajok 500 000

13 03 06*
ásványolaj ala pú, klÓruegyü letet tartalmazÓ sz igetelŐ és hőtranszmissziÓs
claj, amely kÜlÖnbÖzik a 'l3 03 0'1{ől 500 000

13 03 07. ásványolaj alapÚ, klÓrvegyületet nem tartalmazÓ szigeielő és
hotranszmissziÓs olaj

500 000

13 03 08. szintetikus szigetelő és hÖtranszmissziÓs olaj 500 000

'13 03 09* biologiailag kőnnyen lebomlÓ szigetelo és hőtranszmissziÓs olaj 500 CI00

13 03 10. egyéb szigetelő és hőtranszmissziÓs olaj 500 000

13 04 hajófenéki olajhulladék
'13 CI4 01. belvlzi hajozásbÓl származÓ, olajjal szennyezett íenékvíz 500 000

13 04 02. kikÖtoi olaj- és homokfogÓbÓl származó olajtartalmú hulladék 1 000 000

13 04 03. egyéb' hajÓzásból származl' olajjal szen nyezett Íenékvíz 500 000

13 05 claj-vÍz szeparátorokból származó hulladék

13 05 01" lomokfogÓbó| és olaj-víz szeparátorokbÓl származÓ szilárd anyag 500 000

13 05 02. rlaj_víz szeparátorokbÓ| származÓ iszap 1 000 000

'13 05 03. oűzelzárÓbÓl származó iszap 1 000 000

13 05 06. claj_viz szeparátorokbÓl származÓ olaj 500 000

13 05 07. claj-víz szeparátorokbÓl származÓ olajat tartalmazÓ víz 500 000

13 05 08* homokfogÓbÓl és olaj-vÍz szeparátorokbÓl származÓ hulladékok keveréke 500 000

13 07 Íolyékony Üzemanyagok hulladéka

13 07 01. lüzelőolaj és dÍzelolaj 500 000

13 A7 02. benzin 500 000

13 07 03* egyéb [tzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 500 000

13 08 közelebbről meg nem határozott olajhulladék

13 08 01. sÓtalanÍtási iszapok, emulziÓk I 000 000

13 08 02* egyéb emulziok 1 000 00CI

13 08 99. kÖzelebbrol meg nem határozott hulladék 1 000 000

Ut'.l:ágtl: (t)nl;'t:r-r1vóJr:lrl:i a:i']'eíl119:]7ei}'éijeifi1i lja!i)!7.íali,''

i íJ l (: l}tLdaprs1' \1ór; á:os N'...\ s|-iia
'i ci*1'i;l'i: iOii_ ] 

' 
22.4-9\üq Iax. {i)ó-l; 1':,l-9I{}:j
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14 szERVEs oLDÓSZER., HÚTŐANYAG- És HAJTÓGÁZ HULLADÉK
{kivéve a 07 és a 08 főcsopoÉokban meghatározott hulladék)

14 06 szerves oldÓszer-, hiitőanyag- és hab/aeroszol hulladék

14 06 01. rlÓr-fluor-szénhidrogén, HCFc. H Fc 1 000 000

14 06 02. egyéb halogénezett oldÓszer és oldÓszer keverék 500 000

14 06 03. egyéb oldószer és oldÓszer keverék 500 000

14 00 04" halogénezett oldÓszereket tartalmazÓ iszap és szilárd hulladék 1 000 000

14 06 05. egyéb oldÓszereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék I 000 000

15
csoMAcolÁsl HULLADÉK; t<ozrlEBBRiL MEG NEM
HÁTÁRozoTT FELITATÓ At'lYAGoK (AB$ZoRBENSEK),
TöRLŐKENolx, szunlgrotyecox És vÉoŐnu HÁZAT

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot}

15 o'l 10. veszélyes anyagokat maradékként tartalmazÓ vagy azokkal szennyezetl
csomagolási hulladék 500 000

15 0'1 11.
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztei) tartalmazÓ fémbÖl
készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürÜlt hajtÓgázos palackokat s00 000

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

15 02 02*
,leszélyes anyagokk'al szennyézett ab$zolbgnsék, szilrÖanyagok (ldeértv€
a kÖzelebbről meg nem határozott olajszŰrőket), törlőkendők, védŐruházat 500 000

16
A HULLAoÉx.lecvzÉKBEN
HATÁRozoTT HULLADÉK

KÖZELEBBRoL MEG NEM

í6 01

a közlekedés (szállítás) különbözij területeiről származó hulladékká
vált gépjármű {ideórtve a terepjáró járművet is}, a hulladékká váll
gépjármii bontásából' va|amint karbantaÉásából származó hulladék
(kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meg határozott h u lladék)

16 01 04* rulladékká vált gépjármű 500 000

16 01 07. clajszÚirÖ 500 000

16 01 08. higanyt tartalmazÓ alkatrész 500 000

'16 01 09. PC B-t tartalmazl alkatrész 500 000

16 01 10. robbanÓ tulajdonságÚ alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai rvfeszítl) 500 000

16 01 11. azbesztet tartalmazÓ sÚrlÓdó_betét 500 000

'16 01 13. fékfolyadék 500 000

16 01 '14. veszélyes anyagokat tartalmazÓ fagyállÖ folyadék 500 000

16 01 21.
lyes alkatrészek, amelyek külÖnbÖznek a 16 01 07-tól 16 01 1'1-ig

edŐ, valamint a 16 01 'l3-ban és a 16 01 14-ben meghatározo
ulladéktípusoktÓl

1 000 000

,16 02 elektromos és elektron ikus berendezések hulladéka

16 02 09- PCB{ tartal mazÓ transzformátorok és kondenzátorok 500 000

16 02 10.
)CB{ tartalmaző vagy azzal szennyezett' használatbÓl kivont berendezós,
amely kÜlÖnbözik a 16 02 09_tÓl

500 000

16 02'11. <lÓr-fluor_szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazÓ használatból kivon|
berendezés

500 000

16 02 12 KiporlÓ azbesztet tartalmazÓ használatbÓl kivont berendezés 500 000

Crsztip-'os KÓru1,ezeívdrieiltti e:-I''i:rtt'iúsz'9{vódeittti FÓitsztáiy
lt)líl l?irdapesi. Mó:;zítrrts utca J8'ja.

'lelc|tn: (0ó_l) 224't)l')0 l;ax: (űó'li 1.:4''c}|63
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16 02 13-
úeSZélyes anyagokat tartalmazÓ kiselejtezett berendezés, amely
<ÜlönbÖzik a 16 02 09_tÓl 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktÓl 500 000

16 02 15- kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 500 000

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek

16 03 03" veszéiyes anyagokat tartaimazÓ szervetlen hulladék 500 000

16 03 05. veszélyes anyagokat taftalmazÓ Szeryes hulladék 500 000

16 04 robbanóanyag-hulladék

16 04 01. nulladék loszer 500 000

16 04 02. lűzijáték hulladék 500 000

16 04 03. egyéb robbanóanyag hulladék 500 000

16 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont
vegyszerek

16 05 04. tyomásállÓ tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazo gázok
iideértve a halonokat is)

500 000

16 05 06. veszélyes anyagokbÓl állÓ vagy azokkal szennyezett laboratÓriumi
uegyszerek' ideértve a laboratÓriumi vegyszerek keverékeit is 500 000

16 05 07. használatbÓl kivont, veszélyes anyagokbÓl állÓ vagy azokkal szennyezett
szervetlen vegyszerek 500 000

16 05 08. használatbÓl kivont, veszr3lyes anyagokbÓl ál|Ó vagy azokkal szennyezett
szewes vegyszerek 500 000

16 06 elemek és akkumulátorok

16 06 01. 5|omakku mulátorok 500 000

16 06 02. nikkel-kadmium elemek 500 000

16 06 03" higanyt tartalmazó elemek 500 000

'16 06 06. elemekből és akkumulátorokbÓl származÓ, elkülÖnitetten gyűjtÖtt elektrolit 500 00CI

16 07
szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításábó[ származó
hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)

16 07 08* olajat tar1almazÓ h ulladek 1 000 000

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazÓ hulladék 1 000 000

16 08 kimerti lt katalizátorok

16 08 02*
,leszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit
lartal mazÓ elhasznált katalizátorok

1 000 000

16 08 05* foszforsavat tartalmazÓ elhasznált katal izátor 1 000 000

16 08 06* elhasznált folyadékok amelyeket kaializátoÍként alkalmaztak 500 000

16 08 07. veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 1 000 000

16 09 oxidálÓ anyag

16 0g 0'1. permanganátok pl. kálium-permanganát 500 000

16 09 02. <romátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát 500 000

16 09 03" ceroxidok pl' hidrogén-peroxid 500 000

16 09 04. <Özelebbről meg nem határozott oxidálÓ anyag 1 000 000

16 10
a képződés telephelyén kívül töÉénő kezelésre szánt vizes folyékony
hulladék

16 10 01- veszélyes anyagokat tartaImazÓ vizes folyékony hullaclék 500 000

{')lsz'li;:'lr_r K{lntye;l.*jvét]*]nlj il:; ]'crnliszeiviilelr;ri l;iiil:;'t tilr'
i {j } ti i {rIdalli::,t it'lel;;:irt;r üi a:Í 5 8/a

']*icío:i: í()o'l 'l }:i'4-91,í){i l-tx. (í)6'lr ).')':ll)1ő'1.
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lvesze16 10 03. lyes anyagokat tartalmazó vizes tÖmény oldatok 500 000

16 1'1 |uetesanyugok és ttizállÓ a agok hulladéka

16 11 01-
lkonaszati

|szénalapÚ

folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazÓ,
bélésanyagok és tŰzállÓ anyagok 500 000

'16 11 03. |kohaszati folya matokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazÓ, egyéb
|bélésanyagok és tí1zállÓ anyagok 500 000

16 11 05. lkohászaton

|tartatmazo bó
kÍvüli folyamatokban használt' veszélyes anyagokal

lésanyagok és tűzál|Ö anyagok 500 000

17 |ÉpírÉsr-goNTÁsl HULLADÉK (BELEÉ
|renÜ lerrKRoL KITERMELT FÖLDET ls)

RTVE A SZENNYEZETT

7A1 lu"ton, tégla' cserép és kerámia

17 01 06. |veszelyes anyagokat tartalmazÓ beton, tégla' cserép és kerámia frakciÓ
|vagy azok keveréke 500 000

Itu,702 és műanyag

17 4204* yes anyagokat tartalmazÓ vagy azzal szennyezett üveg, m{ianyag,
500 000

17 03 |uitu'un keverék, szénkátrány és kátránytermék

|szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék17 03 01- 500 000

|szénkátrány és kátránytermék17 03 03. 500 000

?44 |tamet (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 09. |veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 500 000

fi a4 rc. lolaj at, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazÓ kábel 500 000

17 05
d {ideéÉve a szennyezett területekről származó kitermelt földet},
ek és kotrási meddő

|veszelyes anyagokat tartalmazÓ fÖld és kÖvek17 05 03. 500 000

17 05 05*
I

|veszélyes anyagokat tartalmazl kotrási meddő s00 000

17 05 07. |veszelyes anyagokat tartalmazl vasÚti pálya kavicságya 500 000

17 06 |szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó épÍtőanyag

17 06 01- |azbeszttartalmú szigetelőanyag 500 000

17 06 03. |egyéb szigeteloanyag, amely veszélyes anyagbÓl áll vagy azokal
liartalmaz

500 000

17 06 05. |azbesztet tarta lmazÓ építőanyag s00 000

17 08 lgip". alapú építőanyag

170801- |veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építÓanyag 500 000

17 09 |egyéb építési-bontási hulladék

17 09 01. |higanyt tartalmazÓ épÍtési_bontási hulladék 500 000

17 09 02.
|nca-t tartalmazÓ épltési_bontási hulladék (p|. PcB-t tartalmazÓ
|szigetelöanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta alapú padozat, PcB-1

|tartalmazÓ leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazÓ kondenzátorok)
500 000

|veszélyes anyagokat tartalmazÓ egyéb épÍtési_bontási hulladék (ideértve
|a kevert hulladékot is)

17 09 03* 500 000

OrsZáF'os H"Ólnv*2_eivéd*lllrt és'l'errnész"etve11el;lti lriorz'rál-r-
l0l6 l}ur.Íapest, \,lászáros utctr 5$la.

'I'elcÍ'<u: (06-|) 2?"4-lnil l:ax: (06l) 224-)1{>'3
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18

EMBEREK vAGY Át_tRrox EcÉszsÉcÜcyt eLLÁrÁsÁsÓL
Ésruncy 

^z 
Azz^L KAPcsoLATos xurnrÁsaÓl szÁnmazÓ

Hut_t-RoÉx {kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem
közvetlen ül az egészség Ü gyi ellátásból szárrnazik)

í8 01
szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából,
kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék

1B 01 03. :gyéb hulladék, amelynek gyi1jtése és ártalmatlanítása speciális
kovetelményekhez kÖtÖtt a fertozések e lkeritlése érdekében

1 000 000

18 01 06. veszélyes anyagokat tartalmazÓ vagy abból állÓ vegyszer 500 000

18 01 08- citotoxikus és citosztatikus gyÓgyszer I 000 000

18 01 10. íogászati célokra használt amalgám hulladék 500 000

18 CI2
állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásábol, kezeléséből,
megelőzéséből származó hulladék

18 02 05. ueszélyes anyagokat tartalmazÓ vagy abbÓl állÓ vegyszer 500 000

18 02 07. :itotoxikus és citosztatikus gyÓgyszer 500 000

19

HULLADÉKKEzELŐ lÉrEsírmÉNYEKBoL, A SzENNYv|ZET
rcÉpzŐoÉsÉruex TELEPHELYÉN rÍvÜu KEzELo
SZENNWíZT|SZTíTÓKBÓL, vALlr*lNT Az lVÓVíz És lPARl Víz
SzoLGÁLTATÁsaÓl szÁRMAzo HU LLADÉK

19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék

19 01 05. 3ázok kezelésébŐl származÓ sz[irőpogácsa 500 000

19 01 06. Eázok kezelésébŐl származÓ vizes' folyékony hulladék, és egyéb vizes
tolyékony hulladék

500 000

19 01 07. gázok kezelésébÓl származÓ szilárd hulladék 500 000

19 01 10. Íüstgáz kezeléséből származÓ elhasznált aktiv szén 500 000

19 01 11. veszélyes anyagokat iartalmazÓ kazánhamu és salak 500 000

19 01 13. veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 500 000

19 Ü1 15" leszélyes anyagokat tartalmazÓ, kazánból eltávolított por 500 000

19 01 17. ,leszélyes anyagokat lartaImazÓ, pirolizis hulladék 500 000

19 02
hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás,
semlegesítés} származó hulladék

'19 02 04. előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz 500 000

19 02 05* Íizikai-kémiai kezelésbŐl származi, veszélyes anyagokat tar1almazÓ iszap 1 000 000

19 02 07. elválasztásbÓl származÓ olaj és koncentrátum 500 OÜCI

19 02 0B- veszélyes anyagokat tartalmazÓ íolyékotty, éghetŐ hulladék 500 000

19 02 09. veszélyes anyagokat tartaimazÓ szilárd, óghetö hulladék 500 000

19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazÓ egyéb hulladék 1 000 000

19 03 stabilizálUmegszilárdított hulladék

19 03 04.
:sak részben stabilizált' veszélyesként megjelÖlt hulladék amely
külÖnbÖzik a 19 03 08-tÓl

1 000 000

10 03 06. megszilárd Ított, veszélyes nek tartott h u lladék 500 000

19 04 Üvegesített (vitriíikált} és üvegesítésből származó hulladék

19 Ö4 02" pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék 1 000 000

19 04 03" nem tivegesÍtett (vitrifikalt) szilárd fázis 500 000

Úr: z a'i'ls li.ít t'tt vi: z,; {ví ir: l rtl i e t 'i t;t'ittr:s ze: védei:ili i;iilrsztá 1 )'

i 0 l íl !}u11apcrt' l'1és:zá;os itica ii!i/;r.
'ltir:íirll' 

1{)ir- i ) 2.24 -{i : 01) i'r:ls : 1i.t6- i 1 ??.t+ -9 ] ó'\
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í9 07 hulladéklerakóból származÓ csurgalékviz
19 07 02. hulladéklerakÓbÓl származÓ, veszélyes anyagokat tartalmazÓ csurgalékviz 500 000

19 0B
szennyvi;tisztiti művekből származó, közelebbről meg nem
határczott hulladék

19 0B 06. telített vagy kimerült ioncserélŐ gyanták 500 000

19 08 07. ioncserélők regenerálásábÓl származÓ oldat és iszap 1 000 000

19 08 08. nehézfémeket tartalmazÓ, membrán_rendszerek hul ladéka 500 000

19 08 10.
olaj-víz elválasztásábÓl származÓ zslr-olaj keverék, amely különbÖzik
a 19 08 09_tŐl

500 000

19 08 11-
pari szennyvir biolÓgiai kezeléséből származÓ, veszélyes anyagokal
lartalmazÓ iszap 1 000 000

19 08 13. ipari sze'nnyviz egyéb kezeléséból származÓ, veszélyes anyagokat
tarlalmazo iseap 1 000 000

19 10
fémtartalmú hulladék
hullarlék

apritásából (shredderezéséből} származó

19 10 03. veszélyes anyagokat tartalmazÓ kÖnnyű frakció és por 500 000

19 10 05. veszélyes anyagokat tartalmazÓ más frakciÓk 500 000

19 1í olaj regenerálásából származó hulladék

19 11 01. alhasznált agyagszűrŐk 500 000
'19 11 02. savas kátrány 500 CI00

19 11 03- vizes folyékony hulladék 500 000

1S 11 04. fűtöanyagok lÚggal valÓ kezeléséböl származÓ hulladék 1 000 000

19 11 05. a foly*kr:ny hulladóknak a képzodése helyén tÖ11énÓ kezelésóből
szárrnazÓ, veszélyes a nyagokat tarta lmazÓ i szap 1 000 000

19 11 07. lüstgáztisztltásbÓl származÓ hulladék 500 000

19 12
közelelrhrtjl meg; nem határozott mechanikai kezelésből (pl,
osztályozás, aprítás, tömörÍté*, pellet kó*rítls) szá rmazó hu lladék

19 12 06. ueszélyes anyagokat tartalmazÓ fa 500 000

19 12 11. --gyéb' veszély*o anyagokat tartalnazÓ hulladák mechanikai kezelésével
nyert hullaclÓk (ideértve a kevert anyagokat is) 500 000

í9 13 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék

1g 13 01. seennyez_ett talaj rernetliáciÓjábÓl származÓ, veszélyes anyagokal
tartalmazÓ szilárd hu lladék s00 000

19 '13 03. szenny.ezett talaj remediáciÓjábÓl származÓ, veszélyes anyagokal
iartalrnazÓ iszap 1 00CI 000

19 13 05* izennyezett talajvíz remediáciÓjábÓl származÓ, veszélyes anyagokat
larlalmazo iszap 1 000 000

19 13 07. nyezett talajvíz remediáciÓjábÓl származÓ, veszélyes anyagok
lmazÓ szennyvíz, tÖmény vizes oldatok 500 000

2A

T*LEFÜLÉ$| HuLLABÉK {HÁZTARTÁ$| HULLADÉK És A
HÁzrnnrÁsl HuLLAEÉKHoZ H/\soxlo l{EREsKEnELMl, lPARl És
INT*ZMÉNYl HuLLADÉK}, lDEÉRTVE Az ELKÜLCINÍTETTEN
fiYÜJTÖTT FRAKcllT ls

20 01 elkülönitetten gyűjtótt hulladék frakciók (kivéve a { 5 01}

20 01 13. oldÓszerek 500 000

20 a1 14. savak 500 000

(lrszít1;.r'ls: X iirnyrzetvérlr:lnri É: '1}rrrrrisz-elv.i,Jt:lnli Főosz1ály
I 3 I íl l'}r.:11trpest, \4ésr-riros irtca 58ia.

'lel*tbll: (06-1) ?24^9100 lrax] ({}ó"l) ).2.4-q!6:,
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20 01 15. Itusok 500 000

20 01 17* |fényxepeszeti VegySzer 500 000

20 01 19"
t..
lnovenyve0o szer 500 000

20 a1 21" ire'-'y.*ou"t és egyéb higanytartalmÚ hulladék 500 000

20 01 23. |xtor_ttuor-szen hid rogént ta rtalmazÓ kiselejtezett berendezés 500 000

2A A1 26. |olaj és zsir, amely kÜlönbÖzik a 20 01 25től 500 000

20 01 27" |veszélyes anyagokat tartalmazÓ festékek, tinták, ragasztÓk és gyanták 500 000

20 01 29. |veszelyes anyagokat tartalmazÓ mosÓszer 1 000 000

20 01 31- |citotoxikus és citosztatikus gyÓgyszerek 500 000

20 0'1 33*

I

|elenrek és akkumulátorok, amelyek kÖzött a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a
l16 06 03 azonositÓ kÓddal jelÖlt elemek és akkumulátorok is

|megtalálhatÓk

500 000

20 01 35.
I

|veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus

|berendezések, amelyek kÜlÖnbÖznek a2a M 21-től és a 20 01 23tÓl 500 000

20 01 37" |veszélyes anyagokat tartalmazó fa 500 000

A szállítási tevékenységbe bevonható szilárd halmazállapotú veszélyes
hulladékok mennyisége legfeljebb összesen: 5Ü0 000

A szállítási tevékenységbe bevonható Íolyrákony halmazállapotÚ veszélyes
hulladékok mennyisége lesfeljebb összesen: 500 000

1 000 000

b) A nem veszélyes hulladékok fajtája' típusa és mennyisége:

AzonosÍtó
kód Megnevezés Mennyiség

(tonna/év)

0í ÁsvÁNyox KUTATÁsÁBÓI, aÁruyÁsZ.ATÁBÓL, xŐrr.lrÉsÉBŐt,
FlzlKAl És xÉutnt KEZELÉsÉBot- szÁnmnzÓ HuLLADÉK

01 01 ásványok bányászatábÓl származó hulladék

01 0'l 0'1 íémtartalmÚ ásványok bányászatából származÓ h u l ladék I 000 000

01 0'1 02 remfémes ásványok bányászatábÓl származÓ hulladék I 000 000

01 03 ÍémtaÉalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó
hulladék

11 03 06 meddo, amely kÜlönbozik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től B 000 000

11 03 08 hulladékpor, amely kltlÖnbözik a 01 03 07-iől I 000 000

c1 03 09
timÍÖld termelésébŐl
a 01 03 10-től

származÓ VörÖSiszap' amely kltlÖnbÖzik I 800 000

0'1 03 99 kozelebbről meg nem határgzott hulladék I 800 000

01 04
nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó
hulladék

01 04 08 <otÖrmelék és hulladékkavics, amely külonbÖzik a 0'1 04 07-tol B 000 000

01 04 09 rulladékhomok és hulladékagyag I 000 000

t1 04 10 huIladékpor, amely külonbozik a 01 04 07-től B 000 00Ü

31 04 11
RálisÓ és kosÓ feldolgozásábÓl származÓ hulladék, amely kulonbÖzik
a 01 04 07-től

I 000 000

(}.5',-.ig()l l"Öít!eZct\,(celiI)i es'1*In]!i5l.11,cc(r!ríi Iiőc!Zliti1
l Ü i ó i}udapcsl. )\4i's21ál]]s tricli 5Íi,it'

T'rlt:1cn : í(l(r_ t ; :;1.'? l (Ji! I;*r: iÜíl- i ) 2.?",i ) l {Ji
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01 04 12
ércek mosásábÓl és tisztttásábÓl származÓ meddl és egyéb hulladék,
amely külÖnbÖzik a 01 04 07_tólés a 01 04 'l'l-tól 8 800 000

01 04 13
kÖ vágásábÓl és fűrészelésébol származÓ hulladék, amely kÜlÖnbÖzik
a 01 04 07-től I 000 000

01 04 99 r<ÖzelebbrÓl meg nem határozott hulladék I 800 000

0í 05 lúróiszapok és egyéb fúrási hulladék

)1 05 04 ádesv{z diszpeziÓs kÖzegének fúrásábÓ| származÓ iszap és hulladék I 800 000

31 05 07 baritot (bárium_szulfátot) tartalmazÓ fúrÓiszap és hulladék, amely
kÜlÖnbÖzÍk a 01 05 05{ől és a 0'l 05 06^trl I 800 000

31 05 08
lmú fÚrÓiszap és huIladék, amely kÜlÖnbÖzík a 01 05 05től

a 01 05 06_tÓl I 800 000

01 05 99 kÖzelebbrÖl meg nem határozott hulladék I 800 000

02

MEzŐGAzDAsÁGl, KERTÉszETl, AKVAKULTÚRÁs TERMELÉSBÖL,
ERDÓGAZDÁLxooÁssÓL, V.ADÁszATBÓL, xnúsznraÓl,
ÉlrlrutszeR-ElŐÁLLíTÁseÓL És -reloot*GozÁsBÓL szÁnruezd
HuLLADÉK

02 0'l mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdógazdálkodás,
yadászat és halászat hulladéka

t2 01 03 hulladékká vált nÖvényi szÖvetek I 000 000

)2 01 04 miianyaghulladék (kivéve a csomagolás) I 000 000

)2 A1 07 erdŐgazdálkodás hulladéka I 000 000

t2 01 09 agrokémiai hulladék, amely külÖnbözik a 02 0'l 08_tól I 800 000

32 01 10 fémhulladék I 000 000

02 0'1 99 kÖzelebbrÖl meg nem határozott hulladék I 800 000

02 03

gyümölcs' zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány
előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyáÉásból, élesztő és
élesztőkivonat készítéséből, melasz_feldolgozásból és fermentálásból
származó hulladék

02 03 01
mosásbÓl, tisztÍtásbÓl, hámozásbÓl, centrifugálásbÓl
szétválasztásokbÓl származÓ iszap

és más
B 800 000

02 03 02 lartÓsltÓszer-hulIadék 8 800 000

02 03 03 oldÓszeres kivonatolásból származÓ hulladék I 800 000

32 03 04 íogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag I 800 000

t2 03 05
a folyékony hulladéknak a képzÖdése helyén tÖrténÖ kezelésébll
származÓ iszap I 800 000

02 03 99 kÖzelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

a2 D4 cukorgyáÉási hulladék

02 04 01 :ukorrépa iisztításából és mosásábÓl visszamaradt fÖld I 000 000

02 04 02 rem szabványos kalcium_karbonát I 000 000

02 04 03 a folyékony hulladéknak a képződése helyén tÖrténő kezelésébll
származÓ iszap I 800 0CI0

12 04 99 kozelebbrÖl meg nem határozott hulladék I 800 000

D2 06 stitő_ és cukrászipari hulladék

12 06 02 tartÓsitÓszer hulladek I 800 000

c2 06 99 közelebbról meg nem határozott hulladék I 800 000

( )rsz'ágos l( aJnl,Vezel \'d dcl Íni és 'i-e rrnÉszctv e<ir: ] lni l;i"]os:'iály
l 0 l ti Ilrrtiapr:st, lv4iszáros rrlca 581rr'

'llleion; 
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a2 07
alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származÓ
hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó}

a2 a7 al a nyersanyagok mosásábÓl, tisztításából és mechanikus aprításábÓl
származa hulladék B 800 000

a2 07 02 szeszfőzés hulladéka 8 800 Ü00

0207 Ü3 <'émiai kezelésből származÓ hulladék I 800 000

)207 04 Íogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag I 800 000

32 07 05
a folyékony hulladéknak a képzodése helyén tÖrténo kezelésébŐl
szárnrazó iszap 8 800 000

02 07 99 kÖzelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

03
FAFELDoLGoZÁSBÓL És rRlervtez-, BÚToR-, CELLULÓZ RosT
sZUszPENzlÓ_, PAPíR_ És KARToNGYÁnrÁsaÓL SzÁRMAzÓ
HULLADEK

33 01 íaíeldolgozásból, falemez- és b útorgyá rtás ból szárm azó hull adék

t3 01 01 fakéreg és parafahulladék I 000 000

03 01 05 ftllrészpor, faforgács' darabos eselék' fa, forgácslap és furnér, amely
kti|Önbözik a 03 01 04-től

B 000 000

03 01 9S kÓzeiebbrŐl meg nem hatálozott hulladék I 800 000

03 02 íaanya gvódőszer-h u lladék

03 02 99 kÖzelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer B 800 000

D3 03
cellulózrost
hulladék

szuszpenzió, papir- és kartongyártási' feldolgozási

t3 03 01 fakéreg és fahulladék I 000 000

03 03 02 zoldlütg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásábll nyertek ki I 800 000

03 03 05 papÍr újrafeldolgozásábÓl származÓ íestékeltávolítási (de-inking) iszap B 800 000

03 03 07
hulladék paptr és karton ro$t szuszpenziÓ készítésénél mechanikai úton
elválasztott maradék

I 000 000

03 03 08 hasznosításra szánt papír és kar1on válogatásábÓl származo huIladék I 000 000

03 03 09 hulladék mésziszap I 800 000

33 03 10
mechanikai elválasztásbÓl származÓ szálmaradék' szál-, töltoanyag- és
Íedi5a nyag-iszap

B 800 000

03 03 11
a folyékony hulladéknak a képzÓdése helyén tÖrténo kezeléséből
származÓ iszap' amely külÖnbÖzik a 03 03 1O-től

B 800 000

03 03 99 kÖzelebbrol meg nem határozott hulladék I 800 000

04 sŐR-, szoRME- És TEXTILlPARl HULLADÉK

04 01 bcír- és szőrmeipari hulladék

14 0'1 g9 krzelebbrol meg nem határozott hulladék 8 800 00Ü

Ü4 a2 textilipari hulladék

34 02 09
lársított anyagokból származÓ hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek,
plasztomerek) B 000 000

c4 02 10 természetes alapanyagokbÓl származÓ Szerves anyag (pl. zsÍr, viasz) I 800 000

a4 02 15 kikészitésbol származÓ hulladék, amely külÖnbÖzik a 04 0214-tÓl B 800 000

04 02 17 színezék és pigment, amely küiÖnbÖzik a 04 02 16-tól B 800 000

04 02 20 a folyékony hulladéknak a képződése heIyén tÖrténő kezeléséből
származő iszap, amely külÖnbozik a 04 02 19-tol

I 800 000

()rsz'ii:',:ts (g11111:74|vid*ltt:i as '1il'r j'i!':|Zctva(li:lrrri ijőr.r:iz-tlily

iti l ú iJl:i.lpísl' i.lészJrros tl|ca 5'9l'a.
')'t::ieÍ'tlu'. {.{i6.|) 224.Qíav Írzix: l'0i'-i) ?^2'': 91ő3
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02 21 ldolgozatlan textilszál hulladék I 000 000
a2 22 ldolgozott textilszál hulladék I 000 000
02 99 meg nem határozott hulladék I 800 000

oLÁJFlN BruirÁs IL, szTípoLocÁzrt ÁsT BOL És A l{o ÉNszsIROLIT'KU KEzELÉsÉgoLszÁRMAZÓ LAHUL ÉxD

0í nomltásból származó hulladék

01 10 hu déknalla k a hfolyÉkorry képzódése tÖrténőelyén
bÖzikülÓn aklszap 005 09-től1mely B 800 000

01 13 pvíz iszapja I 800 000
01 14 űtőtornyok hulladéka I 800 000
0'1 16 kéntelenltésébŐ| származÓ, kéntartalmú hulladék B 800 000
01 17 n I 000 000
01 99 nem határozott hulladék I 800 000
06 pirolítikus kezeléséből származó hulladék
06 04 tőtornyok hulladéka I 800 000
06 99 ebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

$07 dgáz tisztításából és szállltásából származó hulladék
07 02 tartalmazÓ hulladék B 800 000
07 99 lebbről mes nem határozott hulladék 8 800 000

TLEN KÉMlAl FoLYAMATBoL szÁRMAzÓ HULLADÉK

01 forgalmazásábólte rmeléséből k biszerelésé o
á bó rmazószá uh ladék

01 99 elebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

02 forgalmazásából éu te ésébőlgok rmel krszere léséből
asználh ásából rmazószá uh klladé

02 99 ről meg nem határozott hulladék I 800 000

03 es oldatalk fóvalamint xtmo okd elésterm ébő krszere lésél,
éslmazásábll használfelrsa származóásából uh lladék

03 14 amelyek kÜlÖnboznek a 06 03 11_től
06 03 13-tól

rd sÓk és oldatai,
I 800 000

0ö 03'16 amelyek kÜlÖnbÖznek a 06 03 1S-től I 800 000
ns 03 99 meg nem határozott hulladék B 800 000

04 mtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól

04 9S lebbról meg nem határozott hulladék I 800 000

05 szennyvÍz képzódésének telephelyén t<irténő tisztításából saá

05 03 hu lad kné akfolyékony n tÖrténó kezeképzodése helyé
tsza k lÖnbÖzikü 06ap, 02-ót05amely 8 800 000

06 ós
et estermel ébő lésékiszere obnv*gyril t, fo ábólmazásrga

blha*ená alvlásá nami a nkéól, ri feldo bólvegyipa lgozásá
lennte eÍtő ráso szákból rmazó|já hulladék

UO UJ leteket taftalmazó hulladék, amely külÖnbÖzik a 06 06 02-tól B 000 000
06 99 lebbrŐl meg nem határozott hulladék I 800 000

Orszíigtls K(imyezetr,érlclnri es'l''crnrészetvédclmi l;írrtsztály
lÜló l}urlapt:st. lr4Úszáros i:!i:a 58ia

'{'eloÍbn: 1(.}(tl) }}.4J}iÜÜ l]ax (s6-l) 224"|)1{\3
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06 07
|natogon termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és
|felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből
|származÓ hulladék

06 07 99 |kozelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

06 08 |szilicium és szilíciumseármazékok termeléséből, kiszerelésébcil,
|forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

36 08 9S Ikozelebbról meg nem határozott hulladék I 800 000

06 09
|rosztorvegytilet termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és
|felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből
|származó hulladék

06 09 02 lfoszforvegy u letet tartalmazo salak B 000 000

06 09 04 |r"t"iu* alapÚ reakcilk hulladéka, amely külÖnbÖzik a 06 09 03-tÓl I 800 000

16 09 99 |kozelebbrol meg nem határozott hulladék I 800 000

06 {0
|nitrogénvegyÜletek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és

Ifelhasználásábót, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai
|műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék

06 10 99 |kozelebbről meg nem határozott hulladék B 800 000

06 11 |szervetlen pigmentek rás opálositÓ anyagok termeléséből származó
ItrultaO0t<

06 11 01 |titan-oioxlo termeléséből származó, kalcium alapú reakciÓ hulladéka 8 800 000

16 11 99 |rozelebbrol mes nem határozott hulladék I 800 000

06 13 |közelebbrcíl meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból
|származó hulladék

06 13 03 |mŰkorom (carbon black) I 000 000

06 '13 99 |kozelebbrol meg nem határozott hulladék I 800 000

a7
t.
ISZERVES KEMTA I FOLYA MATBO L SZARMAZO HULLAD EK

07 0í |.r"*". alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásábÓl
|és felhasználásából származó hulladék

07 01 12 lu folyékony hulladéknak a képzodése helyén tÖrténŐ

|származÓ iszap, amely kÜlÖnbözik a 07 01 11-től
kezelésébó I 800 000

07 01 99 |kozelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

a7 a2 Iműanyagot<, műgumi és miiszálak gyártásából, kiszereléséből,
}forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

)7 02 12 |* folyekony hulladékrrak a képzodése helyén tÖrténŐ

|származó iszap' amely külÖnbÖzik a 07 02 11_tŐl

kezelésébÖl 8 800 000

t7 02 13 |nuttuuet műanyag I 000 000

)7 02 15 |adalékanyag hulladék, amely kijlÖnb özik a 07 02 14-től I 800 000

07 02 17 |.r"'*, szilíciumvegyilleteket tartalmazÓ hullatjék, amely kÜlÖnbÖzik

|a 07 02 16-tÓl
I 000 000

07 02 9S |kozelebbröl meg nem határozott hulIadék B 800 000

07 03
|rr"ru"" festékek, pigmentek
Ikiszereléséből, forgalmazásából
|trutlaoet (kivéve a 06 11)

és színezékek gyártásából'
és felhasználásából származó

)7 03 12 |. folyékony huIladéknak a képzŐdése helyén

|származÓ iszap, amely külÖnbÖzik a 07 03 11{ol
tÖrténő kezelásébő B 800 000

|xozelebbről meg nenl határozott hulladék07 03 99 I 800 000

Ürsziigi:s Ka}l'nyrze{VÚde!n:i cs ] crnrósze(vítJeirn! il(itlsztái;i
i0ló ilr.r11aptst, h4észille:s utrxl 5Íjiir.

'leiclbn: (0r"} )?-24^sicai í:ex: {til-l) 224-9i6j
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07 04

$zerves növényvédő szerek (kivéve a 02 o'1 08 és a 02 01 09},
faanyagvédő szerek {kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából,
kinze reléséből, forgalmazásából és felhasználásából szánnazi
hulladék

)7 04 12 a folyékony huIladéknak a képzodése helyén tÖrténő kezeléséből
czármazÓ iszap, amely külÖnbÖzik a 07 04 11-tll I 800 000

07 04 99 rÖz*lebbről mf;g nem határozott hulladék I 800 000

Ü7 05
gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
íelhasználásából származó hulladék

a7 05 12
a folyékony hulladéknak a képződése helyén tÖrténó kezelóséből
származó iszap, amely kÜlÖnbÖzik a 07 05 11{Ől I 800 000

)7 05 14 szilárd hulladék, amely külÖnbÖzik a 07 05 13-tÓl I 000 000

37 05 9S kÖzelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

07 06
zsírok, kenőanyagok, szappanok' mosószerek, fertőtlenítőszerek és
kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék

074612 a folyókony hulladéknak a képződése helyén tÖrténÓ kezelésébŐ
származÓ iszap, amely különbözik a 07 06 'l1-trl 8 800 000

07 06 99 kÖzelebbröl meg nem határozott hulladék I 800 000

a7 07
finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg
nem határozott hulladék

)7 A7 12
a folyékony hulladéknak a képzódése helyén torténő kezeléséból
származÓ iszap, amely kttlÖnbÖzik a 07 07 11-tól B 800 000

c7 07 9S l{üa*lebbrŐ| meg nem határozott hulladék B 800 000

08

BEV0NAToK (FESTÉKEK, LAKKox És zotvtÁNsoK), RAGASZTÓK,
rÖmirŐauvaoox És NYoMDAFEsTÉKEK oyÁnrÁsÁaÓl,
KlszERELÉsÉgŐu, FoRGALMAzÁsÁBÓt_ És pElHeszHÁt-ÁsÁeÓL
szÁRMAZÓ HULLADÉK

08 01
lestékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék

08 01 12 íesték- vagy lakk_hulladék, amely kÜlÖnbÖzik a 08 0'l 11-től I 800 000

0B 01 14 festék- vagy lakk_iszap, amely külÖnbÖzik a 08 01 13_tÓl B 800 000

lB 01 16 festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbÖzik a 08 01 'ls-től I 800 000

38 01 18
festékek és lakkok eltávolításábÓl származÓ hulladék, amely külÖnbÖzik
a 08 01 17_től I 800 000

08 01 20
iésték, lakk tartalmÚ vizes szuszpenziÓk, amelyek külÖnbÖznek
a 08 01 19-tól I 800 000

08 01 99 <Özelebbrol meg nem határozott hulladék I 800 000

08 02
agyób bevonatok (a kerámiát is beleórtve} gyártásábÓl, kiszereléséből
lorgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

0B 02 01 por alapú bevonatok hulladéka I 000 000

lB 02 02 kerámiaanyagokat tartalmazÓ vizes iszap B 800 000

t8 02 03 kerámiaanyagokat taíialmazÓ vizes szuszpenziÓ I 800 000

cB 02 99 kozelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

08 03
nyomdafestékek gyártásából, kiszerelésóből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék

0B 03 07 nyomdafestéket tartalmazÓ vizes iszap I 80CI 000

()rs;lígils KÖnr)lcZc(v*de1trll és'ler}ncszcl\,$t1clriti l:őosztírl5,
10l6 Ítudapesl' M(seárt s trtca 5Íl/a
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l8 03 08 nyomdafestéket tartalmazÓ vizes folyékony hulladék 8 800 000

03 13 mdafesték hulladék, kÜlÖnbÖzik a 08 03 12{ól I 800 000

tB 03 15 nyomdafesték iszap, ame|y külÖnbÖzik a 08 03 14-tól I 800 000

0B 03 18 lulladékká vált toner, amely külÖnbÖzik a 08 03 17-tŐ| B 000 000

08 03 99 kÖzelebbrol meg nem határozott hulladék 8 800 Ü00

08 04
ragasztók és tomítőanyagok gyártásából, kiszereléséből'
Íorgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
(a vízhatlanító termékeket is beleértve)

08 04 10 tömÍtőanyagok hulladéka, amely kÜlÖnbÖzik a 0B 04 09-től B 800 000

38 04 '12 ragasztÓ-, tÖmitőanyagok iszapja, amely kÜlrnbÖzik a 0B 04 11-től 8 800 000

cB 04 14 :agasztÓk' tömítŐanyagok vizes iszapja, amely különbÖzik a 08 04 1s-tól B 800 000

08 04 16
ragasztÓkat, tÖmÍtŐanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék' amely
rülÖnbÖzik a 08 04 15_től

8 80Ö 000

08 04 99 kÖzelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

0s rÉruyxÉpÉszETl IPAR HULLADÉKA

09 01 fényképészeti ipar hulladéka

l9 01 07 lzÜstÖt vagy ezüstvegyületeket tartalmazÓ fotÓfilm és -papÍr 8 000 000

09 01 08 32üstÖt vagy ezüstvegyületeket nem iartalmazó fotÓfilm és -papír I 000 000

0s 01 10 3gyszer használatos fé nyképezőgép, ára mforrás nélkü l I 000 000

09 01 12
áramforrást is tartalmazÓ, egyszer használatos fényképezőgép, amely
kÜlÖnbÖzik a 09 0'1 1'1_tŐl

I 000 000

09 01 99 kÖzelebbről meg nem határozott hulIadék I 000 000

1Ü TERMl KU s GYÁRTÁs FoLYAMATBÓL szÁRMAZÓ nulln oÉx

í0 01
erőművekből és egyéb égetőmiÍvekből származó hulladók (kivéve
a 19 főcsopoftban meghatározott hulladék)

10 01 0'1 namu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04) B 000 000

10 0'1 02 széntüzelés pernyéje B 000 000

10 01 03 Lőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származÓ pernye I 000 000

10 01 05
Íustgáz kéntelenÍtésének kalcium alapú reakciÓibÓl származÓ szilárd
hulladék

I 000 000

10 01 07
füstgáz kéntelenÍtÓsének kalcium alapÚ reakciÓibÓl származl iszap
hulladéka

I 800 000

10 01 15
egyti|tég*tlsből származÓ hamu, salak es kazán por, amely kÜlÖnbÖzik
a 10 01 14-től

B 000 000

1AU 17 3gyüttógetésből származÓ pernye, amely kOlÖnbözik a 10 01 16-tÓl B 000 000

10 01 19 3ázok tisztttásábÓl származÓ hulladék, amely kÜlÖnbözik a '10 01 05-től'
a 10 01 07-tol és a 10 01 18tÓl

I 000 000

1A A1 21
a folyékony hulladéknak a képződése helyén tCIrteno kezeléséből
származÓ iszap, amely külÖnbÖzik a 10 01 2OtÓl

I 800 000

10 01 23 kazán tisztÍtásábÓl származÓ vizes iszap, amely külÖnbÖzik a 10 0"1 22{Ől B 800 000

10 01 24 fluid-ágybÓl származÓ hornok 8 000 000

10 01 25
széntÜzelésű erőművek
származó hulladék

tüzeloanyagának tárolásábÓl, előkészÍtésébŐl I 000 000

10 01 26 hűtovÍz keze|ésébil származó hulladék B 800 000

10 01 99 kÖzelebbról meg nem határozott huiladék I 800 000
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í0 02 vas- és acéliparból származó hulladék

10 02 01 salak kezeléséböl származÓ hulladék I 800 000

10 02 02 kezeletlen salak I 000 000

10 02 0B
gázok kezelésóből származÓ szilárd hulladók, amely k0lÖnbÖzik
a 10 02 07-tol I 000 000

'10 02 '10 hengerlési reve I 000 000

1A 02 12 hűtóvÍz kezeléséből származÓ hulladék, amely kÜlÖnbÖzik a 10 02 11_től I 800 000

10 02 14
gázok kezeléséböl származÓ iszap és szűrőpogácsa, amely külÖnbÖzik
a 10 02 13-tr1 B 800 000

10 02 15 :gyéb isza p és szuripogácsa I 800 000

10 02 99 <özelebbrŐl meg nem határozott hulladék B 800 000

í0 03
alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó
hulladék

10 03 02 hulladékká vált anÓd tÖrmelékek I 000 000

10 03 05 hulladék timfÖld I 000 000

10 03 16 fÖlÖzék és salak, amely ktilÖnbÖzik a 10 03 1s_től I 000 000

10 03 18
anÓd gyártásábÓl származÓ, széntartalmú hulladék, amely külÖnbÖzik
a 10 03 17től I 000 000

10 03 20 lüstgázbÓl származÓ por, amely külÖnbÖzik a 10 03 19-tÖl 8 000 000

10 03 22
agyéb részecskék és por (beleér1ve a golyÓsmalmok porát is), amelyek
rÜlÖnbÖznek a 10 03 21{ll I 000 000

10 03 24
gázok kezeléséból származÓ szilárd hulladek, amely kÜlÖnbÖzik
a 10 02 23_tól I 000 000

10 03 26
gázok kezelésébll származÓ iszap és szűröpogácsa, amely külÖnbÖzik
a 10 03 25_tŐl

I 800 000

10 03 28 hűtóviz kezeléséből származó hulladék, amely kÚlonbözik a 10 03 27-től B 800 000

10 03 30
sósalak és feketesalak kezeléséből származÓ hulladék' amely kÜlönbÖzik
a 10 03 29-töl I 800 000

'10 03 99 kÖzelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladék

10 04 "10 rűtovíz kezeléséből származÓ hulladék' amely kÜlÖnbÖzik a 10 04 09{Ől I 800 000

10 04 99 rÖzelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

10 05 cink termikus kohászatából származó hulladék

10 05 01 elsődleges és másodlagos termelésből származÓ salak I 000 000

10 05 04 egyéb részecskék és por I 000 000

10 05 09 hűtóviz kezelésáből származÓ hulladék' amely killÖnbÖzik a 10 05 08_trl B 00CI 000

1Ü 05 11 'olÖzék és salak, amely különbÖzik a 10 05 1O-tÓl I 000 000

10 05 99 <ozelebbrol meg nem határozott hulladék B 000 000

10 06 a rée termikus kohászatábÓl származó hulladék

10 06 01 slsődleges és másodlagos termelésböl származÓ salak B 000 000

10 06 02
elsÖdleges és másodlagos lernrelésbil származÓ kohÓsalak (fémsalak) és
ÍÓlözék B 000 000

10 06 04 egyéb részecskék és por I 000 000
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o 06 10 kezeléséből származó hulladék, amely különbozik a '10 06 09-től I 800 000

00699 |ebbről meg nem határozott hulladék B 800 000

007 Í'ist, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék

10 07 01 lsodleges és másodlagos termelésbol származÓ salak I 000 000

10 07 02
leges és másodlagos termelésből származÓ kohÓsalak (fémsalak)

lÖzék
I 000 000

10 07 03 kezeléséből származÓ szilárd hulladék 8 000 000

00704 részecskék és por I 000 000

00705 kezelésébol származÓ iszap és I 800 000

00708 ütővÍz kezeléséből származó hulladék, amely külÖnbÖzik a '10 07 07-től I 800 000

10 07 99 bbrő| meg nem határozott hulladék B 800 000

008 yéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék

10 08 04 szilárd részecskék es por 8 000 Ü00

'10 08 09 egyéb salakok I 000 000

10 08 11
kohÓsalakok (femsalakok) és gyÚlékony ÍÖlÖzók, amely kÜlÖnbÖzik
a 10 0B 10-től

B 000 000

10 08 13
anÓdgyártásbrl származl széntartalmÚ hulladék, amely külÖnbÖzik
a 10 08 12-tŐl

B 000 000

10 Ü8 14 anÓd tÖrmelékek B 000 000

10 08 16 tüstgáz por' amely kÜlÖnbÖzik a 10 0B 15{Ől 8 0Ü0 000

10 08 18
tüstgáz kezeléséből származÓ iszap és szűrőpogácsa, amely külÖnbÖzik
a 10 0B 17-tŐl

I 800 000

10 08 20 hűtŐvíz kezelésébol származo hulladék, amely kÜlÖnbÖzik a 'l0 08 1g-től I 800 000

10 08 99 kÖzelebbről meg nem határozott hulladék 8 800 000

10 09 vasontvények készítéséből származó hulladék

10 09 03 <emence salak B 000 000

10 09 06
iémontésre nem
a 10 09 05_től

használt ÖntÓmag és forma, amely kÜlÖnbÖzik
8 0Ü0 000

'10 09 08 lémÖntésre használi Öntőmag és forma, amely kiilÖnbÖzik a 10 09 07_től I 000 000

10 09 10 lüstgáz por, amely kÜlÖnbÖzik a 10 09 09-tol B 000 000

10 0s 12 egyéb részecskék, amelyek külÖnböznek a 10 0911-tol B 000 000

10 09 14 kötoanyag hulladék, amely külÖnbÖzik a 10 09 13-tÓl I 000 000

10 09 '16 hulladékká vált repedesjelzó anyag, amely külÖnbÖzik a '10 09 15-tŐl B 000 000

10 0s 99 kÖzelebbről meg nem határozott huIladék I 000 000

10 {0 nemvas fém ontvények készítéséből származó hulladék

10 10 03 <emence salak I 000 000

10 10 06
rÉlllÖniésre nem
ri 10 10 05-től

használt ÖntŐmag és forma' arnely kÜlÖnbÖzik I 000 000

10 10 0B lémÖntésre használt ÖntŐmag és forma' amely külÖnbÖzik a 10 10 07-től 8 000 000

10 10 10 ÍÜstgáz por, amely külonbÖzik a '10 10 09-tol I 000 000

10 10 12 egyÓb részecskék, amelyek kÜlonbÖznek a 10 10 11-tol I 000 000

10 10 '14 kÖtoanyag hulladék, amely kÜlÖnbÖzik a 10 10 13-tÓl B 000 000
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10 10 16 hulladékká vált repedésjelzÖ anyag, amely különbÖzik a '10 10 1S_tői I 000 000

10 10 99 kozelebbról meg nem határozott hulladék B 000 000

10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék

10 11 03 üveg alapÚ, szálas anyagok hulladéka I 000 000

10 1'1 05 :gyób részecskék és por I 000 000

10 11 10
leldolgozásra elókészített keverék hulladéka' amely kulÖnbozik
a 10 11 09_tÖl I 000 000

14i112 üveghulladék, amely külÖnbÓzik a 10 11 11{öl B 000 000

10 11 14 üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely külÖnbözik a 10 11 13_tÓl I 000 000

10 11 16
áz kezelésébŐl származÓ szilárd hulladék, amely kÜlÖ

'10 11 1s-tŐl I 000 000

10 11 18
füstgáz kezelésébol származó iszap és szűrőpogácsa, amely kÜlÖnbÖzik
a 10 11 17-től B 800 000

1Av2A a folyékony hulladéknak a képződése helyén tÖrténo kezelésébŐ
Ezármazl szilárd hulladék, amely k|ilÖnbÖzik a 10 11 19-tól

B 800 000

10 11 99 kÖzelebbről meg nem határoeott hul|adék I 800 000

1A 12 kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből
származó hulladék

10 12 01 hŐkezelésre elkészÍtett' hulladékká vált keverék I 000 000

10 12 03 szIlárd részecskék és por I 000 000

10 '12 05 gázok kezelésébÖl származÓ iszap és sztirópogácsa I 800 000

1012 06 <iselejtezett Öntőforma I 000 000

10 12 08 <iégetett kerámiák, té9lák' cserepek ós ópitÓipari termékek hulladéka I 0CI0 000

10'12'10 Jáz kezelésébÖl származÓ szilárd hulladék, amely külÖnbÖzik
a 10 12 09_től I 000 000

1A 12 12 zománcozási hulladék, amely kiilÖnbÖzik a 'l0 12l1-től I 000 000

10 12 13
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből
származÓ iszapja 8 800 000

10 '12 99 kÖzelebbrll meg nem határozott hulladék I 800 000

10 13 }ement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és
iermékek gyártásából származÓ h ulladék

10 13 01 rókezelésre elkészltett, hulladékká vált keverékek I 800 000

10 13 04 a mész égetésébol és oltásábÓl származÓ hulladék I 800 000

10 13 06 szilárd részecskék és por (kivéve a 1 0 '1 3 12 és a 10 13 13) B 000 000

10 13 07 gázok kezelésébol származő iszap és szűropogácsa B 800 000

10 13 10
azbesztcement gyártásakor képződo szilárd hulladék, amely külÖnbozik
a 10 13 09_től

I 000 000

10 13 11
c*mÉnt alapú kompozit anyagok hulladéka' amely külÖnbÖzik
a 10 13 09-től és a 10 13 '10{ől I 000 000

10'1313 3áz kezeléséból származÓ hulladék' amely külÖnbÖzik a '10 13 12-trl I 000 000

10 13 14 lulladék beton és betonkészitési iszap I 000 000

10 13 99 kÖzelebbrÓl meg nem határozoit hulladék I 8oO 000

(.)rs7ílg.os Kclfl}Y{]z{_.tvddflnri *s T*rt't:d:izr:tvéd*ltÍii pő{-.:i7.tál}

l li l {r í-it u el rr pcst, \,le:iz'árr;s utr:e 5 S/a'
'Irleli:n: {0ó_i ) 224-9100 Fax. í06_|) 22.4^9ló3

27



1',1

Éruex És EcyÉs ANYAGoK xÉmtRt relÜlrtxezelÉsÉaol És
evoHÁsÁaÓL szÁnmnzÓ xull-RoÉx; NEMVAs rÉmex
lDRoMETALLURGlAl Hut-laoÉxR

11 01

|remex kémiai felÜletkezeléséből, bevonásából származó és egyéb
|hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások,
|revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás,
|anódos oxidálás)

11 01 10 |iszap es szűrŐpogácsa, amely külÖnbÖzik a 11 0'1 09-től I 800 000

11 01 12 |ootito- és mosÓvÍz, amely kulonbozik a 11 01 11_től 8Ü0 000

11'4114 |zsÍrtalanÍtási hulladék, amely különbÖzik a 11 01 13-tÓl I 800 000

11 01 99 |kozelebbrol meg nem határozott hulladék I 800 000

ffi42 |n"*uu" fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék

11 02 03
lvizes

lszarm
elekrolitikus

azÓ hulladék
eljárásokban használatos anÓdok termelésébo B 800 000

11 02 06 |réz-hidrometallurgiai hulladék, amely külÖnbÖzik a 11 02 05-tŐl I 800 000

11 02 99 |rozelebbrol meg nem határozott hulladék I 800 000

11 05 |t,i'ir'o'g.nyzási elj árások hu lladéka
't1 05 01 lkemeny cink I 000 000

11 05 02 lcinkhamu I 000 000

11 05 99 |kozelebbrol meg nem határozott hulladék I 000 000

12
l-
IFEMEK, MUANYAG.OK ALAKTTASABOL, FlZtKAt ES MECHANTKAT
IFELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLAD EK

12 01 |tomet< és müanyagok alakításából, fizikai és mechanikai
|fe lületkezeléséből származó hullaclék

12 01 01 |vasfém részek és esztergaforgács I 000 000

12 A1 02 |vasférn részek és por B 000 000

12 01 03 |n"*u". fém reszelék és esztergaforgács B 000 000

12 01 04 |ne*ua* fém részek és por I 000 000

12 01 05 |gyalulásbÓl és esztergálásbÓl származÓ mŰanyag forgács I 000 000

1201 13 Ihegesztesi hulladék I 000 000

12 A1 15 |gépi megmunkálás során képződö iszap' amely kÜ{ÖnbÖzika 1201 14_töl I 000 000

12 A1 17 |homokfúvatási hulladék, amely külÖnbözik a 12 01 16-tól I 000 000

12 01 21 l*'
la

használt
12 U zA-tal

csiszolÓanyagok ós eszkoz, amelyek külÖnbÖznek I 000 000

12 01 99 |kozelebbről meg nem határozott hulladék I 000 000

15
|csoluncoúst HULLADÉK; xÖzrlEBBRÓL MEG NEM
|nnrÁnozorr. FELITATÓ AryYAG'olí. {AB$ZoRBENsEK),
IToRLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

15 01 |csomagolási hulladék (beleéÉve a válogatottan gyűjtött települési
|csomagolási hulladékot)

15 01 01 |oapír es kar1on csomagolasi hullaclék B 000 000

15 01 02 |muanyag csomagolási hulladék I 000 000

15 01 03 |ra csomagotási hulladék I 000 000

|ré' "so*"golási 
hu1ladék15 01 04 I 000 000

('}rszii1.il: í( i;t n1. ezc t v it)e l: tl i és '1"err 
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15 01 05 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék B 000 000

15 01 06 *gyáb, kevert csomago|ási hulladék I 000 000

15 01 07 csomagolási hulladék I 000 000

'15 01 09 textil csomagolási hulladék B 000 000

{5 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat

15 02 03
abszorbensek, sztirlanyagok, tÖrlŐkendök, védőruházat, amely külÖnbÖzik
a 't5 02 02_tól I 000 000

16
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL
HATÁRozoTT HULLADÉK

MEG NEM

16 01

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká
vá!t gépjármű (ideértve a terepjáró járm{Ívet is), a hulladékká válÍ
gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék
{kivéve a 13, a 14főcsopoÉokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatározott h ulladék)

16 01 03 hultadékká vált gumiabroncsok 8 000 000

16 01 06
hulladékká vátt gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot' sem más
veszélyes Összetevót I 000 000

16 0'l '12 sÚrlÓdÓ-betéi, amely külÖnbÖzik a 'l6 01 11-töl I 000 000

16 01 't5 fagyállÓ folyadék, amely különbÖzik a 16 01 't4-tŐl 800 000

16 01 16 cseppfolyÓsított gázok tartályai I 000 000

16 01 17 lasfémek I 000 000

16 01 18 nemvas fémek I 000 000

16 01 19 műanyagok I 000 000

16 01 20 Uveg 8 000 000

16 A1 22 kÖzelebbről meg nem határozott alkatrészek B 000 000

16 01 99 kÖzelebbről meg nem határozott hulladék 8 800 000

16 02 alektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 14
<iselejtezett berendezés, amely külÖnbÖzik a 16 02 09-tŐl 16 02 13-ig
lerjedő h ulladéktípusoktÓl I 000 000

16 02 16
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely külÖnbÖzik
a 16 02 15-tÖl

B 800 000

t6 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek

16 03 04 szervetlen hulladék, amely különbÖzik a 16 03 03_tÓl 8 800 000

16 03 06 szerve$ hulladék' amely különbÖzik a 16 03 05_től I 800 000

16 05
nyomásálll taÉályokban tárolt gázok és használatból kivont
uegyszerek

16 05 05 ryomásállÓ taftályokban tárolt gázok, amelyek kÜlÖnbÖznek a 16 05 04_tól I 000 000

16 05 09 használatbÓl kivont vegyszerek, amelyek külÖnbÖznek a 16 05 06-tÓl,
a 16 05 07-tÓl vagy a 16 05 O8_tÓl

800 000

16 06 elemek és akkumulátorok

16 06 04 lÚgos akkunrulátorok (kivéve a 16 06 03) I 000 000

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok I 000 000

16 07
szállitótartályok' tárolótartályok' és hordók tisztitásából származó
hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsopoÉban meghatározott hulladék}

16 07 99 kÖzelebbrol meg nem határozott hulladék I 800 000

(Jrseírg<ls l({tlrlyczetYÓ(j(}l0li d-\ 
_l'Jlluészetvúríclriti 
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16 08 kimerÜlt katalizátorok

'16 08 01 , *zíj$t, rtinírtnr, rtrdium, palládium, iridium vagy platina tartalmú
aszn*lt katalrzátorok {k1véve a 'l6 t}{i 07)

8 Ü00 000

'16 08 03 egy*b átnt*neti Í*rneket vagy átmene1i f*nrek vq;yLlleteit tartalmazÓ
elhagználl katalizátorolc, amelyek lqtilonbÖzn*k a 16 Üt1 ű2-től

B 000 000

16 0B 04 ÍluidizáciÓs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a '16 08 07) I 000 000

16 í0 a kópz{5tlés telephelyén kÍvtil történő kezelésre szánt vizes folyékony
hullarlék

16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely külÖnbÖzik a '16 10 01-től 800 000

16 10 04 vizes tÖmény oldatok, amelyek kÜlÖnbÖznek a 16 10 03-tÓl 800 000

16 11 bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka

16 11 02 kohászati íolyamatokban használt, szén_alapu bélésanyagok és tűzállÓ
anyagok, amelyek külÖnbÖznek a 16 1'1 01-ttil

I 0CI0 000

16 11 04
kohászati fo|yamatok}:an használt egyéb bélésanyagok és tűzállÓ
anyagok, amelyek külonbrznek a 16 '1'1 03-tól

I 000 000

16 11 06
kohászaton kívilli fer!yarnatokban használt bélésanyagok és ttlizállÓ
anyagok, amelyek k|tlonbÖznek a '16 11 05-tŐl

I 000 000

17
ÉplrÉst-aoNTÁ$l HULLADÉK (BELEÉRTVE
TER{jLETEKR0L K|TERMELT FÖLDET ls}

A SZENNYEZETT

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia

't7 01 01 beton I 000 000

17 01 02 tégla I 000 000

17 01 03 cserép és kerámia B 000 000

17 01 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakciÓ vagy azok keveréke, amely
külÖnbÖzik a 17 01 06{Ól

I 000 000

17 02 fa, üveg és műanyag

17 A2 01 la I 000 000

17 4202 üVeg I 000 000

17 0243 mÜanyag I 000 000

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék

17 03 02 bitumen keverék, amely külÖnbözik a 17 03 01-től I 000 000

17 04 fémek (beleértve azok ötvozeteit is)

17 04 A1 VÖrÖsréz, bronz, sárgaréz 8 000 000

17 04 A2 llumínium I 000 000

17 04 03 Slom 8 000 000

17 04 04 :ink B 000 000

17 04 05 vas és acél I 000 000

17 04 06 0n I 000 000

17 A4 07 íémkeve rék I 000 000

17 04 11 kábel, amely külÖnbÖzik a 17 04 1O-tol I 000 000

17 05 fcild {ideértve a szennyezett területekről származÓ kitermelt földet)'
kövek és kotrási meddő

17 05 04 iold és kovek, amelyek külÖnboznek a 17 05 03-tól I 000 000

17 05 06 <otrási meddő, amely külÖnbözik a 17 05 05_től I 000 000

(iÍ.q2a[!,c! Kúl}lyill(1!'fd,:ln]i ca 
_l'cr{1']Í5X]lvéJe1nrl 
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17 05 08 úti pálya kavicságya, ame ly külÖnbÖzik a 17 05 07_trl I 000 000
706 löa gokat és azbesztst tartalmazó építőanyag

'17 06 04 etelő anyag, amely külÖnbözik a 17 06 01 és a 17 06 03_tÓl B 000 000
708 alapú épltőanyag

17 AB 02 ipsz-alapú épÍtŐanyag, ame ly külÖnbÖzik a 17 08 01-től I 000 000
709 építési-bontási hulladék

70904
'17 09

építésí-bontási hulladék, amely külÖnbÖzik a 17 09 01-től
02tÖl és a 17 09 03_tÓl I 000 000

MBEREK VAGY ÁLutot< EGÉszsÉGÜGYl ELLÁTÁsÁBl
I AZ A?J.AL KAPC$OLATCIS KUTATÁsBoL szÁ

LA nÉx {kivá've a kony h*i 6S éttertni hulladékot' amaly
iit az egészsógílgyigllátásl*ó caárrnazik}

801
Íéséből'

vagy az emberi betegségek
megelőzóséből származó hulladék

diagnosztizálásából

801 01 es, hegyes eszkÖzÖk (kivéve a 18 01 03 ) I 000 000

801 02 és szervek, a vértárolÓ zacskÓkat ós konzervált vért is beleé
iv*ve a 18 01 03) I 800 000

lladék, meiy nek gv űjtése és ártalmatlan Ítása nem kÖtÖ tt spec
801 04 a Íertőzések elkerülé é érdekében ( pl. kÖtsze

pszkÖtés
t rong vok, eldobhatÓ ruh ázal, pe len kák)

8 000 000

801 07 yszer, amely kÜlÖnbÖzik a 18 01 06_tÓl 800 000
80109 , amely külÖnbözik a '1B 01 08{Ól I 000 000

802 latbe{egségek kutatásából, diagnosztizálásából,
egelőzéséből származó hulladék

kezelés

80206 yszer, amely kÜlÖnbÖzik a 18 02 05{ől
18 02 08 amelyek külÖnbÖznek a 18 02 07{ől

800 000

I 000 000
ÉxrezrlŐ LÉTEsÍTMÉNYEKBÓ L, A sz

I PUeDÉsÉNEK TELEFHELYÉN KíVÜL KEZ
IPARIKBÓ L, VALAMINT AZ lVÓvíz És

B Ó L szÁ RMAzÓ HULLADÉK
90í uIladék égetésébőlvagy pirolíziséből származó hulladék

19 01 02 nhamubÓl eltávolított vas tartalmú n*k hamu) I 000 000
19 0'1 '12 nhamu és salak, a különbÖzik az 19 01 11-től I 000 000
19 01 14 rnye, amely külÖnbÖzik a 19 01 13_tÓl B 000 000
19 01 16 nbÓl eltávolított por, amely külÖnbÖzik a 19 o1 1s_trl B 000 000
'19 01 18 Ízis hulladék, amely külÖnbrzik a .19 01 17{ől B 000 000
19 01 19 uid_ágy homokja I 000 000
19 01 99 Özelebbról meg nem határozott hulladék I 800 000

ga2 u lladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanitás
mlegesítés} származó hulladék

19 02 03 hulladék, kizárÓlag n es hulladékot tartalmaz I 000 000
'19 02 06 ikai-kémiai kezelésbll származÓ iszap, amely kÜlÖnbÖzik a 19 02 05-től I 800 000
19 02 10 hetŐ hulladék, amely külÖnbÖzik a 19 02 08-tÓlés a .19 02 09_től B 800 000

lebbrÖ| meg nem határozott hulladék19 02 99 B 800 000

í)tszágos KÖnt-v_cze'ivéileirrti ós'|'erryiÓsztYr'erjclnri Íl(!osr.tírly
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19 03 stabilizálUmegszil árd ított h u lladék

19 03 05 stabilizált hulladék, amely kulÖnbozik a '19 03 04-től I 000 000

19 03 07 megszilárdÍtott hulladék amely kÚlÖnbÖzik a 19 03 06-tÓl I 000 000

19 04 üvegesített (vitrifiká lt) és iivegesítésből szá rm azó h ulladék

19 04 01 üvegesitett (vitrifiká|t) hulladék B 000 000

19 04 04 üvegesített hulladék temperálásábÓl származÓ vizes folyékony hulladék 800 000

t9 05 szilárd hulladék aerob kezeléséből származl hulladék

19 05 0'1 lelepülési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciÓja B 000 000

19 05 03 elíJÍrástÓl eltérő minőségű komposzt 8 000 000

19 0s 99 r<ozelebbrÖl meg nem határozott hulladék B 800 000

19 06 hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék

19 06 03 telepÜlési hulladék anaerob kezelósébol származÓ folyadék 800 000

'19 06 04 te lepü lési h ulladék anaerob kezeléséből származl kirothasztott anyag I 000 000

19 06 99 kÖzelebbről meg nem határozott hulladék B 800 000

19 07 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz

1g 07 03 rulladéklerakÓból származÓ csurgalékvÍz' amely külonbÖzik a '19 07 02-tŐl 800 000

1S 08 szennyvíztisztitó művekből származó, kőzelebbről meg nem
határozott hulladék

1S 0B 0't rácsszemét I 000 000

19 08 02 homokfogÓból származÓ hulladék I 000 000

19 08 05 telepullsi szennyvÍz tisztításábÓl származÓ iszap I 800 000

19 08 12
ipari szennyvÍz biolÓgiai kezelésébÓl származÓ iszap, amely külonbÖzik
a 19 08 11-től

8 800 000

13 0B 14
pari szennyvÍz egyéb kezeléséből származÓ iszap, amely kÜlÖnbÖzik

a 19 0B 13-tÓl
B 800 000

19 08 99 kÖzelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

í9 0s ivóvíz vagy ipari viz termeléséből származó hulladék

19 09 01 durva és finom szűrésbol származÓ szilárd hulladék I 000 000

19 09 02 vÍz derítésébol származÓ iszap I 800 000

19 09 03 karbonát sÓk eltávolÍtásábÓl származÓ iszap B 800 000

1S 09 04 kimerült aktív szén I 000 00CI

19 09 05 telÍtŐdÖtt vagy kimerÜlt ioncserélő gyanták I 000 000

19 09 06 oncserélők regenerálásábÓl származÓ oldat és iszap I 800 000

ío no oo <Özelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

19 10
ÍémtaÉalmú hulladék
hulladék

aprításából (shredderezéséből} származÓ

'19 10 01 vas- és acélhulladék B 000 000

19 10 02 nemvas fém hulladék I 000 000

19 10 04 könnyű ÍrakciÓ és por, amely külÖnbÖZik a 19 10 03-tÓl B 000 000

19 10 06 más frakciÓk, amelyek kÜlönboznek a 19 10 05tól I 000 000

i )rrz-iiiro s K iintyezc!r,é11e! n:i Ós 'i'enn( s2e1 vi.le l ril i l 
liit:: lttil,r'
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19 11 olaj regenerálásából származó hulladék

19 11 06 fo lyékony h u lladéknak a képzŐd ése helyén tÖrténŐ keze
rmázü szap a mely kÜ| Ön bÖz k a 1 o

1 1 0 5-tól I 800 000

19 11 99 közelebbről meg nem határozott hulladék I 800 000

19 12 zeleblrröl meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl
lyozás, apritás, tömörités, pellet készítés)származó hulladék

19 12 01 papÍr és karton I 000 000
19 12 02 m vas I 000 000
19 12 03 nemvas fémek I 000 000
19 12 04 üanyag és gumi I 000 000
19 12 05 Veü I 000 000
19 12 07 , amely külÖnbÖzik a 19 12 06_tÓl I 000 000
19 12 08 liák I 000 000
19 12 09 sványi anyagok (pl. homok, kÖvek) I 000 000
19'12 10 hulladék (pl. keverékból készÍtett tÜzelőan vas) I 000 000

19 12 12
gyéb, a 19 12 11^löl kÚlÖnbÖzö hul
ulladék (ideértve a kevert anyagokat

ladék nrechanikai kezelésével ny
is) I 000 000

19 13 ezett talaj és ta remediációjából származó hulladék

19 13 02 szenny*zett talaj remediációjábÓl származl szilárd hulladék, amely
kük}nbözik a 'lg 13 01{Öl I 000 000

19 13 04 nnyez ett t. a) remed lacr ójábÓl származÓ tsza p, a mely KU lÖn
1 o 1 o3-tÓl I 800 000

19 13 06 ett td ajv z remedi áciÓj á ból származÓ rsza p amely kÜlÖ
'l ()

1 0S-tol I 800 000

19 13 08 n nyez ett ta lajv lz remediáciÓ jábó származÓ sze n nyv tÖmény t?
ldatok, amelyek külÖ n b öznek 1 I 1 07-től 800 000

zg

riLÉs Hu LLAD Éx (HÁzTA RTÁs HULLA D Éx És
RTÁ st H U LLADÉKHoz HAsoNLÓ KERES KED ELM t, PARI E

NTÉzM DEÉRTVE AZ ELKU LÖNírrrr

20 01 ülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01 )

2Ü 01 01 papÍr és karton I 000 000
t0 01 02 ÚVeg B 000 000

20 01 10 uhanemű I 000 000
?ü 01 11 l*xtlliák I 000 000

2CI 01 28 k' tinták, ragasztÓk és gyanták, amelyek kÜlÖnbÖzne
20 01 27-lól I 000 000

e0 01 30 mos/:seerek, amelyek külÖnbÖznek a 20 0'l 29-től B 000 000
20 01 32 Eyigyszerek, amelyek különbÖznek a 20 01 31{ől I 000 000

3CI 01 34 lemek és akkumulátorok' amelyek kLrlÖnbÖznek a 20 01 33tÓl I 000 000

30 01 36 kixel*jl*zett elektromos és elektronikus berendezések,
kt]lönbÖzneh a 20 01 21-töl, a 20 01 23_tÓl és a 20 01 35-től

amelyek I 000 000

20 01 38 , amely külÖnbÖzik a 20 0'1 37{Ól I 000 000
2Ü 01 39 miianyagok B 000 000

Országos K{iÍn'!eZe'Y4íjell}ti e-c'1 tnlié:zi]tvc(ltlf'ni fiiosz(irl.v
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20 0'l 40 lremer I 000 000

20 01 41 |te*eny."p'ésbÖl származÓ hulladók I 000 000

20 01 99 |xozelebbrŐl meg nem határozott egyéb frakciÓk I 000 000

20 02 |tu.t"xoot és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is
Iueteértve;

20 02 01 |olologi'it"g lebom|ó hulladék B 000 000

2A A2 02 Itala; es tovex I 000 000

20 02 03 |egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék B 000 000

20 03 |egyéb települési hulladék

20 03 01 |egyéb települési hulladék' tdeértve a VegyeS telepulési hulladékot is I 000 000

20 03 02 |piacokon képzodÓ hulladék B 000 000

20 03 03 |ÚttisztÍtásbÓl származÓ maradék hulladék I 000 000

20 03 04 |oldÓmedencébol származÓ iszap I 800 000

z0 03 06 IszennyvÍztísztitásbÓl származő h u lladék I 800 000

20 03 07 Ilomhulladék I 000 000

20 03 99 |kozelebbről meg nem határozott lakossági hulladék I 800 000

A szállítási tevékenységbe bevonható szilárd halmazállapotú nem veszélyes
hulladékok mennyisége legfeljebb összesen: B 000 000

A szállítási tevékenységbe bevonhatÓ folyékony halmazállapotú nem veszélyes
hulladékok mennyisége legfeljebb összesen: 800 000

A *zállitási tevékenysógbe bevonhatÓ nern veszé|yes hulladékok mennyisége
legfeliehb osszesen: I 800 000

3.) c) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható veszélyes és nem veszélyes
hulladékok menyisége összesen legfeljebb; 9.800'000 tonnalév

Az engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hu]ladékok VasÚton tÖrténö szállÍtása Magyarország
terÜletén történhet, a hulladékok fizikai, kémiai és biolÓgiai tulajdonságainak megfelelő, a kÖrnyezet
veszélyeztetósét, szennyeződósét' a hulladékok szÓrÓdását, elfolyását kizárÓ mÓdon.

A tevékenység végzése során bekÖvetkezŐ esetleges haváriát - a káre|hárÍtás egyidejti
megkezdésével * az illetékes vízÜgyi hatÓságnak késedelem nélkÜl be kell jelenteni, az illetékes
kÖrnyezetvédelmi hatÓság tájékoztatása mellett'

A tevékenység végzése során bekÖvetkezŐ esetleges káresemény' szennyeződés esetén annak
felszámolásáról, a tertllet eredeti állapotába valÓ visszaállitásárÓl Engedélyes kÖteles gondoskodni.

A veszélyes hulladék szállítÓja a veszélyes hulladék szállitását azt kovetően kezdheti meg, hogy a
kitÖltÖtt szállÍtási lap további példányait birtokba vette, és ellenőrizte, hogy a szállítási lapon
meghatározott adatok a hulladékon, illetve a hulladék csomagolásán feltüntetett jelÖlésnek
megfelelnek, a hulladék csomagolása és a vasÚti szerelvény állapota lehetové teszi a biztonságos
szállÍtást'

A veszélyes hulladék szállítását a veszélyes hulladék biztonságos és kornyezetszennyezést kizárl
szá11Ítására alkalmas vasúti szerelvénnyel, mÓdon és feltetelekkel kell végezni,

A veszélyes hulladék szállítójának a szállltmány hulladékkezelőnek, kereskedőnek történő átadását
kÖvetően az átadás tényét a szállÍtonál lévő valamennyi szállÍtási lap példányán igazoltatnia kel|.
A hulladékkezelo/kereskedő a szállÍtási lap egy pé|dányát a szállítÓnak visszaadja, amelyet a szállítÓ
igazolásként megoriz' A hultadékkezelő/kereskedo a szállítási lap rá vonatkozÓ egy példányát
bizonylatként megÓrzi, a másik pé|dányt a veszélyes hulladek átvételét kÖvető 30 napon belül a
hulladék átadÓjának visszajuttatja.

{)lszirgl:s (alr!tyír7.r'ti.údcl$!i Ú.'i'tl!'Ijfs2*i}_é;i*!nri iiiictszla]-r
i () ) íi lilrdaprcsl. b':r52al'os li:*a 58ia.
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A kitÖltÖtt szállÍtási lapot a hulladék szállítÓjának 10 évig meg kell őriznie'

Rakodás és szállÍtás során megfelell intézkedés megtételével és az elérhetó legjobb technika
alkalmazásáva| biztosÍtani kell a talaj- és a leveglterhelés megelőzését.

A vasúti szerelvények tisztÍtása/karbantartása kizárÓlag olyan mosÓban/szervizben tÖrténhet, amely
arra megfelelŐ engedélyekkel rendelkezik.

A vasÚti seerelvények tárolását úgy kell biztosltani' hogy csepegés, elfolyás ne tÖrténhessen,
kÖrnyezetszennyezést ne eredmény ezzen.

5"}Az engedély 2025. augusztus 10' napjáig hatályos.

.$")-&;--en$ gílé_!y a*-eÍl_íe-y s_bc_ny-gÉs_ b_g-alt1a"t'áss-;

a) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység lényeges jellemzöi:

Az engedélyezett hulladékok szállÍtását vasúti vontatÓjárművekkel és vasúti teherkocsikkal
végzi az átadÓk telephelyeiről és/vagy feladási helyeirtil az átvevők telephelyeire és/vagy
érkezési helyeire.

A hulladékok és vasúti vontatÓjárművek Engedélyes telephelyeire nem kerülnek be' A vasÚti
vontatÓjárművek és vasúti teherkocsik tárolása megállapodás szerint a karbantartás helyén,
illetve kÜlÖnbÖző iparvágányokon tÖrténik a száltításitevékenység végzésétől fÜggően.

A szállÍtási tevékenység során a vasúti szerelvények az átadÓk telephelyei és/vagy feladási
helyei és az átvevök telephelyei és/vagy érkezési helyei közÖtt ijzemszerű mükŐdésÜk során
csak forgalmi okokbÓl állnak meg.

A hulladékok Engedélyes telephelyeire az illetékes kÖrnyezetvédelmi hatÓság által kiadott
kÜlÖn hulladékgazdálkodási engedély alapján kerirlhetnek be'

b) Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzli:

A vasúti vontatÓjárművek és vasúti teherkocsik karbantartását a kÖvetkezŐ gazdasági
társaságok végzik:

- TS Hungaria Kft' (székhely: 3527 Miskolc, Kandi Kálmán tér 1.),
- MÁV-STARTZRT. (székhely: 1087 Budapest, KÖnyves Kálmán krt. 54-60.),
- Grampet Debreceni Vagongyár Kft. (székhely 4034 Debrecen, Hétvezér utca 24lB.),
- Mozdony és VasÚti JárműjavítÓ Kft' (székhely; 9700 $zombathely, Szövö utca 85').

A vasüti vontatÓjárműVek és vasúti teherkocsik tisztítását Engedélyes végzi, valamint
végezteti celldÖmÖlki telephelyén.

A hulladékok vasúti szállitására alkalmazott
elhanyagolhatl.

vasúti szerelvények levegőterhelése

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység előírás szerinti végzése kizárja a talaj
szennyezödését.

7.} A tgv é-k g nJ s ég v sgn ss*bsz. g11}ks6 q g s e (t yed i f 9 l t éte l e k :

a) személyi feltételek:

Engedélyes kÖrnyezetvédelmi végzettséggel rendelkezŐ alkalmazottat foglalkoztat az
engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok
eIlátására. Engedélyes az engedélyezett hullaclékgazdálkodásí tevékenység végzéséhez
megfelell számú alkalmazottat fog lalkoztat.

(}rsziig'os Kt!Ítlrvezetvédeil1ri Ós'[*rnrészetv*rJelini F(lrisatá|y
l(tló I'3trdapost. M{sz_áros rrtca 58la'
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B.)

b) tárgyiíeltételek:

Engedélyes a kére|mezett szá|lítási mennyiségnek megfelelŐ számÚ, vonÓerejű és
teherbÍrású vasúti szere|vénnyel rendelkezik'

A hulladékok szállÍtására alkalmas üres vasúti szerelvények tárolása az átadÓk Vagy a
kezelok telephelyein tÖrténik, a vasúti vontatÓjármŰvek tárolása megállapodás szerint a
karbantartás helyén, illetve kÜlÖnbÖző iparuágányokon tÖrténik.

c) pénzÜgyi íeltételek

Az esetlegesen bekÖvetkező havária helyzet felszámolása céljábÓl Engedélyes az A|lianz
Hungária Zrt'_nél FAX70Ü035 és FKo700216 kötvényszámokon kÖrnyezetszennyezési
felelősségbiztosításokkal rendelkezik.

Az Engedélyes köteles a kÖrnyezeti károk felszámolására szolgálÓ biztosÍtási szenődéseket
az engedélyezett tevékenység befejezéséig hatá|yában fenntariani.

Budapest Főváros Kormányhívatala NépegészségÜgyi Főosztály
BP/FNEF-TK\I4521-312020. iktatószámoll a dokumentáciÓ alapján megállapította, hogy
az engedély kiadásának _ környezet-egészségÜgyi szempontból - akadálya nincsen,
ugyanakkor az engedély kiadásához az a1ábbi feltételek előírását tartotta
szÜkségesnek:

A munkavállalókat éri azbeszt-exp<szícilt csökkenteni kell, Így a kérelernben felsarolt
azbesz-ttaftalmú hulladókok kizárÓlag nlegfalelően záft csomagolásban, olvashatóan,
a dolgozÓk számára érthető nyelven feliratozott edényzetben kertilhetnek száIlításra.
A nlunkáltatirtak az azbeszt-expozÍciÓnak kitett munkaváIlalok oktatásárol gondoskodnia
kell.
A speciális egészségtlgyi veszélyes hulladékok (a fertőzó httlladékok) hÚtés nélkttl
legfeljebb 48 óráig vagy Ílútött klrülnlények közÖtt - legfeljebb 5 "C-on _ addig, amíg a
gyűjtőedény megtelik, de legfeljebb 30 napig gyüjthetók' Á speciális egószségügyi
veszélyes hutladékat tartalnlazó gy{ijtóedényen a sárga _ fertlzésveszéIy * szÍnkodot és
a 12/2017. (Vl. 12.) EMM| rendolet 1. nelléklete szerinti nemzetklzi biobgiai veszély
jelet ketl alkalmazni' A szÍnkÓdnak és a jelnek jÓl láthatonak kell lennÍe. A speciális
egészségügyi veszélyes hulladékot tartalmazó lezáft gyűjtoedényt a huIladék
fe rÍltl e n íté sé i g v ag y égefésse/ tÖ rté n Ó kez e l é sé ig ti tos ki n y itn i. "

A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály KÖzegészségügyi
osztály BA/NEFl1946-212020. iigyiratszámú állásfoglalásában táJékoztatta a

Kormányhivatalt, hogy Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos
szállítási tevékenységére vonatkozÓ hulladékgazdálkodási engedélyeaési eljárása
során elektronikusan megküldött dokumentációt elfogadta és a tevékenység
végzéséhez közegészségtigyi szempontból az alábbi feltételekkeljárult hozzá:

A fogtalkoztatottak egészségvódelme érdekében eleget kell tenni a munkakori,
szakmai, illetve személyi higiénés aÍkalmasság orvosí vizsgálatárÓl és vélenlényezésérol
szob 33/199B, (Vl,24,) NM rendeletben faglalt munkáltatora kÖtelező érvényú elöírásaknak és
ennek igazolását kétj(tk a hetyszÍnen tartani.
- A fertözl betegségek és a j;árványok megellzése érdekében sz{ikséges járvány{lgyí
intézkedésekril szllÓ 1B/199B (Vl.03.) NM rendelet g s 0) bekezdés szerinti katelezo
védloltásokat biztosítani kell és az erre vonatkozl igazolásokat a helyszÍnen sz.jksége,s
tartani.
- A telephelyen folytatott tevékenység, a közegészségügyi feltételek biztosítása,
takarÍtás során felhasznált veszélyes anyagokaf és keverékeket, az ezekkel végzett
tevékenységet, vagy a tevékenységben bekÖvetkezett váltazást a veszélyes anyagakkal és a
veszélyes készítnlényekkel kapcso/aÍos egyes eljárások, illetve tevékenységek részleÍes
szabályairót szólr 44/2aa0 Xll.27.) EüM rendelet s s () ós (2) bekezdése és 13. számú
melléklete szerint elektronÍkus ilton be ketl jelenteni az országos Szakmai lnformációs
Rendszerbe (aszlR). Az elektronikus be7'elenfést az illetékes Járási Hivatal Alépegószségügyi
osztálya felé kell megtenni ós ennek igazolását kérjük a helyszÍnen tadani.
- A telephelyen a végzett tevékenység, továbbá a takarítás és feftÓtlenÍtés során
felhasznált valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adattapjának a vegyi anyagok

()rsz.Ag'a:; KÖlnve;1elvcdeJnji ris'l grnleszd|ivodtlrrli Ir:ilosziálv
l Ül ó ljtr11a1>ei,1. }vJ{szárcl uil:rl 58ia
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regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezésérol és korlátozásárll (REACH) szllÓ
1907/2a06/EK rendelat 31. cikk és annak mldosÍtásáról szlll ffia/2011/EU rendelet l. cikk
szerinti megfelelö tartalommal kell rendelkeznÍe. Ezen kívü! a biztonsági adatlapokat a
dolgozÓk részére hozzáférhetÓ helyen kelt tárolni, hogy annak taftalmát a dolgozÓk
megisnlethessék a vegyi anyagok regisztrálásárÓl, értékeléséril, engedélyezésérlt és
korlátozásárÓl (REACH) szrb 19a7/2006/EK rendelet 35. cikke szerint'
' A munkahelyi l<émiai kockázatbecslést a kémÍai biztonságrÓt szrb 20a0. évi
XXV. TÖrvény 19' $-ában foglaltak szerint.
' A tevékenység végzése során az egészségdigyrőt szÓll 1997' évi CL|V Torvény
73. s (1) bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres rovar- és rágcsátÓirtásrÓt gondoskodni
kell figyelemmel a fertŐzó befegségek és a járványak megelőzése érdekében szukséges
járuányiigyi intézkedésekről szÓlÓ 18n99B (Vl' 03.) NM rendelet 36's í) bekezdés, 39. $
(1) és (2) bekezdésekre.
' A dohánytermékek előállításárll, forgalomba hozatalárÓl ós eltenőnésérő!,
a kornbinált figyelmeztetésekrÓl, valamint az egészségvéctelmÍ birság atkalmazásának
rész/eÍes szabályairÓl szrb 39/2013. (ll. 14.) Karnányrendetet 11' s 0 bekezdós és
7. mellékletében foglaltaknak megfetelően a dohányzási korlátozássa/ érlnfeft helyeket rrleg
kelljelölnÍ. Amennyiben a munkahelyet nem nyilvánították nem dohányzó munkaheltyé, úgy a
munkaváIÍalÓk részére szembetűnl módan dohányzohelyet kell kijelölni a Kormányrendelet
7' melléklete szerint."

A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségiigyi Főosztály BE/NEF/1041-2l2o2a.
ügyiratszámon Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítási
tevékenységének hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása során környezet-
egészségügyi szakkérdésekre, igy különösen az egészségkárosító kockázatok és
esetleges hatások felmérésére, a Íertőző betegségek terjedésének megakadályozására,
a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység
vizsgálatára, a teleptilésí szilárd hulladékkal kapcso|atos közegészségügyi, járványiigyi
vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően közegészségügyi
szempontból hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg:

A telephelyen a foglalkoztatattak ivÓvízellátását megfelell minlségú ivlvÍzze! kell
biztosÍtani'

- Be kell tartani a telephelyen a Legianella által okozott feftlzési kockázatot jelentő
kozegekre, a szoclá/ls btokkra vonatkozÓ közegészségugyi elÓÍrásokat; el kell végezni a
fertőződési kockázat egységes mldszertan szerinti felmérését, el kell készÍteni a
kÓ rn ye z et-e gészségiigyi kockáz atb e csl é st.

- A telephelyen a rágcsálÓk megtelepedésének és elszaporadásának megelÖzése
érdekében évenként két alkalammal rágcsálÓirtást kellvégeztetni. Folyamafos trÍással és
a tenyészőtlelyek alkalmatlanná tételével kell védekeznÍ a házi legyek elszaporodása
ellen.

- Atevékenységek végzése során a nemdohányzlk védelméról gondoskodni ke|l."

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Bo/NEF/1814-212020. iigyiratszámú feljegyzésében Engedélyes részére veszélyes és
nem veszélyes hulladékok országos szállítási tevékenységének engedélyezési
eljárásban a csatolt dokumentáciÓ alapján, a működtetés során a környezet-
egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása érdekében az alábbi előírások
betartását ta rtotta szükségesne k:

,,1. A kérelmezó által folytatott tevékanység egészségef nem veszélyezteti mÓdon
végezhetl.

2. A veszélyes hulladékokat mérlegetve, szelektÍven, fizikai, kémÍai és biollgiai
tulajdonságaiknak megfelelő csomagolásban kell átvenni'

3. A veszélyes és nem veszélyes hultadék szállítását biztonságos és kÖrnyezetszennyezést
kizárl szállÍtásra alkalmas jármüve[ módan és feltétetekke| kell végeztti' A hulladékot
szálffffi járművek tároÍása, tisztltása, karbantaftása kÖrnyezetszennyezést kizárÓ mldon
végezhetl. A gépjármtlvek megfelelő gyakoriságú mosásával és feftőtlenÍtésével e] kell
kerülni a köntyezet bűzszennyezését.

4. A szálÍítás és rukodás során meg kell akadályazni a kÖrnyezeti levegŐ olyan mértéki)
terhelését, amely lakott területen, határértéken felúlÍ légszennyezettséget okoz.

5. A hulladékok szállÍtása, a felszín alatti vizek jr állapotát, a földtani közeget nem
veszélyeztetheti, kÓrnyezetszennyezést nem okozhat.

()ÍSzágoí' KÖrnytztlvédei1r1i {s l".f rilé57.civéileinlr !;(io;z-ilily
l0lii Butlapcst, lr4ószíiros utca _$Bia.
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6, A hulladékokat az átvételre jogosult, szerzodÓtt kezelónek kell átaclni. Á veszélyes
hulladékot engedély nélkt|Ii létesítményben elhelyezni tilos.

7, A telepholyen a rÖVar- és rágcsállirÍásí szgkség szerint, de évente legalább két
alkalammal el kell végeztetni'

B. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készÍtményekre vonatkozoan
gondaskodni kell a kémiai biztonsági eloírások betaftásárol' A veszélyes anyagokl<al,
illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus t|lton az országos
SzakrendszerÍ lnfarmáciis Rendszer által biztosÍtott nldan a területileg illetékes járási
hivatalnak be kelí jelenteni.

9. A biobgiai kockázattal érintett dolgozókat nlunkakÓrhoz kapcsalodo védőaltásban kell
részesíteni.

1a, A dalgozlk szaciális víz igényónek kielégÍtésóhez, kézmosáshoz és Írsztá/kodáshoz ivÓvíz
minóségti vizet kell biztosÍtani. A munkatertjleten dalgozó munkaválIalÓk szánára
kéz m as á s ra e gyÍá zi sú kézfe rtitt e n it o sz a p p a nt b izto s Í ta n i szüksóges, "

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal NépegészségÜgyi Főosztály
NépegészségÜgyi osztály CS/NEF/0840-2l2a2a. iigyiratszámon Engedélyes veszélyes
és nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedélyének ügyében a benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a
közegészségügyi követelmónyek érvényesítésére irányuló szakkérdés vizsgálata és
nyilatkozata kialakítása során az alábbi feltételeket fogalmazta megl

Az egészségkárosíti kockázatok csokkentése érdekében a hulladékkal kapcso/afos
tevékenységet oly mÓdan kell végezni, tlogy az seffi emberi, senl pedig környezeti
áftalmat ne okazzon, illetve a lehetl legkisebb méftékű kornyezetterhelést valamint
kÖrnyezet-egészségügyÍ kockázatot idézzen elŐ'

- ( hulladékokkal kapcso/aÍos tevékenységeket oly mÓdon kell végezni' hogy az kizárja a
hulladékok,,AzonosítÓ kÓd" szerinti keveredését.

- A tevékenység végzése során kiemelt gondat kelt fordÍtani a gyÖrsan bomll szerues és
szeruet!en anyagokat illetve a rnérgező fénleket taftalnazo veszélyes hulladékok
gy(tjtésére az egészségkárosÍto hatások csÖkkenfésé nek érdekében.

- A Ílulladék kezelésére szolgálo gép, berendezés és más eszkÖz tÍsztítását, fertitlenÍtését
olyan térburkolattal és mosótérreÍ elIátott területen záft rendszerben kell végezni,
ahannan a képződÖtt szennyvíz egyedi, zátt szennyvíztárollba vagy elótisztítást
kÖvetően kozcsatornába kerül.

- A jánniivek, gépek, berendezések, eszkÖzÖk tárolására szolgáIÓ telephely rágcsálÓ-,
rovar- és káftevőmentesÍféséf a fertŐző betegségek és a járványok megellzése
érdekéberl meghatározott járványúgyi intézkedések betartásának érdekében meg kell
valÓsÍtani, szt?kség szerint, de legalább évente egy alkalommal azok megtelepedésének
illetőleg elszaporodásónak megellzése érdekében.

- A veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcso/aÍos tevékenységeket úgy kell végezni,
hogy azok az emberi egészségeÍ ne veszélyezíessék. A munkafolyamatak a veszélyes
anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentésének birtokában
végezhetlek eL"

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészsógtigyi Fóosztálya FEINEF/I675-2l2a2a.
ügyiratszámú feljegyzésében tájékoztatta a Kormányhivatalt' hogy Engedélyes
kére]mére indult eljárásban' veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos
szállÍtására vonatkozó engedély kiadásához ktizegészségtigyi szemponiból az alábbi
feltételekkel já ru lt hazzál

A hulladékról szólÓ 2012' évi CLXXXV' tÓNény 6, s ft) bekezdésének értelmében
huIladékgazdálkadási tevekenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a
kÖrnyezet károsítása nélkül (lgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a
kÓrnyezeti elemekre, ne akozzan lakosságof zavarÓ (határéftéket nleghaladÓ) zajt vagy
búzt, és ne befolyásolja hátrőnyosan a tájat, valanlÍnt a védett természeti és kulturális
éftékeket. Ugyanezen paragraftts (2) bekezdésének éftelmében aki olyan
hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadian a
klnlyezeti eletnekre, az emberi egészségrc, a tájra' valamint a védett természeti és
kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arrll, hogy a kockázatat a lehető
I e g k i se b b re cscikkenfse.

- A levego védetemrÓl szib 3a6/201a. 6ll. 23.) Korm' rendelet ell{rásainak megfeleloen,
a rendelet 4. és 5. $-a alapján a tevékenységet a dokumentáciÓval Összhangban úgy kell

(}il;z_agos K{lr:t;,.;7911'14;;n'i és'l'r'Íl{:;/:ijtvdijelrrri lriios:ltál,v
1Cl6 Bldapr:st. idf:z-ari:;s irlla 58la

'l'eielÓn. (i}ó_l] ;]4-9l00 ila;r; i0ú-1) }'2á-.9i63
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végezni, hogy abbÓl a lehető legkevesebb légszennyezó anyag kerülhessen a
könlyezetbe, és Így a tevékenység az azt végzők és más személyék egészségét ne
veszélyeztesse, és a klrnyezet károsodását, illetve szennyezését ne idézzé etó, ilíetőIeg
annak kockázatát ne növelje meg'

A tevékenységet (lgy kell végezni, hogy a tevékenység végzése során ne
szennyezŐdhessenek a felszÍni, a felszfn alafti vizek, a földtani kozeg, a levegő, erre
vonatkozlan valamennyi vonatkozó elÓÍrás teljesüljÖtl, Így a levegő védelméröl szó!ó
306/2a10. (XIl. 23.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minlsége védelmének szabátyairÓl
szÓft 220/2a04. (Vll,21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméröl szÓló
21 9/20A4. (Vll. 21.) Karm. rendelet.

A tevékenységet végzŐk számára az ivlvÍz ninőségi kovetelményeirÓl és az ellenörzés
rendjéről szÓlÓ 2012001 (X, 25') Korm. rendetet etőÍrásainak megfelelÓ ivlvizet ketl
biztosltani.

Az üzemi és szabadidös tétesítményektől származÓ zaj terhetési határértékei a zajtÓl
védendő területeken nem léphetik túl - a kÖrnyezeti zaj- és rezgésterh elési határértékek
megállapÍtásárll szllÓ 27/20a8' 6ll.3 ) KvVM * EüM egyriÍfes rendelet 2' s
(1) bekezdése alapján - az uzemi vagy szabadidő zajforrástó! származó zajteúetésí,
1' sz á m ú me l lé kl etb e n meg h atá roz ott h atá ré rté ke ket.

A veszéIyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be ketl tar'tani a veszélyes
hulladékkal kapcsolaÍos egyev tevékenységek részletes szabályairÓt szÓló
225/2015' (Vlll' 7.) Komt. rendelet előÍrásait.

A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni véclekezésrl! és az áttaluk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szÓlÓ 26/200a. u' 30') EüM rendelet e!ÖÍrásait be
kelltaftani.

A kémiai klroki tényezők hatásanak kitett munkaváltatók egészségénak ós
biztanságának védelmérll szóll 5/2020. (ll. 6.) lTM rendelet 20' $ alapján - amennyiben
kockázatértékelés, kockázatelemzés alapján szrikséges - javasoljuk, hogy a tevékanység
végzéséhez a fém-llom és az llom ionos vegyületei expoztciÓjávat veszélyeztetett
nunkavállall egészségvédelmére vonatkozl különleges elöírásokat, a 3. szám(t
mellékletlsen foglaltak tarÍsák be'

Az azbeszttel kapcso/atos kockázatoknak kitett munkaváÍlallk védelméril szóll
12/2a06. (lll 23 ) EüM rendelet előírásait be kell taftani' Ezen rendetet 3. $(1) bekezdésének értelmében minden olyan tevékenység eseÍében, amikor
azbesztexpozícil kockázata feltételezheto, a munkáftab krbles az Mvt.54. $-a szerinti
kackázatéftékelést elvégezni, anlelyből nlegállapíthatÓ a munkavállalót érő
azbesztexpozÍcir jeilege és mérÍéke.

A tevékenység végzéséhez a munkavállalÓknak kockázatértékelés a!apján elóÍrt
megfeleló védöoltással keÍ rendelkezniük a feftőzó beÍegségek és a járványok
megelőzése érdekében sztikséges járványügyi intézkedésekrll szlll 18/199B. (Vl'3.)
NM rendelet 9 $ (' - (2) bekezdéselben előíftak szerint'

A biolrgiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szÓlÓ
61/1999. (XlI 1 ) Et]M rendelef 8' $-ban foglaltaknak megfelelően minden olyan biolÓgiai
tényezőkkel kapcsolafos tevékenységtlél, amely kockázatot jetent a munkavátlalo
biztonságára és egészségére, a munkáltatÓ kÖteles biztosltani, hogy a munkavállatÓ ne
étkezzen, ne igyon és ne dohányozzon a munkahelyen, itletve olyan hetyiségben, aho! a
biollgiai tényezök kockázatával kell számolni' Tavábbá a munkáltató kÖfe/es a
munkavállall számára megfaleló védőruházatot biztosÍtani és kÖteies a mttnkavdldÓ
rendelkezésére bocsátanÍ rnegfelell mosdÓt és illemhelyet, továbbá biztosÍtani a
szemÓblÍtés és - amennyíben ez szukséges - a börfertőtlenÍtés lehetÖségét.

A tevékenység során be kell taftani a kémiai biztonságrÓl szÓIÓ 2000. évi
XXV' tÖrvényben és valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.

A tevékenység megkezdóse eióff a kémiai biztonságrÓl szdó 2a00. évi XXV' 19' $.
szerinti kémiai.kockázafbecslésÍ el kell végezni és a kockázatok csÖkkenÍése érdekében
a sztikséges intézkedéseket meg kell tenni.

Orjzígos Kt1nrygzetvétlejn1i is I'ern1is7-etvÓdollni l:röt;sztrilv
l0l6 lludapest. h'leszliros t(la Slir'ir.

'í'r:lcÍtlrr: (0ó_l) 224 9 j00 ilax: (0(}l} 224_'j)l6:]
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- A Kbtv. 2a s g bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel
/rapcso/aÍos tevékenységet úgy kell megtervezni és végeznÍ, hogy a tevékenység az azt
végzök és más személyek egészségét ne veszélyezÍesse, a kÖrnyezet károsodását,
illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg'"

A Győr_Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészség ü gyi osztály GY/N EFi 0 845-21 2a20' iktatószámon En gedélyes veszélyes és
nem veszélyes hulladékok országos szállítási tevékenységére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedélyének kiadásához közegészségügyi szempontból
hozzájárult.

A Hajdú_Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészsógügyi
osztály 2020. július 10. napján kelt feljegyzésében Engedélyes kérelmének ügyében a
Kormányhivatal megkeresése alapján a veszélyes és nem veszélyes hulladékok
szállitási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból előírás nem sztikséges.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály KözegészségÜgyi osztály
Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítási
tevékenységének engedélyezési eljárása során szakkérdés vizsgálata tárgyában
HE/NEFl{036-2l2a2a. iktatószámon tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy Engedélyes
jelen ügyben megkÜldött dokumentációban leírt módon történő veszélyes és nem
veszélyes hulladékok szállitási tevékenységének engedélyezését nem kifogásolja az
alábbiak figyelembevétele esetén:

,,1. A hulladékok szállítása a talaj, a vizek és a levegő szennyezése áltat nem
veszélyeztetheti az emberi egészséget. TÖrekedni kell a humátl egészségi kackázatok
elke rti l é sé re, min i m al iz ál ására'

2. A hulladékkal kapcso|atos Íevékenységet az ivóvÍzbázisok, az ivlvízellátást szalgálÓ
vÍzitétesítmények fokozott védelmére figyelemnel ke|l végezni. A vasÚti jármuveket,
teherkocsikat, a tevékenységbe bevont gépeket és eszkÖzÖket a kÖrnyezet szennyezését
kizárl mldon kialakÍtott helyen kel| takarítani, tisztÍtani, valamint táralni'

3. A reakcióképes veszélyes hulladékak egymással, környezetbetl lévo anyagokkal,
csapadé kvÍzzel tÖrténl érintkez ését, kölcsonhatását el ketl kerüIni.

4. A biolÓgÍailag lebomlÓ települési hultadék szállÍtasára használt eszközÖk tárolása a
közegészségügyi kaveteIményeknek megfelelŐen végezhető: a tárolótert]letet
rcndszerese n tisztÍtanÍ és indokolt esefben - a megfelell biacid termékket - feftőtleníteni
kell. Kiszlrldás, klÖmlés esefén gondoskodni kell a hulladék eltakarításrÓl, a
szennyeződött terület megtisztÍtásáról és szükség szerinti feftatlenítésérőL

5. A feftőzl betegségek terjedésének megakadályazása órdekében, a hulladekkal
kapcso/atos tevékenység biológiai kockázataÍ alapján a munkavállalÓknak biztosítandl
kézfertótlenÍfésl leheÍlsé g és - amennyiben indokolt - megallző védloltás'

6. Az egészségügyi veszélyes hulladék szállltása során figyelenmel kell lenni az
alábbiakra:
a) Az egészségügyi szolgáltatl az egészségügyiveszélyes hulladékok krztil:

- az éles vagy hagyes eszkozÖket taftalmazÓ hulladékot merev fal(l, szúrásáIló,
- a fertőzŐ hulladékot folyadékzárÓ, mechanikai sércj/ésnek ellenállÓ olyan
gy(ijtÓedényben gyűjtheti, amaly a lazárást kÖvetően roncsolásmenÍesen nem
nyitható ki;
_ a speclá/ls egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtésére kizárólag az egészségugyi
szalgáltatónál képződl ltulladékkal kapcsalatos huÍtadékgazdálkodási
tevékenységekril szÓló 12/2017. (Vl' 12') EMMt rendelet - a tavábbiakban:
12/2017. (Vl. 12') EMM| rendelet - 2. mellékletében nleghatározott hutladékgyüjtő
e sz klzÖket al kal maz h at.
b) A speciátis egészségügyi veszélyes hulladékot, fertŐzl ltulladékot tartalmazÓ Iezárl
gyűjtőedényt a hutladék fertÓtlenítéséig vagy égeÍósso/ történő kezeléséig tilos
kinyitni.
c) A 12/2017. (vl. 12.) EMMl rendeleÍ 8. $ (2) bekezdése alapján:
,,B. s G) A gyujtoedények, továbbá a hulladék száll{tására használt eszkÖzÖk
feftŐtlenÍtését a hulladékgazdátkodási kÖzszalgáltatás korébe tartozÓ hulladékkal
kapcso/atos kazegószségügyi kovetelnlényekről szala miniszterÍ rendelet szerinti,
a kezelésre vonatkozó kozegészségügyi szabályoknak megfelelően kialakított,
elktjlÖnített helyen, csak az arra kiképzett szenlélyzet végezheti a 3. melléklet
3. pontjában foglaltak szerint.''

(')I!l_ílgci KÚn]yczetvi"íl{]imi iis }ernicsz_c{víjdt:lr;;i l'íx:sz-t;1lv

l 0! ó I_iuila1li:l;i, lv4{száro:i tilr:;i 5S/a
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7' A kémiai biztonságrót szltÓ 200a. évi XXV. tÖrvény hatálya alá tartazl veszélyes
anyaggal és keverékkel kapcsolatos Íevékenységet údy kett megteruezni, végezni, hőgvaz emberi egészségef .ne veszélyezÍesse. r-ián foglatkozásszerüőn iégzett
tevé ke nységh ez re ndel kez n i ketl :

- annak bejeleintését igazoll dokumentummal - az érintett tetephely vonatkozásában,- minden felhasznált veszé/yes anyag, veszétyes keverék bizúnsági adatlapiával,- a' tevékenységre vonatkozl kockázatbecslési-kockázatkezelési dókuneniácirval.
I veszélyes anyaggal, veszélyes keverékket végzett tevékenység be7'e/enÍéséf meg keltismételni a bejelentő, a tevékenység azoiosÍtásához szciÍseges bármely " adat
megváltozása esetén'

B, A telephelyen keletkezÓ teleprllési hutladék elkt]lönltett gy(tjtr;séről és áfadásáró ! vagy
elszállltásárÓl gondoskodni kell' A veszélyes nutűdeÍ<ot az emberi egészség
v e sz é l y e z tetéséí, /rárositás á t ki z á rÓ m l d o n szÜkséges g y u jte n i.9. A nunkáltató irányÍtása alá tartozÓ valameniyi írrntaneryen biztosltani kell a
nemdohátlyzlk védelmé.t' A telephelyen felirat vagy jetzés alkatmazásávat kelt megjetotnia dahányzási karlátazással érintett helyeket, hélyiseget<et és a dohányzásra"í<ielott
helyeket' A dohányzásra kijelrlt helye'k kivétetével 

-a 
mrtnkahelyeken" ne* szábad

dohányozni.
10. A telephely te/7'es tertjletén védekezni ket! az egészségugyi káftevők etlen. A résztetes

előÍrások tekintetében a feftoző betegségek es a jatvaiyok megetőzése érdekében
sztlkséges járványilgyi intézkedésekral sioto 18nggl. uí. s.t NM rendelet 4. számú
mellékletében foglaltak az irányadÓk.,,

A Komárom'Esztergom Megyei Kormányhivatal Komáromi Járási HivatalNépegészségügyi Osztály KE-03/NEan4. 1-aia20. ügyiratszámon kiadott szakkérdésvizsgálatáról szóló feljegyzésében a veszélyes és nefr_veszélyes hulladékox oriia|os
szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodásl tevékenység folytitasához hozzájáruli."

I s.omog-y Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály so/NEFlsoo ^2l2o2a.ügy.iratszámon Engedélyes 
_ 
veszélyes éa nem íeszélyes hulladékok országosszállítására vonatkozó vizsgálati dokumentációját áttanulmán yozta, meÍyet

közegészségügyi szempontból megfelelőnek ta rtott.

A Szabolcs_Szatmár_Bereg '!t99y.i Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Népegészségügyi osztály szlNEF/ío03-2t2oia, ugyiratszámon kiadott szakmai
véleményében, Engedélyes kérésóre, veszélyes és neli-veszélyes hulladókok országosszállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében 

* 
a

Kormányhivatal megkeresése alapján, a veszétyes os nem veszélyes -t'iltaae*ox
országos szállítására vonatkozó hulladékgaziattoaasi tevékenyiégi engeJoty
kiadásá.hoz a vizsgált szakkérdések vonatkoiásában az alábbi száxmái ;avJslatormellett járult hozzá:

',1 ' 1,,!.!,jrd,1kg:zdálkactási eygettéIyben naglolÖlt tete;.lhelyeken (4400 Nyíregyháza,
Ailomás tér 2. 67a5.tlrsz^, 

-4825 Z&hony, Eurlpa tér 7. 794/4 hrsz.) a feÍtőzi'oetö"gsager
t9r)9sztó vagy egyéb eg.észségügyi szempontbÓ! káros rovarok és egyéb tietiláailax
(a továbbiakban: ravarok), valamint a rágcsálÓk és egyéb állati kártevlk'(a továbbiakbanegyütt: egészségügyi kártevŐk) megtelepedésének és etizaporodásának
megakadályozásáril, ártalmuk megellzésérő!, távoltaftásukrÓt, rendszeres Írtásukrl!
(a tavábbiakban együtt: védekezés) gondoskodni kelt'

2' Á-sp9clá]is egészségljgyi veszé/yes (1B 01 03", 18 01 06*, 18 u a8-, 18 01 10-,
1B 02 05-, 18 02 07) hulladékokkal végzett tevékenység során a klvetkezö kt]!ö;Ös
feltéte le k is betarta nd Óa k:

" specliílls egészségügyi veszé/yes hulladék kizárótag specráil's hulladékgy(tjtő eszkÖzben
vehető át gyűjtésre-, száltításra, amelyen sárga _ fertÖzésveszély 

'_- 
szÍnkódoÍ és

nemzetközi biológiai veszé!y jelet alkalmaztak;
' speclá/ls egészség(lgyi veszélyes hulladékat tartalmazÓ e/sÓd/eges gyÍijtőedényt a

rakodás, anyagmozgatás során kinyitni nem szabad;
' a specÍálls egéseségügyi veszélyes hutladék kízárótag égeÍésse/ vagy feftőtleníÍésse/

kezelhető;kezelés e!őtt a hultadék nem tomÖríthetl;r a hulladék szállítására használt eszkÓzok ferÍlttenítését a hultadékgazdátkodási
kÖzszolgáltatás kÓrébe tartozó hutlaclékkat kapcso/aÍos kÖzegészségügyi

{)isz-asios K'1nrveze{vécelnli e5.I'eInlesZ{:Ívirielnii lr(itrsztilly
l0ló l3udltpcsl_ lr4észáros u(i:a 5l.|la'

'1'elefbn: (06_i) 224_1)i00 i:ax: (0ó-l) 224_9l{.;]
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követelményekról szóló rniniszteri rendelet szerinti, a kezelésre vonatkozi
közegészségügyi szabályaknak nlegfeleloen kialakÍtott, elkülönÍtett helyen, csak az arra
kiképzett szetnélyzet végezheti a 3. melléklet 3. pontjában foglaltak szerint,''

A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és
Járványügyi osztály To/NEF/0435-312020' iktatÓszárnon a szakkérdések vizsgálatának
eredményeképpen megállapította' hogy a benyújtott dokumentációban szereplő
hulladék listákban felsorolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítási
tevékenysége közegészségÜgyi érdekeket nem séÉ, így környezet- és település-
egészségügyi szempontból kiÍogást nem emelt. A szakkérdések vizsgálata során
egyéb, lényeges' az ügyhöz tartozÓ alábbi megállapításokat tette :

AfertőzŐképes, nagy szerves anyag tartalmú, bomló hulladék szállítása kizárolag erre a
célra engedéÍyezett, zárt rendszerű, gépi Územeltetésú, csepegés- és szlrÓdásmentes,
bűz- és szaghatást kizáró céIgéppel végezhetÓ.
A feftizőképes, nagy szeryes anyag taftalmú, bomlÓ hulladék szállÍtására használt
eszkÖzÖk tárolását a telephelyen csak a kÓzegészsógiigyi követelményeknek
megfelelően kialakÍtott feltételek kazött lehet végezni.
A fertőzőképes, nagy szeryrs anyag taftalmú, bomll hulladék száIlítására alkalmazott
gépjánni|vek rendszeres tisztítását, ferÍőtlenÍtését olyan térburkolattal ellátott, mosltérre!
rendelkező teruleten kell végezni, ahonnan az elhasznált vÍz a külön jogszabály szerint
végzett elókezelést, elotisztÍtást kÖvetően kÖzm(1pitló berendezésbe vagy
kÖzm{lcsatornába kerül. A tisztÍtás kozterületen, felsz{tli vizekben és ezen vizek mellett
500 métercn belül nem végezhető'
A feftrzőképes, nagy sze/v6s anyag tartalmÚ, bomlo hulladél< száIlítása és leúr{tése
klzben szennyeződött területet azonnal fertőtlenítení kell a kulön jogszabáIyban foglaltak
sze ri nt e n ged é lye zett szerre l,"

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és
Járványügyi osztály VAi NEF/0581-2l202a iktatószámon a Kormányhivatal
megkeresésére Engedélyes veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítási
tevékenységének engedélyezési eljárásában benyújtott kérelmét és a mellékelt
dokumentációt a ktizegészségügyi szakkérdésekre kiteriedően áttanulmányozta.
A dokumentáció elfogadásához kozegészségügyi szempontból az alábbi kikotésekkel
járulthazzá:

,,1' A Kft. tevékenységét úgy kell végezni, hogy a környezetÍ elemeket ne szennyezze'

2. A telephelyeken a rágcsálÓk megtelepedésének és elszaporodásának megellzése
érdekében sziikség szerint - de legalább évente egy alkalammal - rágcsálÓirtást kell
végezni.

3' A munkáltatl kÖteles a hulladékok átvétele száIl{tása kÖzbeni alkalmazásábol eredÓ
vegyi kockázatokat felkutatni, megbecsültli, éttékelni és kezelni. A munkáltatÓnak
gondoskadnl szÜkséges arrÓI, hogy a munkavállalÓk a munkavégzéssel kapcsolatban
rendelkezésre állÓ adatakhoz hozzájussanak, a munkahelyen előfardull veszélyes
anyagakra' az egészségre és a biztonságra hati kockázatokra, a határéftékekre és
egyéb előÍrásokra vanatkozl adatokat megismerjék."

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály zAlNEF/07984l2a2a
ügyiratszámon Engedélyes részére veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos
szállítási tovékenységre vonatkozó engedély kiadásához a népegészségügyi hatáskörbe
taÉozÓ szakkérdések vonatkozásában közegészségügyi szempontból - az alábbi
jogszabályok fi gyelembevétele mellett - kikötéssel járu lt hozzá :

a /akossági gylgyszerellátás során képződott gyÓgyszerhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevekenységekrll szlÍÓ 11/2017, (vl. 12,) EMMl rendelet
vonatkozi előÍrásaít be kell taftani,
az egészségügyi szolgáltatlnál képződŐ tlulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekril szlll 12/2a17. (VÍ' 12.) EMMl rendeletben foglaltakat biztasÍtanÍ kell."

t')rszaÍjrrs K (!nlya''-ü1\,tdirl'l-ti Í: lbrltlÓll*tvililcintr };iii::;z-tái'v

l0lt) i]t!dap(s1. lr']Ószárc's utca 5lila'
Tci*Í'on: {06-l j Z?'4.ri.af} t]ax: i{ió-i) )'!!l-9\6:3
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9"}._Flgr.-a*nH*-psy-e'íi'i^{p-!Ísjglgk

1' Jelen határozat 1 másolati példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a
szállítási dokumentáciÓval egyutt kell tartani.

2. Engedélyesnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kÖtelezettségekrŐl szÓlÓ kormányrendeletben meghatározott mÓdon nyilvántartást kell
vezetnie.

3' Az egyes szállltmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozÓ
jogszabályban előírt határidŐig (nem veszélyes hulladékok esetében 5 évig, veszélyes
hulladékok esetében '10 évig) meg kell órizni.

4. A veszélyes hulladékok kizárólag a szállítási lapon megjelÖlt átvevŐnek adhatÓak át, az átvevŐ
engedélyében szereplÖ átvételi mennyiség erejéig'

5. A veszélyes hulladék szállítÓja a veszélyes hulladékot a birtokba Vett mennyiségben,
csomagolásban és Összetételben a szállítási lapon meghatározott címre szállttja, és azt a
hulladékkezelőnek vagy a kereskedÓnek a szállitmányra vonatkozÓ valamennyi dokumentum
bemutatását' illetve átadását köVetöen átadja'

6' A veszélyes hulladék szállltrja a szállítmány hulladékkezellnek' kereskedőnek tÖrténo
átadását kÖvetÖen az átadás tényét a szállítÓnál lévő valamennyi szállítási lap példányán
ígazoltatja' A hulladékkezelŐ vagy a kereskedő a szállÍtási lap egy példányát a szállÍtÓnak
visszaadja, amelyet a szállítl igazolásként megiriz.

7. Ha a hulladékkezelŐ Vagy a kereskedŐ a veszélyes hulladékot a hulladék szállítÓjátÓl nem
veszi át' a szállÍtÓ az átvétel megtagadás indokái, helyét és idópontját részletesen rÖgzÍti a
szállitási lapon, és a veszélyes hulladékot a hulladék átadójának haladéktalanul
visszaszállÍtja'

8. Engedélyesnek a nem veszélyes hulladékokat a hulladék termelője' bir1okosa által
meghatározott, átvételre jogosult átvevóhöz kell szállítania. Ha az átvevő a hulladékokat nem
veszi át, Engedélyesnek a termellhÖz vissza kell azokat szállitania'

9. A hulladékok kizárÓlag olyan átvevönek adhatÓak át, amely rendelkezik az adott azonosítÓ
kÓdszámú hulladékokra érvónyes hulladékgazdálkodási engedéllyel, az engedélyében
szereplő átvételi mennyiség erejéig.

10. Engedélyes telephelyeire bekerüll hulladékok tárolása, kezelése (beleértve az elókezelést is)
csak a hatáskÖrrel rendelkezö, területileg illetékes kÖrnyezetvédelmi hatÓság által kiadott
megfelelő engedély birtokában tÖrténhet.

'l1 ' Engedélyes tevékenysége során nem lépheti túl jelen határozatban szerepló éves
mennyiségeket (tÍpusonként ós Összesen).

12. Amennyiben hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érintÖ változás tÖrténik jelen
engedélyben meghatározottakhoz képest' annak bekÖvetkezésétll számított 'l5 napon belül
Engedélyesnek azt a kÖrnyezetvédelmi hatÓságnak be kell jelentenie' A hulladékgazdálkodási
tevékenységet érintÖ változást Engedélyesnek elözetesen kell bejelentenie.

13. Engedélyes nyílvántartásában a hulladék eredetének nyomon kÖvethetösége céljábil, a
természetes személytől átvett hulladék esetében a jogszabályban elŐírt adatokat kezelheti.

14. Aveszélyes hulladékot ti|os más hulladékkal, illetve anyaggalÖsszekeverni vagy hÍgitani.
15. A veszélyes hulladékok kizárÓlag zárt, a hulladók kémiai hatásának, illetve a szállÍtás

mechanikai igénybevéteIének ellenállÓ edényzetben, a kÖrnyezet szennyezŐdését kizárÓ
mldon csomagolva vehetók át.

16' Sérült' Vagy szivárgÓ veszélyes hulladékot tartalmazó ktlldeménydarabokat a vasúti
szerelvényeken elhelyezni iilosI

17. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy más nem veszélyes hulladék kÖzé juttatni!
18. A munkavállalÓknak a szállltott veszélyes anyag káros hatása ellen megfelelŐ védelmet nyújtó

egyéni védőfelszerelést kell biztosltani.
19. A hulladékok szállltása során a Ht. elóírásaimellett a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a

veszélyes hulladékkal kapcsolatos €gyes tevékenységek részletes szabályairÓl szÓlÓ
22512015' (Vlll. 7.) Korm' rendelet (továbbiakban: Vhr.) elóirásait is be kell tartani.

20. Az' ADR Megállapodás - a Veszélyes Áruk NemzetkÖzi Közúti SzállÍtásárÓl szÓlÓ EurÓpai
Megállapodás 'A" és ',B" Melléklete kihirdetéséról, valamint a belfÖldi alkalmazásának egyes
kérdéseiről szólÓ jogszabály - hatálya alá tartozÓ veszé|yes hulladékok szállitása során, jelen
engedétyben rögzÍtett előlrásokon tÚl az ADR elÖírásokat is be kel| tartani. A vasúti
szerelvényeket el kell látni az ADR előírásai szerinti kötelező felszerelésekkel' Fentieken
túlmenően a vasúti szerelvényeken rendelkezésre kell állnia a kÖrnyezeti kármegelőzéshez,
esetleges kármentesÍtéshez, illetve a kÖrnyezetbe kikerÜlt (kifolyt, kiszórodott) hulladékok
felitatásá hoz szukséges eszkÖzÖkneklanyagoknak.

{.)rsilÍigÜs KÖrrryezc{r,Ó<iclrlti,js T*rmészetr'Útlclnii I'öosz.tály
l 0 I ó |lirilapesi, lv1*száros trtr:a Ssln.

'Itleli;n: i0ó_l) 7;4-9l00 I;ax: (()(l_li 224'L)l(;3
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2'1' Engedélyesnek veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadÓt kel| alkalmaznia a veszelyes
áru szállÍtási biztonsági tanácsadÓról szÓlÓ jogszabáIy elÖírásainak betartásával. A tanácsadÓ
alkalmazásának tényét, alkalmazásának megszűnését és személyének esetleges változását
a Nemzeti Kozlekedési HatÓság részére Engedélyesnek a külÖn jogszabályban Íoglaltak
szerint be kell jelentenie.

22. AszállíÍási lapokat a külÖn jogszabályban foglaltaknak megfelelÓen kell kitÖlteni.
23' A veszélyes hulladékról vezetett bizonylatoknak meg kell felelni a Vhr. előirásainak, külÖnÖs

tekintettel a rendelet 'l. mellékletében Íoglalt, szállÍtási lapra vonatkozÓ előírásokra'
24. Engedélyes a hulladékgazdálkodási kÖzszolgáltatás kÖrébe tartozÓ hulladékot kizárólag

a Ht. 32lA' $ (2) bekezdése alapján létrehozott szervezet nevében eljárva szállÍthatja'
25. Engedólyesnek gondoskodnia keli arrÓl, hogy a kitlonbÖző hulladékfajták egymással nenr

keveredhetnek, A hulladékokat egymástÓl jÓl elkülÖnÍtetten kell szállÍtani.
26. A hulladék szállttását csak olyan mÓdon lehet végezni, amely alkalmas arfa, hogy a

hulladékok kipozását, elÍolyását megakadályozza annak érdekóben, hogy a tevékenység
során kÖrnyezetszennyezés ne kÖvetkezzen be'

27. A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel valÓ terhelése, továbbá a
levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

28' A rakodás során tÖrekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehetö legkevesebb
légszennyezo anyag kibocsátása mellett tÖrténjen.

29' BűzzeljárÓ tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhetŐ'
30. AZ engedélyezett hulladókgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszelyeztetése

és a kornyezet károsítása nélkÜl Úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a
kÖrnyezeii e|enrekre, ne okozzon lakosságot zavarő (határértékei meghaladÓ) zajt vagy búizt'
és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket'

31. A folyékony hulladékok szállítását zál1 konténerben Vagy a csÓpÖgést, elfolyást
megakadályozÓ vasÚti szerelvényben kell végezni úgy' hogy az engedélyezett
hulladekgazdálkodási tevékenység végzése során lakosságot zavarÓ bŰz ne kerülhessen a
levegŐbe.

32' Engedélyesnek a 18 főcsoport alá tartozÓ hulladékokkal kapcso|atos hulladékgazdálkodási
tevékenység végzése során az e9észségügyi szolgáltatÓnál képződő hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekrŐl szÓlÓ 1a2a17 ' (Vl. 12 ) EMMl rendeletben
(a továbbiakban: EMMl rendelet) foglaltaknak is eleget kell tennie'

33' A 99-re, a 98*-ra és a 99"-ra végződő azonosÍtÓ kÓdszámÚ kÖzelebbrol meg nem határozott
egyéb hulladékok szállÍtása esetén, a fuvarokmányokon az azonosÍtÓ kÓdszám szerinti
megnevezés mellett a hulladék tény|eges meghatározását is fel kell tüntetni.

34. A munkavállalokat érő azbeszt-expozíciÓt csÖkkenteni kell, így a kérelemben íelsorolt
azbeszttartalmÚ hulladékok kizárÓlag megfelelŐen zárt' csomagolásban, olvashatÓan,
a dolgozÓk számára értheto nyelven feIiratozott edényzetben kerülhetnek szállÍtásra.
A munkáltatónak az azbeszt-expozÍciÓnak kitett munkavállalÓk oktatásáról gondoskodnia kell.

35. A speciális egészségÜgyi veszélyes hulladékok (a fertőzŐ hulladékok) hijtés nélkÜl legfeljebb
48 Óráig vagy hűtott kÖrÜlmények kÖzÖtt * legfeljebb 5 'C-on - addig' amÍg a gyÜjtőedény
megtelik, de legfeljebb 30 napig gyűjthetők. A speciális egészségÚgyi veszélyes hulladékot
tartalmazÓ gyijjtiedényen a sárga * fertőzésveszély * színkÓdot és a 1212017 ' (vl. 12.t
EMMl rendelet 1. melléklete szerinti nemzetkÖzi biolÓgiai veszély jelet kell alkalmazni'
A színkÓdnak és a jelnek jól láthatÓnak kell lennie. A speciális egészségÜgyi veszélyes
hulladekot tartalmazÓ lezárt gyŰjtőedényt a hulladék fertőtlenÍtéséig vagy égetéssel tÖrténo
keze|éséig tilos kinyitni.

Jelen hulladókgazdálkodási engedélyezósi eljárásában a Kormányhivatal megállapítja, hogy
300.000,- Ft' azaz háromszázezer forini Összegű eljárási kÖltség merült fel, amelyet Engedélyes
megfizetett.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az kézbes{tósse| véglegessé
válik' ellene kÖzigazgatási per indíthalÓ _ az okozott jogsérelemre hivatkozással - a kÖzléstől
számított harminc napon belül a Fovárosi TÖrvényszéknek címzett, de a Kormányhivatalhoz
3 példányban irásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kotelezett esetén elektronikus Úton
benyújtott keresettel, A bÍrÓság a pert tárgyaláson kÍvul bÍrálja el, a felek bármelyikónek kérelmére
vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

{.)rs:lági;s Kí1t'n;'.ez.etvide)ttli es ltrltiszeivr1d<;inri I]i!o:zi;i1r'
l 0l í: 1}l<lirpesl' ivjíszii;'tls trtc* 981e'
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lNDoKoLÁs
Engedélyestől2020.jÚnius 17_én kérelem érkezett a Kormányhivatalhoz veszélyes és nem veszélyeshulladékok országos szállitásának engedélyezése iránt.

Eng*délyes a kélel*mh*x mellékett* a kÓrrrynletvóclelmi végzetts*ggel rendelkgzÓ alkalmazCItt általkászitett en$eciélyezesj dükumentáciÓt *s iEázolta' tiogy 300}0o,_ i't_ot, azaz lrárom*xázezer írrrintotigaegatási szolgáltatási clíjjagcírn*n megfiz_btett a Korfrányhivatal s*ámlájára, a' r<ninvei"eiv*crelmi eistermlszetvédelmi hatlság'i' elj*rá*ok igazgatási- szotgáltat*si oi1*irot"szóto r41áoi"á. tlrr. 31.)FM rendelet2.$ (1) bekezdésének*llíráia, üalanrint 1. írellóklet*.t' *s 11. pontjai*Éu*'.

A Kormányhivatal a kÖrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatÓsági és igazgatási feladatokat ellátÓszeruek kijelÖléséról sző.ló 
-7112015: 

(lll, 30.) Korm. rendelet 1a iovauniaráats: 71t2O15. (lll. 30.)Korm' rendelet) 30. $_a, és 7. melléklet l' táblázat 4. pontja, valaüint 31. $-a *s 8. melléktel l. tantazat4'. pantja alapján 2020'. j[lnius 
39-Í|.Jl9"gttg19'9t9 _az úgyuen Buelapest Főváros KormányhivatalaNépegészségiigyi FÖosztá|y*t, aki BP/rNE}'TKlt45214liÁ20. iktatrsiámon az alábbiakit attapÍtotta

meg:

,'Az RCH Zrt. vasúti áruszátlÍtássa!, valamint veszé/yes és nem veszéÍyes hultadékak szátlÍtásávalfoglalkozi vállalkozás. A cég részére kiadott hulladékgazdátkadási engedélyek ervólryáiseg i ideje
2a20'}san lajil ezéft a tevékenységek folytatásáhőz uj engedély- kérőtmet nyí1{rttur a, ,
lbnnányhivatalhoz.

Az RCH Zt. a httltaclékak száttÍtásáf salél tttajdanban !éuö, iltetva hórelt, fedett és nylfoÍf vasr?flkacsikkal, plrekt>asiltkal, uala.mint tartÁtykacsixkat végzl,' Az RCH Zrt' hulladékgázdátkxt}ási.
tevékenységébe bevonni 

''kíy?.rt. 
veszé/yes 

. 
és nem -veszélyes 

hulladékak azonősÍó kódját,megnevezését, illetve a hulladékok mennyiségét az engedéty kerebm részletesen tartalrnazza'

A vasÚtí teherkocsik futójavÍtását a Technika!Serulbe Kft', a MÁV SÍarÍ, a Grampet, ittetve a Mozdony
!9 VasÚli JárműjavÍtÓ Kft', fóvizsgáztatását a Technikal Serylbe Kft', a GrampeÍ és a Mozdony ésVastttÍ Jármüjayítt1 Kft. végzi korotszerzöt!és alapján. Az Rül-l Zrt' által iasznátt vasuti kacsil<tis:fítását a uÁV Cargo ZrÍ. cellt!(smÖllti vasútÍ t*lierxocsl moso7'* lsan végzik, A cég t1ltal végzatttevékenység során a vasúti kocsik bárhol, bármikor tárotásra kerúthetnek ő nyílt noziaiéresű vasatipályahálózaton.

Az Refl Zrt' által hasz.nált ira!'a!:etytságoA*l a MÁV zft-tol hét:tilt' A Ödr/eli szercÓdés alapján abérlsnéttyek rágcsá/Ó- és royarr?Íósaio/, iítetva takarÍtásárlt a wÁi zrt. gandaskldík'

y rl{ Ztt. hulladékgazdá-lkoc!ásiÍovókenyscgéhez tlaváia tervet áttÍtottalt Ős.qre, míg a cég átlat
fogtalkrsz.tatr:tt. drslgazrk faglalkazás-eg1rszsói:*gyi e//áÍásáÍ a Vasútogáiir*óngiÍ seol$*lüto
Nwt prrsfit Kft. biettssítsa.

A dokumentá'ciÓ alapján megállapÍtottam továbbá, hogy az engedéty kiadásának _ kÖrnyezet-
e-999'zroagy1 szempontbll * akadálya nincsen, ugyaiakkor az- engeaéty kiadásához az atábbi
fe l téte le k e ló í r á s a sZ{iksé9es:

' A mttnkavállallka! érÓ azbeszt-expazícilt csÖkkenteni kell, tgy a kérelemben fetsorolt
azbeszttartalmú hulladékok kizárólag megfeletően zárt csómagotásban, olvashatóan,a dolgozlk számára éfthető nyelven felíratozott ectényzetben 

-kerttthetnek 
szátlÍtásra.

A munkáltatlnak az azbeszt-expoztciÓnak kiteft munkavátlalÓk oktatásárl! gondoskodnia ketl._ Á speclá/ls egészségugyi veszélyes hulladékok (a fertlző hutladékok) hílas nétk:tstl tegfeljebb48 rráig vagy h()tött kÖrülmények kozatt - tegfeljebb 5 "C_on _ aaáig, amlg a gytijtreőlenv
megtelik, de legfetiebb 30 napig gyújthetók, A speciális egészségtigii ,rsiety"ő'nutladékot
tartalmazl gytljtőedényen a sárga - fertőzésveszély _ s2tn*odót-és a t2tio17. (vl. 12.)EMMl rendelet 1. melléklete szerinti nemzetkÖzi 

'biobgiai 
veszély jelet kell alka!mazni,A szÍtlkldnak és a jeÍnek jól láÍhalÓnak kel! lennie' Á speciálls őgászségagyi vesz'élyes

hlllarÍékoÍ tat{alrrlarÓ l*zárt gyűjtiettényt a hulladék fertŐ/enttósétg vagy a}e-tásset trfténő
ltazelésáig tilc's kinyitni'

Fenti kikÖtéseket az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett mttnkavállalÓk védetmérőI szltÓ12/2006 (lll' 23.) EüM rendelel 5. és í3. $-a, valamint az egészségt}gyi szolgáltatÓnál képzödőhulladékkal kapcsolatos 
. .hulladékgazaatrőaasi teveuenysi{iirat - sióto 1i/2O17' (Vt. 12')

EMMI rendeleÍ 3' $_a Írja elÓ."

0rsz_ágo:' KÓmYez(it{:d*!llri ós'IrrnriszeivórJ*inri |rcio"z(álv
! 0l 6 13udap*st, Mrs:-irÍo-r utoa Jg,'a.

Ible Íorr: ({X:_l) 22,.i_9]00 Fi:x: i0Ó..]} ?.24_9l63
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A Kormányhivatal a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 30. $-a és 7. melléklei l' táblázat 4. pontja,
valamint 3'1' $_a és 8. melléklet l. táblázat 4. pontja alapján 2020. június 26-án megkereste a Baranya
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát. A Baranya Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi FŐosztály KÖzegészségügyi osztály BAJNEFi '1946-212020. ügyiratszámú
állásfoglalása az alábbiakat tartalmazta:

,,A Rail Cargo Htttlgária Zft' (szekhely: 1133 Budapest, Váci ut 92') 7638 Pécs, Pécslánya-Rendezl
MÁV PU. 41272/10' hrsz. alatti telephelyén a veszélyes és nem veszélyes hulladékok orszógos
szállÍtási tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedelyezési eljárása során
elektronikusan megküldÖtt dakumentáciÓt elfagadom és a tevékenység végzéséhez kozegészségtigyi
szenlpontbÓl az alábbi feltételekkel hozzájáruÍok:

- A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében elegat kell tenni a nlunkaköri, szakmai,
illetve személyi higiénés alkalmasság oruosi vizsgálatárll és véleményezésérol sziló 33/199B'
(vl.24.) NM rendeletben foglalt munkaltatÓra kotelező érvényii előírásoknak és onnek igazolását
kérjük a helyszÍnen taftani.
-. A feftÓzö befegsógek és a járvátlyok nlegelőzése érdekében szukséges járványügyi
íntézkedésekrllszÓli 18/1998 (Vl. a3.) NM rendelet 9 s íí) bekezdés szerintÍkÖtelezavédŐaltásakat
biztosÍtani kall és az erro vorlatkozl igazalásokat a helyszÍnen sztikséges tarÍani.
- A telephelyen folytatott tevékenység, a közegészségi}gyi feltételek bÍztosÍtása, takarítás során
felhasznált veszélyes anyagokat és keverékeket, az ezekkel végzett tevékenységet, vagy a
tevékenységben bekövetkezett változást a veszéÍyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcso/aÍos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairÓl szÓlÓ 44/2a00 Xlt.27.) EtrM
rendelet g s () és (2) bekezdése és 13. számú mel\éklete szerint elektronikus úton be kelljelenteni
az arszágos Szakmai lnformációs Rendszerbe (oszlR). Az elektronikus bejelentóst az illetékes
Járási Hivatai A/épegészségt]gyi aszálya felé kell megtenniés ennek igazolását kérjük a helyszÍnen
tartani.
- A telephelyen a végzett tevékenység, továbbá a takarítás és fertőtlenÍtés során felhasznált
valamennyi veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának a vegyi anyagok regisztrálásáról,
órtékelésérol, engedélyezéséról és karlátozásáról (REACH) szdó 1907/2006/EK rendelet 31' cikk és
annak mÓdosÍtásárÓl szólÓ 830/2015/EU rendetet l. cikk szerinti megfelelő tartalommal kell
rendelkeznie. Ezen kÍvül a biztonsági adatlapokat a dolgozik részére hozzáférhető helyen kell tárolni,
hagy arlnak tartalmát a dolgozók megismerhessék a vegyi anyagok regisztrálásáról' ét7ékeléséről,
engedélyezésérol és karlátazásárÓl (REACH) szóló 19a7/20a6/EK rendelet 35' cíkke szerint'
- A munkahelyi kémÍai kockázatbecslésÍ a kémiai biztonságril szőb 2aaa. évi XXV. Toruény
í9. $-ában foglaltak szerint'
- A tevékenység végzése során az egészségügyről szóll 1997. évi CL|V TÖrvétly 73. S ()
bekezdésben foglaltak szerint a rendszeres ravar- és rágcsáliittásrll gondoskodni kell figyelemme| a
fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében sz{ikséges járványi)gyi intézkedésekról
szóli 1B/199B (Vl. 03') NM rendelet 36' s (1) bekezdés,39. s fi)ós (2) bekezdésekre.
- A dohánytermékek előállltásárÓt, forgalomba hozatalárÓl és etlenÓrzéséroL
a kombinált figyelmeztetésekrll, valamint az egészségvédelnli birság alkalmazásának részletes
szabályairÓl szóló 39/2013. (ll' 14.) Kormányrendelet 11, s 0) bekezdés és
7. mellékletében foglaltaknak megfeleloen a dohónyzási korlátozással érintett helyeket meg kell
jelÖlni' Amennyiben a munkahelyet nenl nyilvánították nem dohányzó munkahellyé, úgy a
munkavállalók részére szembetűnó módon dohányzlhelyet kell kijelrlni a Karrnányrendelet
7. melleklete szerint,

Szakvéleményemet a fovárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárasi kertlleti) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásárd, továbbá az egészségtlgyi államigazgatási szerv kijelölésérŐl
szilr 385/2a16. (Xll. 2.) Kormányrendelet 2. 5 (1) bekezdés c) pont, valamint a környezetvédelmi és
természetvédelnli hatlsagi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséril szób 71/2015.
(lll.30,) Kormányrendelet 30' $ és 7' melléklet l. táblázat 4. pontja, valamint 31' s ft) bekezdés
és 8. melléklet I. táblázat 4' pontja alapján adtam meg."

A Kormányhivatal a 7112015. (lll' 30.) Kornr. rendelet 30. $_a és 7. melléklet l' táblázat 4. pontja,
valamint 31. $-a és B. melléklet l. táblázat4. pontja alapján 2020' június 26-án megkereste az Ügyben
a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát aki BE/NEF/1041-212020,
ügyiratszámÚ szakkérdését az alábbiakkal indokolta meg:

Országus i(cgtrve:-elvétielaii is lrrtlii:sz<:{viir{clttii i:c!il,;;,-Li'ily

l Ü l í; llurlii1:ert' ir40sziixl:, iltea 1; il/lr.
'1il*ica: (lió-l) ?"24..9lt|t| :jtx: (0ó-l) ?"24-C)1b3
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,,A 8ékés Megyei Kormányhivatal Népegészségugyi Fóosztály szakmai véIeménye a
munkavédelemről szóll 1993. évi XClll. tÖruóny 24.s a) és b) pontja, a Legionella által okozott
feftŐzési kockázatot jelentl kÖzegekre, itletve tétesttményekre vonatkoil közegészségügyi
ellÍrásokrÓI szolÓ 49/2015 (X' 6') EMM| rendelet 5.$_án, a fertőzÓ betegségek is jaruiniőx
megelÖzése érdekében szíikséges járványugyi intézkedésekről szÓlÓ 1B/199B' (vt. 3.) NM rendelet
9o $ rel h) és i) pontjain, a ném dohányzik védetméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairil szllÓ mÓdosított 1999' évi XLlt. torvé,ny 2.$-án alapúI."

A Kormányhivatal a 71l2a15' (lll. 30') Korm. rendelet 30. $_a és 7' melléklet l. táblázat 4. pontja,
valamint 31. $-a és 8. melléklet l. táblázat4. pontja alapján 2020. jÚnius 26_án megkereste az irgyb_ena - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi roosziátyát'
aki Bo/NEF/1814-2l2Q20. Ügyiratszámú feljegyzésében az alábbiakat állápltotta mé!:

,,A Pest Megyei Kormányhivatal KÖmyezetvádelmi és Természetvédetmi Főosztátya (1016 Budapest,
Mészáros út 58/a.) a kÖrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatÓságiés Ígazgatásifeladatokat ellátó
szeruekkijelölésérÓl szrb71/2015. (lll.30') Karm, rencJelet (atovábbiakban: Kr') 31. $ (1) bekezdésés 8. számú nellékletben foglatt szakkérdésekre kiterjedien 2a2a' június 25-én kelt,
PE/KTFO/?3505^6/2020. szám(t lavelében szakmai véteményt kér a nál Cargo Hungaria
Árufuvarozási ZrÍ. (székhety: 1133 Budapest, Váci út 92., tetepiely: 3526 Miskolc, Átiotmas ü 2-B.
4582 hrsz') veszé/yes és nem veszélyes hullaclékok országos szállítási tevékenységének
engedélyezési eljárásában a csaÍo/t dokumentáció alapján.

A Rail Cargo HungarÍa Árufuvarozási Zrt' veszélyes és nem veszélyes hutladékok országos
szállltására vanatkozÓan jKTF-KP/|a372-8/2015. ós OKIF_KPnffi59-43/2a15. száman kiadott
hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkezik. Jelen engedélykérelem tárgya a
hulladékgazdálkodási engedélyek megÚjítása. A hulladékok vas(lton történb szátlÍtását a Zrt. vasÚti
teherkocsikkal végzi az átadÓk telephelyeiről és/vagy feladási helyeirőt az átvevok tetephelyeire
és/vagy érkezési helyeire. A hutladékok és yasÚÍi vontatljármiivek a Zft. telephelyére nem ker-ulnek
be' A vasútÍ vontatljármíivek és vasÚti teherkocsik tárolása megállapodás szerint a karbantartás
helyén, illetve külÖnbÖzŐ iparvágányokotl tÖrténik a szállÍtási tevékenység végzésétrl függően.
A vasÚti teherkocsik javÍtását, karbantartását a Technical Seruice Hungaria Jármtljavítl Kft' lá{1a et,
tisztltását az Evitvagotler Kft, végzi a CelldÖmalk Rendezö pátya udvaron' A száll1tani teryezett
veszélyes hulladékok Összes szilárd mennyisége 50a00O tonna/év, össees folyékony mennyisége
50a0a0 bnna/év' A szállÍtanitervezett nem veszélyes hultadékok Összes szilárd mennyisége 11oaaaa
tonnaév, osszes fotyékony mennyisége 800000 tonna/év. A DokumentáciÓban bemutatott
rendelkezésre álll szállttlkapacitásuk elegendl. A Zrt' Havária Tervve!, itletve kÖmyezetszennyezési
felelŐsség blzfosítássa/ rendelkezik, kÖnlyezetvédeÍmi megbÍzottat fogla!koztat.

A műkÖdtetés során a karnyezet-egészségr?gyi hatások elfogadhatl szinten tarÍása érdekében az
alábbi ellírások betartása sza]kségesj

1' A kérelmező által folytatott tevékenysőg egészségef nem veszélyeztetl mócton végezhető.
2. A veszó/yes hulladékokat mérlegelve, szelektíven, fizikai, kémiai és biotÓgiai

tulajdonságaiknak megfelell csomagolásban kell átvenni.
3. A veszélyes és nem veszé/yes hulladék szállítását b2fonságos és kÖrnyezetszennyezést

kizárÓ szállításra alkalmas járművel, mÓdon és feltételekkel ketl végezni. A hultadékot
szátlÍó járm{ivek tárolása, tisztítása, karbantartása kÖrnyezetszennyezést kizáró mÓdon
végezhetÖ. A gépjárművek megfelelő gyakoriságú mosásával és fer7őtlenÍtésével et kell
ke rü lnÍ a környezet bÍ) z sze n nyezé sét.

4. A szállítás és rakodás során meg kell akadályozni a klrnyezeti levegő olyan méfték(I
terhelését, amely lakatt területen, határéftéken felüli légszennyezettséget okoz.

5' A hu\ladékok szállÍtása, a felszln alatti vizek jr áilapotát, a fÖtdtanÍ kÖzeget nen
veszélyeztetheti, kÖrnyezetszennyezést nem okozhat.

6, A hulladékokat az átvételre lbgosu/t, szenödÖtt keze!ónek kelt átadni. Á veszélyes
hulladókat engedély néIküIi létesÍtményben eIhelyezni tilos.

7. A telephelyen a rovar- és rágcsállirÍásf szrikség szerint, de évente tegatább két atkatomma!
el kellvégeztetni.

8' A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozÓan
gondoskodtli kell a kémiai biztonsági elŐÍrások betartásárÓl. A veszélyes anyagakkal, iltetve
veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus Úton az Országos
Szakrendszeri lnformáciÓs Rendszer áttal biztosÍtott mldon a ter{iletileg iltetékes járási
hivatalnak be kell jelente nÍ.

országos lil.rn tyr:zctv íijc] n: i cs 'l'e irrlésr.otv{ric lnr i ,Í;őoszlál;-
i0lr: lludapest. M*szirros urcii 511,,.r.

'li:letbn: 10{!-l) 224-9i0Ü llax: {06-l) 224_9]{)]
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9. A bÍobgiai kockázattal érintett dolgozÓkat munkakarhÖz kapcsolÓdr védŐoltésban kell
részesÍtenj.

1a. A dolgozÓk szociális vÍz igényének kielégítéséhez, kéznosáshoz és tisztálkodáshoz ivÓvíz
minŐségti vizet kell biztosltani, A munkateruleten dotgozÓ mttnkavállallk számára kézmosásra
egyfáz Í su kézfe rtŐtlen íÍö sz appant l:iztasÍtan i szl.ikséges,

A fentiek alapjául a kÖltetkezó jogszabályí előÍrások szolgálnak:

A kÖrnyezet és emberi egószségvédelme, a karnyezetterllelés mérséklése érdekében szüksóges
elóIrásokat a httlladékrll szÓlÓ 2a12' évi CLXXXV' tÖNény tartalmazza. A kÓrnyezeti levegŐ
minlségének védelmére vonatkozÓ elóÍrásokat a levegó vódelméről szlb 3a6/2010' (xtJ.23')
Kornl. rendeieÍ 4' $ taftalmazza. A hulladékgazdálkodási közszalgáltatás krrébe tartozl hultadékka!
kapcsolatos közegészségugyi kÓvetelményekról szrb 13/2017. rvi (Vl.12.) EMM| rendelet eliÍrásai
rendelkezik a tevékenység során betartandó kÖzegészségügyi-járványügyieIőírásokrÓL AfelszÍn alatti
vizek, a kitermelés ebtt állÓ vÍz minöségének védelméről, az egyes vedőidamokban, védaterületeken
vógezhető tevékenységekről a felsztn alatti vizek vedelmérÓl szÓlÓ 219/2004. (vll' 21.) Korm' rendelet
B $ cl pontja, a vÍzbázisok, távlati vÍzbázisok, valamint ivóvÍzellátást szolgálÓ vÍzi létesítmények
vérlelmérll szóll 123/1997. (Vll. 1B.) Korm. rendelet í0. $ és 14. s fi) bekezdései rendelkeznek,
a frldtani közeg és a felszÍn alatti v{zszennyezéssel szembeni védelméhez sztikséges határérÍékekrll
és a szennyezések nléréséril rendelkezó 6/20a9. (V' 14') KvVM-EijM-FvM együttes rendelet
1 s 0 bekezdése a) - b) pontja rÖgzÍti. A veszélyes hulladékok gyt|jtésére, kezelésére vanatkazoan a
veszélyes hulladékkal kapcso/afos tevékenységek végzéséttek feltéteteirŐl szÓll 225/2015,(vll.7.)
Korm. rendelet 3' $-a tartalmaz ellÍrásokat' A rendszeres rovar- és rágcsátÓirtást a feftaző
befegsógek és a járványok megelŐzése érdekében sztjkséges jaruányügyi intézkedésekrll szlll
1B/199B' (vl' 3) NM rendelet 36 s g bekezdése 0- d- h)- i)- j) pontjaira kiterjedien, a 39. $
(2) bekezdése alapján a 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelellen kell elvégeztetni. A veszélyes
anyagokkal, készÍtményekkel valÓ tevékenységet a kérniai biztonságrÓl szrb 2000' éviXXV. trNény,
és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről, a
veszélyes anyagokkal és a veszéIyes készltményekkel kapcso/aÍos egyes eljárások, illetve
tevékenységek réseleÍes szabályairil sziló 44/2a00 Xlt' 27.) EiiM. rendelet szabályozza' A fertőzŐ
betegsége/< és a járványok megelőzése érdekében szÜkséges járványt}gyi intézkedésekról szllÓ
18/19ss, (vl' 3.) NM rendelet 9' s (í] bek. Írja eIÓ a biolÓgiai kockázattlak kitett munkavállalÓk
felrrlérését, valamint az adatt veszélyeztetett munkakÓrben faglalkoztatott dolgozik védoaltását'
Az országos teleptilésrendezési és épÍtési követelményekról szóll253/1997. (Xll. 20.) Korm' rendelet
prÉn99. $ (1) alapján "Az épÍtményeket és a szabadtéri tartÓzkodásra, nlunkavégzésre szolgáli
teri.jleteket (pl' temetót, közúti pihenőhelyet, helyhez kÖtött szabadtéri munkahelyet, sátotÍábor céljára
kije!Ölt terúletet) a rendeltetésüknek megfeleÍő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell
torvezni' megvallsÍtani és fenntartani'"

A Kormányhivatal a 7112015' (ll|. 30.) Korm. rendelet 30. $-a és 7' melléklet l. táblázai 4' pontja,
valamint 31 $_a és B' melléklet l. táblázat 4' pontja alapján 2020. jÚnius 26-án megkereste az ügyben
a Csongrád_Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Foosztályát' A Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi osztály CS/NEF/OB40-2l2a20'
Ügyiratszámú nyilatkozatát az alábbiakkal indokolta:

,, A Rait Cargo Hungária Árufuvarazási Ztt. (1133 Budapest, Váci ()t 92,) ,,Kérelem a nen veszélyes és
veszélyes hulladékok szállÍtási engedélyének kiadására'' cÍmen dokumentáciÓt készített, mely
benyújtásra kerult a Pest Megyei Kormányhivatal Országos KÖrnyezetvódelmi és Természetvédelnli
Főosztályálloz (továbbiakban: eljári Hatóság).
Az eljáró Hatóság (a16 Budapest, Mészáros ulca 5B/a') a PE/KTFo/a3505-7/2020' ügyiratszámÚ
megkeresésében a veszé/yes és nem veszelyes hulladékok országos t ] vonatkozo
hul!adékgazdálkodási engedély kiadásához kÖzegészség(jgyí szakmai álláspont kiadását kerte
Főosztályttnktll a kornyezetvédelmi és természetvédelmÍ hatlsági és igazgatási feladatokat ellátl
szeruek kÍjelÖléséről szoló 71/2ü5. (lll.3a.) Korm. rendelet 30. $ (1) bekezdése és 7. nlelléklet
l, tablázat 4. pontjában valamint 31. s 0) bekezdése és B, rnelléklet l, táblázat 4. pontjában foglalt
szakkérdés tekintetében a fŐvárosi és megyei kormányhivatalok sze rvezeti és nuködesi
szabályzatárol szólÓ 3/2a20. (Il.28.) MvM utasÍtás 24. $ (1) bekezdése és a 2015. j(tniusában kÖtÖtt,

a szakkérdésse/ ÖsszefÜggő hatósági feladatok ellátásához szrlkséges kormányltivatalok krzotti
kirendelésrot szlló keret-megállapodás alapján.

A kérelem, a mellékletet képezó iratanyag és az irattárttnkban fellelhetl előzmény dokumentumok
áttanulmányozását követoen nlegállapításra került, llogy az eljárÓ HatÓság jogelÓdje az országos
KÖrnyezetvédelmi és Természetvédelmi FofeltigyelÓseg (101 6 Budapest, Mészáros utca 58/a)

Üt'r:_itgrls í.tirl lv"r:zr:tv rrjc l l il j É: 'l b lniérz'ctvide } rtr i i;nosz-lái 1;

]Üió I:]ii*altst, }l4isz.ll;rrs utca 58lrr'
_Itl*ír;n: 
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a 2015' szeptember 25'én kelt )RTF-KP40359-43/2015' iktatÓszámÚ határozatával a Rail Cargo
Hungária Árufuvarozási Zft. részre a nem veszélyes hutladékokországos száltltását engedéIyezte.Az engedélyes képviselrje jelen eljárásban az ország terutetére tiiter.1"aaen , ,usiaty*s és nem
veszélyes hulladékok szallítási tevékenységének engedéIyezését kérelmezte,

A Ra!l' Cargo Hungária Árufuvarazási Ztt. szilárd és fotyékony halmazáltapot(t veszétyes és nem
veszélyes hulladékok vas{)ton tÓrÍénr szállítását kÍvánja'végez-ni az ország ter()Ietén sá7áf és kÜlsŐ
eroforrások igénybevételével a tulajdonában áIlÓ, itletie szotgáttatós formi1ában igénybá veft vasúti
kacsikkal.
A nem veszélyes hulladékok szátlÍtási tevékenysége évi 800'00O tonna/év mennyiségben a
kérelemben felsorolt hulladékok szállÍtására terjed ki (pl.: Azonosítl krd: 01 04 0g _ hulladékhomok
és hulladékagyag; 02 03 02 _ tar1ósÍtlszer^huttadék; a3 ü 0g * hultadék mésziszap; 04 02 22 _
feldolgozatt textilszál hulladék; a5 01 13 _ kazárttápvÍz iszapja; 06 09 02 _ foizforvegyttletet
tartalmazÓ salak; 07 a2 13 _ hulladék müanyag; 10 12 06 _ iisele.1tezett Öntőforma; 11 05 01 _
kemény cink; 17 02 01 _ fa; 19 12 05 - tiveg; 2a u 40 - fémek... sfb).A veszélyes hulladékok szállÍtási teuékenysége pedÍg évi 500.000 tonna/év mennyiségben a
klrelemben felsarolt hulladékok szállítására vonatkozik (pt.: AzonosÍtó kÓr1: 01 05 05- -'otaiiartatmt
fúrliszap és hulladék; 05 01 03" - tartátyfenék iszap; 06 03 13'* Nehézfémeket tartallnazl szilárd
sÓk és aldataik; 07 06 01*'vizes masÓfolyadék és anyat(lg; 08 03 17-_ Veszélyes anyagokat
tartalmazl, hulladékká vált toner; 10 a3 0B- - násodlagos t_ermálasootszármazl sÓsaíak; 13 07 02- -
benzin; 16 ü a7- - olajszűrő; 19 11 a2- - sayas kátrány... sfb.).

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység veszélye _ az alkalmazatt technolÓgia és a vanatkozó
jogszabályok betarÍása eseÍén - az emberiegészségre nem vallszínüsÍthetÓ.

A munkavállallk részére biztasÍtandó egyéni védóeszkÓzÓk a veszétyes hultadékok egészségügyi és
élettani hatására tekintettel kiemelt jelentrséggel blrnak' A nehézfémek huzamasan] iao efteltéve!
lerakódhatnak a szervezettinkben és szárnos i:etegség katatizátoraként funkcÍonálhatnak.A veszélyes, mérgező anyagok negatfv irányba befolyásolhaí1sk a narmonrendszert, idegrendszeft,
immunrendszert, valamirtt a keringési-, emésztő- és kiváIasztl-szervrendszerek m(lkodésé{'

A hulladékkezelésre szolgáli berendezések tÍsztÍtását és fertltteníÍéséf a vonatkozi jogszabályi
elÓÍrásnak megfelelŐen szÍikséges elvégezni a kÖzegészségügyi kÖvetetmények 'teljesatése
érdekében'

A munkavégzés során ktilÖn figyelmet kell forclítani a hulladékgazdátkodásÍ kÖzszolgáltatás körébe
tartazó hulladékkal kapcso/aÍos kozegészségügyi kovetelményekröt szlló tsiatl. (vt. 12.)
EMMl rendeleÍ és a feft9?tj betegségek és a járványok mege!őzése érdekében szt)kséges jályányügyi
intézkedésekről szóIi 18/1998. (Vl' 3.) NM rendelet vonatkozó előIrásaira a rovarok-és a ragősaÍóx
elszaporodás á n a k nleg e !Ózé se ércte kébe n'

A veszélyes anyagok és keverékek felhasznátásának tekinletében a kénliai biztonságrit szÓtó
2000. évi XXV. tÓruényben és a veszélyes anyagokkat és a veszélyes készítményekkel kápcsolaÍos
e9yes eljárások, iiletve tevékenységek részleÍes szabályairÓl szólÓ 4i/2oo0, (xtt. 27.)
EüM rendeletben foglaltakat naradéktalanu! be kell tartani.

A fentiek figyelembevételével alakltattam ki nyilatkazatomat a kÖzegészség ügyi szakkérdésben a
veszé/yes és nem veszélyes hulladékok országos szállÍtásáru vonatkozó iutladékgazdáIkodási
engedély ügyében a beny(ljtott dokumentáciÓban foglaltak alapján.

Az ugyintézési hataridő leteltének napja: 2020. jútius 11'

A kozegészségugyi szakkérc!és vizsgálata sarán kialakÍtott nyitatkozatomat a fővárosi és megyei
karmányhivatalak szervezeti és működési szabátyzatárll szÓlÓ 3/2020. (tl. 2s.) MvM utasitás
24' s 3) bel<ezdésében, a 2015. jÚniusában kötÖtt, a szakkérdéssel asszefúggr hafiságifetadatok
ellátásához sziikséges kormányhivatalok kÖZÖtti kirendetésrŐl szÓló keret-megállapoÚásban, az
általanos közigazgatási rendtaftásrÓl szlll 2016. évi CL' torvényben, a karnyezetvédetmi és
terrnészetvédelnli hatlsági és igazgatási fetadatokat ethó szervek kijelöléséről szllÓ
71/2015. (lll.30') Korm. rendelef 30. $ (1) bekezdése és 7. rneltéktet l. táblázat 4. pontjában továbbá
31 s fl) bekezdése és 8' melléklet l. táblázat 4' pontjában, a hulladékgazdálkod'ási iozszolgáltatás
körébe tartozÓ huÍladékkalkapcsolafos kÖzegészségugyi kÓvetelmenyexrll szrb 13/201z (vt. tz.s
EMM| rendelef 7. $ (1) és (2) bekezdésében, az egészségttgyral szlll 1997' évi CLIV.'tÓrvény
45 s a bekezdesében, a feftoző betegségek és a jérványok megetlzése érdekében szukséges

(')rszág.os Ktin}vcZctYó.l(lll1ti is TertnészelvÓr-!clnli Fiio:izlály
l0ló l}Lidapesi' N4ésr-árns ij(i:íi 5Bit]
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járványugyi intézkedésekrŐl szÓló 18n99B. (vl. 3,) NM rendelet 36. $ í1l _ Q) bekezdéselben és
4. számű metléklet 3. és 7. pontjában, a kémiai biztanságról szÓli 2000. évi XXV. torvényben,
a veszélyes anyagokkal és a yeszélyes készítményekkel kapcso/aÍos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairóI szóll 44/2000. (XlI. 27.) E\JM rendeletben foglaltak alapján
hoztam meg.

HatáskrrÓmef az egészségügyi hatÓsági és EazgaÍási tevékenységről szÓló 1991. óvi Xl. törvény
1a. s 0) bekezdése, a fovárasiés megyei karmányhivatal valamint a járási (fŐvárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásárÓl, továbbá az egészségügyi álIamigazgatási szerv kijelÖlésérőI
szrb 385/2016. (Xll. 2.) Kornl. rendelet 2 s () b) és c) ca) alpontja, ileÍékességemet a 2. szám(l
melléklete h atározza meg."

A Kormányhivatal a 71l2a15' (lll. 30.) Korm, rendelet 30. $_a ós 7. melléklet l. táblázat 4' pontja,
valamint31'$_aés8.mellékletl.táblázat4.pontjaalapján2020 jÚnius26_ánmegkeresteazugyben
a Fejér Megyei Kormányhivatal NépegészségÜgyi Főosztályát, aki FE/NEF/1675-212020,
ügyiratszámÚ feljegyzését az alábbiakkal indokolta meg:

,,A Rait Cargo Hungaria Árufuvarozásí ZártkÖrúen MiikodÓ RészvényÍársaság veszélyes és nern
veszélyes hulladékak országos szállltási tevékenységére vonatkozÓ engedélyezési eljárásában a
Pesf Megyei Kormányhivatal országos KÖrnyezetvédelmi és Terrnészetvédelmi Főosztálya
nlegkereste Főosztályunkat a kÖrnyezetvédelmi, természetvédelmi hatÓsági ós igazgatásifeladatokat
ellátl szeruek kijelotéséről szóIó 71/2015. (lll'30.) Korm rendelot 30.$-a és 7. melléklet l. tábl.
4. pontja és a 31' $ alapján a B' melléklet L táblázat 4. pontja szerinti szakkérdés megvizsgálása
érdekében'

A szakkérdésf megvlzsgálva megállapÍtattam, hogy a benyújtott hulladékgazdálkodási engedelyre
vonatkozó kérelem krzegészségügyi szempontból eleget tesz a hulladékrll szÓló 2012. évi
CLXXXV' t(:rvénynek, a hulladékgazdálkodásÍ tevékenységek nyilvántaftásba vételérll, valamint
hatósági engedélyezésérll szÓlÓ 439/2012. (Xll.29') Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos
kÖz egé sz ség ü gyi re nd el kezé se k ne k.

A dokumentációból megáIlapíthatÓ, hogy a Zrl' veszólyes és nem veszélyes l-tulladékok szállÍtását
végzi, a kérelemben felsorolt szállÍtÓjármúvekke!' A berakadás gépÍ erővel tÖrténik. Amennyiben a
szátlItás sarán a vagonok hullaclékkat szennyezetté válnak, úgy a vagonok tisztÍtását a MÁV Zrt'-vel
krtÖtt szenődés keretében a MÁv Zft. végzi, a nellékelt vátlatkozásiszerzŐdésÍ:e n foglattak szerint.
Foglalkozás-egészségt|gyi ellátásukra szerződést kÖtÓttek a VasÚfegészségitgyi Kft.-vel. HavarÍa terv
késztllt. A dokumentációban foglaltak alapján, azt a dolgozÓk ismerik és alkalmazrli tudják'

A dokumentáciÓt a rendeJkező részben fogtalt feltételek eloírása mellett javaslom kÖzegészségttgyi
sze m pantbll elfag ad ásra'

A tervezett hulladékgazdálkadási tevékenység közegeszségtigyi, kantyezet és felepÜ/és_
egészségt\gyi szenlpontbll engedélyezhető a daktlmentácioban foglaltak betaftásával, valamint a
feljegyzés eI;ő részében javasolt feltételek elöÍrásával."

A Kormányhivatal a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet) 30. $-a és 7' melléklei l. táblázat 4' pontja,
valamint 31. $-a és 8. melléklet l. iáblázat 4. pontja alapján 2020. jÚnius 26-án megkere$te aZ Ügyben
a GyŐr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségugyi Fóosztályát.

A Gyór_Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Foosztály KÖzegészségügyi 0sztály
GY/N EF/084 5-212020. iktatÓszámon az a lábbiakat állapÍtotta meg :

,,A Zrt. nem veszéIyes és veszélyes hulladékok szállÍtására vonatkozl engedélyt kélt.
Az engedélyezési eljáráshoz csafo/Ía a 2a15. évben kiadott ()KTF-KP/1a359-43/2015.'
oKTF-Kp/10372-8/2015.) - a nem veszéIyes és veszélyes hulladékak szállÍtására vonatkozÓ -

engedélyek óta bekövetkezett változásokaf és a mÓdosÍtásokat' A Zrt' tevékenysége Összesen
25 telephelyet, Győr-Moson-Soprcn megyében 2 telephelyet érint.

t...1
A fuvarozási igényekhez sziJkséges teherkocsik bÍztasítása saját és küIso erőforrásak
ig é n ybevételével tÓrté n i k'
A Zrt' az általa használt irodahe$iségeket a uAV ZÍt.-tól bérti, ahol a rágcsálÓ és rovarirtásrll a
tutajdonos MAV Zrt. gondaskodik.

(]t..;1átijs KÖtiryr'zrtvéde lnti e:;'i'el'ntégzetvéi'ichrri i:őrrsztá},v
' ]01ó i'llr1:rpert, \4Ógzáros urcn 5&./a.
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A vasúti teherkocsik flszÍÍtása a celldÓmÖlki telephelyen lévl mosÓban tlfténik, mely vÍzjogÍ
uze meltatési e ng edé llyel re ndel ke z ik.

A dokumentáciÓ a hatályos és vonatkozl higiénés és egészségvédelmi, az ivlvíz min(iségi, a
teleptllési szilárd és folyékony hultadékkal kapcso/afos közegészségügyi jogszabályi elöÍrásoknak
megfelel, az engedély kiadása kazegészségügyi órdeket nem séft'
A huIladékgazdálkodási engedéIy kiadásának kÖzegészségÚgyi szempontból kizárÓ oka nincs

Fentiek alapján a RaiI Cargo Hungaria Árufuvarazási Ztt. (székhely: 1133 Budapest, Váci Út 92',
telephelyek: 9022 Győr Teherpályaudvar 6369 hrsz.; 940a Soprcn, lpari korút, 19. 5Ba5/10 hrsz.)
veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállÍtási tevékenységre vonatkozó
hulladékgazdálkadási engedélyének kiadásáhaz a Népegészségügyi FŐosztály

k0zegészségügyi szempontbrl hozzájárul.

A szakkérdés vlzsgá/ata során az alébbi jogszabályok eÍőírásai kerültok figyelembevétalre:
- a vízbázisok, távlati vlzbázisok, valamint az ivóvlz ellátást szolgálÓ vízi létesÍtmények

védelmérölszóló 123/1997. (vll. 18.) Korm' rendelet,
- a felszÍn alatti vizek védelmérll szólÓ 219/2004, (Vll' 21') Korm' rendelet'
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe taftozó hulladékkal kapcso/atos

kÖzegészségügyi követelményekrll szrb 1 3/201 7. (Vl' 1 2') EMM| rendelet,
- a veszé/yes hultadékkal kapcso/aÍos egyes tevékanységek részleles szabályairÓl szÓll

225/2015. (Vlll 7.) Korm. rendelet."

A Kormányhivatal a 71l2a15. (lll. 30.) Korm. rendelet) 30. $-a és 7. melléklet l. táblázat 4. pontja,
valamint 31' $-a és 8. melléklet l. táblázat 4. pontja alapján 2020' június 26-án megkereste az ugyben
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségugyi osztályát, aki
2020. jÚlius 10-én keltezett feljegyzésében az alábbitájékoztatást adta:

,A Rail Cargo Hungaria Arufuvarozási ZártkÖrÍjen MűkÖdő Részvénytársaság
(székhely: 1133 Budapesl Váci ut 92', telephely:4025 Debrecen, Petőfi tér 12' 15008 hrsz')
kérelmének Í)gyében, a Pest Megyei Kormányhivatal országos KÖrnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fóosztály (1016 Budapest, Mészáras utca 58/a.) megkeresése atapján veszé/yes
és nem veszélyes hulladék száll{tási engedély kiadásához közegészségügyi szempontbll előÍrás nem
sztÍksé9es.

A Népegészségügyi osztály átlásfoglalása a kÖrnyezetvédelmi és természetvédelmi haÍósági és
igazgatásifeladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóll71/2015' (lÍl' 30') Korm, rendelet 7, melléklet
1/4. és 8. nelléklet 1/4. pontjában nlegje!ölt szakkérdés vizsgálatában tÖrténő kÖzrem(ikodési
kÖtelezettség alapján került kiadásra'"

A Kormányhivatal a 7112015' (lll, 30,) Korm' rendelet) 30, $_a és 7. melléklet l. táblázat 4. pontja,
valamint31. $_a és 8. melléklet l. táblázat4. pontja alapján 2020' június 26-án megkereste az Ügyben
a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fóosztály KÖzegészségÜgyi Osztály
HE/NEFl1036-212020' iktatószámon kiadott szakmaivéleményét az alábbiakkal indokolta meg:

,,A PE/KTFO/035a5-11/202a. ügyiratszámÚ megkereséshez csatolt, a PesÍ Megyei
Karmányhivatalhoz 2a2a. jÚnius 17-én előterjesztett engedélykérelmi dokumentácil értelmében
a Rati Cargo Hungaria Zrt. szilárd és folyékotly halmazállapotil, veszélyes és nem veszélyes
hulladékok szállítását k{vánja falytatni az orszélg egész területén, kezdeményezve a vonatkozl
karábbi engedélyek yisszayonását. A teruezett tevékenység többek kÖzÖtt ásványok bányászatábÓl és
feldolgozásábÓl, mezögazdaságbrl, éIelmiszeriparbÓl, fafeldolgozásbll, falemez-' bútor-, papÍr- és
karűongyáttásbd, bőr-, szőrme- és textiliparbll, kóolajfinomításbÓ| kőszén pirolÍtikus kezelésébll,
fÖldgáz tisztÍtásábd, kémiai folyamatokbll, bevonatok, nyomdafestékek, ragasztók és tÖmítőanyagok
gyártásábóI, forgalmazásáblt és felhasználásábll, fényképészeti iparbÓl, termikus
gyártásfolyamatokból, fémek felületkezeléséből, hidrometallurgiai eljárásaibÓl, tűzihorganyzási
eljárásokbll, muanyagok aÍakÍtásábÓt, hulladékká vált gépjármúból' hulladékkezelo létesÍtményekból'
szennyvtztiszt'ltó m{|vekből, vÍzszolgáItatásbll, egészségtJgyi eIlátásből származl hulladékok
(a fertÖzések elkerülése érdekében speclá/is gy(tjtést, ártalmatlanítást igénylő hulladékokat,
a citotoxikus, citosztatiktts gylgyszereket is érintŐen), továbbá o/a1- 6* tjzemanyag-, szerves
oldÓszer-, ht}tóanyag hulladékok, csomagolási hulladékok, abseorbensek, sz(lrlanyagok, tÖrbkendők,
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védőruházat, elektromos ós etektronikus berendezések hulladéka, robbanÓanyag-hutladék
(hatástalanÍtott), nyomásálló tar1ályokban tárolt gázok és használatbÓl kivont vegyszerek, elemek,
akkumulátorok, tartályok tisztÍtási hulladéka, kimerült katalizátorok, oxidáló anyagak, bélésanyagok és
tűzáItÓ anyagok, épÍtési-bontási huIladékok' valamint elkulonÍtetten gyűjtÖft' keftekből, parkakbll
származo és egyéb telepulési ltulladékok csÖportjait érinti (a bialÓgiailag lebomló, vegyes, piacokon
képzodÓ, úttisztÍtá sbÓl sz őrrnazÓ települési hu tladékra i s kite rjedőe n).
A dokumentáció értelmében a szállítás saiáÍ és bérelt vontatójánnúvekkel, külÖnböző felépÍtményti
vasúti teherkocsikan tÖrténik. Heyes megyében a Rail Cargo Hungaria Zrt. Miskolci Területi
Uzemeltetési KÖzpontjának l-latvani telephelye találhatÓ (3000 [tatvan, Boldagi (lt 1')' AtechnotÓgia
leírása, a szabályozás szerint a tertjleti kazpont feladata az tjzemeltetési tevékenységek teruleti szintú
szervezése és végrehajtása, a teherkocsik tisztÍtásának, a rakamárlyak igazításának megrendelése,
teljesítesének igazolása, a hatáskÖrbe tartozÓ havária eseÍelr vasútszaknai kivizsgálása, a rakodl és
emelŐgépek, egyéb gépjármüvek karbantaftási elveinek kidolgozása, továbbá környezetvédeltrli
szempontbÓl a teherkocsik ellkészÍtése, ki- és berakodása, a folyanlatak ellenlnése. Kipozásra
hajlamos rakományt csak zárt kocsiban vagy ponyvával letakarva fuvarozhatnak. Az a kocsi vagy
rakomárly, amelyből az áru folyik, csepeg, szÓrÓdik, szállitásra nem vehető fel, illetve a hiba
felfedezésének helyén gondoskodnak a kisorozásról és szükséges esefben az átrakásril
A teherkocsit tiszta állapotban rakodhatják vagy vehetik yissza a fuvarczÓtll. A rakodás során a
kÖrnyezetvédelmi kÖvetelmények teljestilését ellenórzik, meggyóződrlek az elzárÓ szerelvények
állapotárÓl. A vasúti kacsik taralasa bárhol elÓfordulhat a nyíIt llozzáférésii páÍyahátlzaton
A rakadÓhelyek csatalt nyilvántaftasa szerint a paÍÍner cégek áltaÍ végzett tevékenyslg Heves
megyében Füzesabony, Eger, Kál, Kápalna, Visonta, Gyongyos, Apc, ZagyvaszátltÓ és Heyes
felepílléseken tÖfténik, a kiszotgáló állomások: Füzesabony és Hatvan. Á csatolf Helyi technollgiai
ufasíÍás éftelmében az F"vitvagoner Kotátolt Felelősségú Társaság (1138 BudapesÍ,
Dagály utca 5-7.) végzi - szenódés alapján, a megrendeló igénye szerint - a CelldömÖlk rendező
pályaudvaron a vasúti kocsik száraz, vizes és ÍlsztifÓs:eres takarÍtását, feúótlenÍtését'
Az engedélykérelem mellékletét képező dokumentumok még a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgiáltatás szenődése (amely kiterjed a munkakörokhöz kapcsobdÓ védőoltásokra), a bérelt
irodahelyiségekben a rovar- és rágcsálÓitÍási, valamínt takar{tási tevékenység a tulajdonos
MÁV Magyar Á,Ilamvasutak Zártköriien MúköCjó Részvénytársaság (1087 Buclapest,
Könyves Kálmán krt. 54-6a') általi biztosítására vanatkazÓ nyilatkozatok, a Havária terv,
a KÖzbiztotlsági terv, a celldötllolki vastiti teherkocsi nlaso vízilétesÍtményeinek vÍzjogiléÍesíÍési és
üzemeltetesÍ engedélyeÍ, továbbá a vasúti teherkocsik futljavítására, karbantartására krtrtt
keretszerzadések kozül a Technical Services Hungaria JárműjavÍtÓ Karlátolt Felelosségú
Társaság (3527 Miskolc,Kandó Kálmán tér 1.) szolgáltatásának irata'

Á PesÍ Megyei Kormányhivatal a tárgyi tevékenység engedélyezése tekintetében folytat etjárást,
figyelembe véve a veszélyhelyzet megszűnéséyel összeÍt]ggó átmeneti szabályokról és a járványtigyi
készültségről szllÓ 202a' évi LVlll. torvény 398' $ (6) bekezdésében foglaltakat'

A fentiekre tekintettel - álláspontom szerint - a megkiiÍdÖft dokumentáciiban leírt, tervezett huJladék
szállÍtási tevékenység a fentebb részletezett 1-10. pontban foglaltak figyelembtvétele esetén
a 71/2a15' (lll' 30.) Korm. rendelet 30. $-ában és 7. melléklete l. táblázat 4. pontjában; valamint
31. $-ában és 8' melléklete I. tablazat 4 pontjában meghatát'ozott szakkórdések tekintetében nem
kifogásolhatl'

Szakmai vélenlényem kialakÍtása sorátl figyelenbe vettenl a hulladékrll szlll 2012' évi
CLXXXV. tÖrvény 6 s ()-(2) és 39. $ (1) bekezdésében, az egészségügyrÓl szllÓ 1997. évi
CLIV' tÖruény 46. $-ában, az egószségtigyi hatÓsági és igazgatási tevékenységról szilo 1991, évi
Xt. tÖrvény 4. s 0) bekezdés b), d) és fl pontjaiban, a vízbázisak, a távlati vÍzbázisok, valamint az
ivlvÍzellátást szo|gálÓ vÍzilétesÍtmények védelnérŐl rendelkező 12311997' (Vll. 1B.) Korm. rendelet
1,s (2) bekezdésében, a 12/2017. (vl, 12.) EMM| rendelet 1 s () bekezdése c) pontjában,
2.s () bekezdés 2' és 5. pontjában,3 s í3.)' (7), (g)és 8. $ (2) bekezdóseiben, a kemiaibiztonságril
szalÓ 2000. évi XXV. toNény 2. s 3)-g, 19' s ft), (2) és (5),20. s () és (3),28 s g' valamint
29. s 0) és (2) bekezdéseÍben, a veszélyes anyagakkal és a vesz-élyes készítrnónyekkel kapcso/atos
egyes eljárások, ilIetve tevókenységelr rész/eÍes szal:ályairil rendelkezö 44/2000' (Xtl 27 )
EtjM rendelef 9. s 0)-G) bekezdésében' a biocid tennékek engedélyezésének és forgalonsba
hozatalának egyes szabályairól szllÓ 316/2013. (vlll. 28 ) Kornl. rendelet 24/A. $-ában,a hulladékgazdálkoclási krzszolgáltatás végzésének feltételeiről szllÓ 385/2014. (Xll. 31 )
Korm' rendeleÍ 4. $ (1) és 5. $ (2) bekezdéseibetl, a hulladékgazdálkodási kozszolgaltatás korébe
taftozo hulladékkal kapcsolatos kozegészségügyi kÖvetelményekrll rendetkezo 13/2017. (vl' 12.)
EMM| rendeleÍ 3. $ (1)-(2),5 s ()-(2),7's () és (3) bekezdéseiben, a veszélyes hulladékkal
kapcso/afos egyes tevékenységek részletes szabályaírll szÓlÓ 225/2015. (Vlll' 7') Korn. rendelet
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3. $ (2) bekezdésében, a nemdohányzÓk védetmérőt és a dohátlytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairÓl szÓll 1999. évi XL!t. tÖNény 2. s (1) bekezctéső-Q pontjában,a dohánytermékek elŐállÍtásárÓt, forgalomba hozata!árót és etteninésérő!, a' *omainat
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmiblrság alkalnlazásának részletes s;zabátyairól szÓló
39/2013' (ll' 14.) Korm. rendelet 11. $ (1) bekezdésében, továbbá a fertlző beÍegs-égek és a
járványok megelözése érdekében szükséges járuányügyi intézkedésekril szÓlÓ 18/199B' {VÍ 3)
NM rendelet 9 s fi)-(2)' 36. s 0)-@, 39 $ (2) bekezdéseiben és 4. számú metlékletében roglaÍt
ellírásokat.

S_zakmai véleményemet a hulladékrót szóló 2a12. évi CLXXXV. toruény 14' $-a alapján etjárrPest Megyei KormányhivataÍ elött folyamatban tévl, lluttadékgazdail<oaási teiexenyseg
engedélyezésére irányull tárgyieljárás keretében' a 71/2a15. (lll. 30.) Korm' rendeief 30. $_ában és
7. metléklete l. táblázat 4. pontjában, valamint 3í, $-ában és 8. meltéklete t' táblázat 4. pontjában
megje\Ölt szakkérdések vizsgálata alapján tettem meg."

A Kormányhivatal a 7112015' (lll. 30') Korm. rendelet 30. $_a 7. melléklet l. táblázat 4' pontja és a
31. $-a B. melléklet l. táblázat4. pontja alapján 2020. jÚnius 26_án megkereste Komárom-Esátergom
Mgo-vei 

- _Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal NépegészségÜgyi osztályát' aki
KE_03/NEo/1431-2l2020. ügyiratszámon kiadott szakkérdés vizsgálatárÓi izÓló feljegyzését az
alábbiakkal indokolta meg:

,A szakkérdésre adott vélemény "általános közigazgatási rendtartásrll szllo" 2016. évi CL. TÖruény
55. $ (íJ bekezdés ós az egószs égügyi hatÓsági és lgazgaÍás i tevékenységrll szlll 1 991 , évi Xl, Tv.
4.s 3) e) pont figyelembevételével készült.
A Hivatalt a 71/2015. (llL 30,) Korm. rendelet nevesÍti, hatáskörét, ileÍékességét a flvárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi keruleti) hivatal népegészségugyi felaclatai etlátasárÓt,
továbbá az egészségügyi államÍgazgatási szev kijelötéséről szóto 385/2016. (Xlt' 2.)
Kormányrendelet 4 $ (1) bekezdése és 2. szám(l meltéktete, valamint a fŐvárosi es megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fóvárosi kerületi) hivatatakról szÓll 86/2019. (ÍV. 

-23')

Korm' rendeIet 2. $ (4) bekezdés trja elő."

A Kormányhivatal a 71l2a15. (lll. 30.) Korm. rendelet 30. $_a 7. rnelléklet l. táblázat 4. pontja és a
3'l $-a 8. melléklet l. táblázat 4. pontja alapján 2020. június 26-án nregkereste a Somogy Megyei
Kormányhivatal NépegészségÜgyi Főosztályát aki So/NEF/5a}-2t2o2o' úgyiratszámon az átanuiát<at
állapitotta meg:

',Á Pesf Megyei Kormányhivatal országos KÖrnyezetvédelmi és Tennészetvédetmi Flosztályátrl
kapott tárgybani rnegkeresésére az al ábbi kÖzagészségt\gyi véleményt adom.A könlyezetvédelmi és természetvédelmi hatósá9l és igazgatási feladatokat elláto szervek
k$eloléséről szÓb 71/2015' (lll 30.) Korm. rendelet 30. $-a és 7. meltéklet l. táb!ázatának
4. pontjában, valamint a 3í. $-a és 8' melléklet l. táblázat 4. pontjában meghatározott szakkérdések
tekintetében áttanulmányoztam a Rail Cargo Hungaria Zrt (székhely: 1133 Budapest, Váci Út g2.,
telephelyek: 740a Kaposvár, Pécsi u. 7129 hrsz, 8853 Zákányfalu, Zrínyi tér 38.946/1 hrsz.)
ueszé/yes és nem veszélyes hulladékok országos szátlÍtására vonatkozÓ vizsgálati dokumentácÍóját,
nelyet köz.egészségügyi szempontbÓl megfelelonek tartok'"

A Kormányhivatal a 7112015' (lll. 30.) Korm' rendelet 30. $-a, és 7. meliéklet l' táblázat 4. pontja,
valamint 3'1' $-a és B. melléklet l. táblázat4. pontja alapján 2020. jÚnius 26-án megkereste az ügyben
a $zabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal NépegészségÜgyi Fóosztályát'

A $zabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi FŐosztály NépegészségÜgyi
osztály szi NEFl1003-2l202a. ügyiratszámú szakmai véleményét az alábbiakkal indokolta meg:

,,A Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zrt. (székhety: 1133 Budapest, Váci út g2,, tetephely:
4400 NyÍregyháza, Allomás tér 2' 6705 hrsz., 4625 Záhony, Európa téi 7. 794/4 hrsz.) a Pest Megyei
Kormányhivatal KÖrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főasztálya ft a16 Budapest,
Mészáros tt. 58/a.) elŐtt, veszélyes és nern veszélyes hulladékok otszág7os szállítására vonatkozÓ
hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében kérelmet terjesztett ell. Az etjárásban a Szabo/cs_
Szatmár'Bereg Megyei Karmányhivatal Népegészség(lgyi Foosztátya szakmai állásfogtatás
kialakítására vonatkozÓ feladatkirrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik.

A megkeresÓ hatiság áltaI csatolt dokumentumok alapján, figyetemmel a hulladékgazdálkodási
kÖzszolgáltatás kÖrébe tartozl hulladékkal kapcso/afos kÖzegészségügyi kÖvetelményekről szltÓ
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13/2017' (Vl. 12') EMM\ rendelet 3-7' $ rendelkezéseire, valamínt a kÖnlyezetvédelnli és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátÓ szeruek kijelÖ!óséről szlll
71/2015. (lll. 3CI.) Korm' rendelet 8' számÚ melléklet l. táblázat 4' pontjában nleghatárazott
szakkérdésekre [Kornyezet-egészségttgyi szakkérdésekre, így ktilÖnosen aZ e9eszségkárosIÍÓ
kockázatok ós esef/eges hatásak felmérésére, a feftlzÓ betegségek terjedésénok
megakadályazására, a rovar- és rágcsáliirtás, a veszé/yes készÍtményekkel vÓgzett tevékenység
vizsgálatára, a települési szilárd hultadékkaI kapcso/alos kozegészségÚgyi, járuányiigyi vanatkozás(t
követelmények éruényesÍtésére kiterjedően'], a Szabo/cs-Szatmár-Bereg Meg1yei Kormányhivatal
tVépegészségijgyi Főosztálya nlegállapÍtotta, hogy a hulladékgazdálkodásÍ tevekenysóg telepütés és
kÖmyezet-egészségügyi szernpontból nem jelent szignifikáns egészségkárosíto kockázatot, erre
tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az 1' szánÚ kikÖtést a feftőző betegségek és a járuányok megelözése üdekében szÜkséges
járványügyi intézkedósekrŐl szóll 18n99B' (Vl 3) NM rendelet 36' $ (í/ lsekezdése -,,a ferÍözŐ
beÍegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontl:ll káros rovarok és egyéb lzelttáb(lak
(a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálÓk és egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt:
egészségügyi kárÍevok) megtelepedésének és elszaporodásának megakadálycszásárÓl, ártalmuk
megelózésérőt, távoltartásukról, rendszeres iftásukrol (a továbbiakban együtt: védekezés)
gotldoskodni kell''- valamint a (4) bekezdése -,,az egészségtigyi kártevők elleni védekezésrőI'
a kÖltségek fedezéséról, valamint a szÜkséges rendszabályak és eljárások végrehajtásárÓl az érintett
terület vagy épület tulajdanosa (bérlője, használója, kezeloje), itletaleg a gazdálkodÓ szeru vezetÖje
vagy t}zemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartija) kÖieles gandaskodni"- éftelmeben Íftam eli,
tekÍntettel arra, hogy a hulladéklista biológiailag lebomlÓ hulladék kategoriákat is tartalmaz.

A 2. számu kikotést aZ egészsegügyi szolgáltatónál képzÓdó hutladékkal kapcsolafos
hultadél<gazdálkadási tevékenységekről szoló 12/2017. (Vl. 12') EMMl rendeleÍ 3. $ (6)-(7) -,,a

speciáiis egészségÍigyi veszélyes hulladékat tartalmazÓ gyűftredényen a sárga - fertőzésveszély _

szÍnkÓdot és az 1. meltéklet szerinti nemzetkozi biolÓgiai veszély jelet kell alkalmazni. A szÍnkÓdnak
és a jetnek jÓt láthatÓnak kelt Íennie;a speclá/ls egészségügyi veszéIyes hulladék gyLljtésére kizárllag
a 2' mellókletben meghatározaÍt hulladékgy(ijtó eszkÓzÓk forgalmazhatÓk, illetve alkalmazhatik''- és
(9) bekezdése -,,speclá/ls egészségugyi veszélyes hulladékot taftalmazÓ lezáft gytljtöedényt a
hutladék fertltlenÍtéséig vagy égetéssel torténő kezeléséig tilos kitlyitni"- továbbá a 7 . $ (1) bekezdése
-,,a speclálls egészségügyi veszólyes hulladék kizárÓlag égefésse/ vagy fertlt|ettíiéssel kezelhetŐ.

Kezelés előtt a hulladék nem tÖmÖríthetl"- illetve a B. $ (2) bekezdése -,, a hulladék száIlÍtására
hasznáIt eszkÖzÖk fertatlenítését a hulladékgazdálkodási kazszolgáltatás körébe taftozi hulladékkal
kapcsolatos kozegészségügyi kÖvetelményekről szÓll miniszteri rendelet szerinti, a kezelésre
vonatkozi kazegészségügyi szabályoknak megfeleloen kialakított, elktitÖnített helyen, csak az arra
kiképzett személyzet végezheti a 3' melléklet 3' pontjában foglaltak szerint"-, vatamint a hulladékró!
szÓtÓ 2012. évi CLXXXV. tÖruény 6. s 0-G) bekezdése -,,huIladékgazdálkodási tevékenységet az
emberi egészség veszéIyeztetése és a kÓrnyezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne
jetentsen kackázatot a kÖrnyezeti elemekre, ne okozzon lakosságof zavarl (határérÍéket meghaladÓ)
zajt vagy lliizt, és ne befolyásolja hátrányasan a tájat, valamint a védett tennészeti és kttlturális
édékeket. AkÍ olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, anlely a tevékenység jellegéből
fakadÓan a kornyezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett tennészeti és
kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodlk arról, hogy a kockázatot a lehetl legkisebbre
csÖlrkenÍse"- alapján Írtam elŐ.

Szakmai véleményemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztarn.

Feladatkrromet a kÖrnyezetvédelni és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátÓ
szeruek kijelÓleséral szÓIl71/2015. (lll. 30.) Korm. rendeleÍ 3í. $ (1) bekezdése, illetve a flvárosiés
megyei kormányhivatal valamint a járási (fŐvárasi kerúleti) hivatal népegészsegtigyi feladatai
eltátásárll, továbbá az egészségügyi áIlamigazgatási szerv kijelÓlésérol szóló 3B5/2a16. (Xll. 2')
Korm. rendelet, i//etékességemet az áltaÍárlos kozigazgalási rendtartásróI szó!Ó 2016. éviCl- Ív í6' $
(1) bekezdése, valanlÍnt a fővarosi os megyei kormányhivataÍokról, valarnint a járási (fovárasi kerületi)
hivatalokrólszÓló 86/201s. (lv.23') Karnl' rendeleÍ2. $ (1) bekezdése határozza nleg."

A Kormányhivatal a 7112015' (lll' 30') Korm. rendelet 30' $-a és 7. melléklet l táblázat 4. pontja,

valamint 31. $_a és B' mellÓklet l, táblázat 4' pontja alapján 2020' június 26-án megkereste az Ügyben
a ToIna Megyei Kormányhivatalt. A Tolna Megyei Kormányhivata| Népegészségugyi Foosztály
KÖzegészségtlgyi és Járványügyi Osztály To/NEF/0435-3/2020. iktatószámon kiadott
kÖzegészségÜgyi véleményét az alábbiakkal indokolta meg:

í'\'szá;rcs Ki)lli_Ye7-olvédl:jil1i ós'jijr1']'}i:52-ir1v{'d+l*ii I''óoi.;ltirl}'

i i) i í> i!ut)a1lcst. íi.its7'ári):; tllcr 5Íi/a
'Jele iiirr: (()íl-l) 2:4'.9iÜD I|tx: í0ó-!) 224']|53
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,'A Pesf MegyeÍ Karmányhivatal KÖrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Flosztálya
a Rail Carga Hungáia Árufuvarozl ZtÍ, (székhely:1133 Budapest, Váci út 92,; telephely:
720a Dombrvár, Baross Gábor tér 1. 1889/1 hrsz.) által benyújtott kérelem és dokumentácir atapján
veszélyes és nem veszé/yes hulladékok országos szállÍtási tevékenységének engedétyezése
tárgyában indult eljárásban 2020. június 30-án kereste meg a népegészségügyi hatáskÖrben eÍjáró
Tol n a M egyei Korm á nyh ivatalt'

A megkeresés alapja a környezetvédelmi és Íermószetvédelmi hatósági és Ígazgatási feladatokat
ellátó szeruek kijelÖléséről szllÓ 71/2015. (lll' 30') Korm. RendeleÍ 30. $ 7. sz. melléklete l' táblázat
3' pantja, valamÍnt 3í. $' 8. sz. melléklet l' tálllázat 4' pontja'

A megküldÖtt kérelem, valamint dokumentácilk atapján megállapÍtottam, hogy a
szakkérdések tekÍntetében a veszélyes és nem veszélyes hulladékak országos
tevékenységének akadálya nincs a szÜkséges kÓzegészségügyi feltételek betartása meltett'

{)rszág,rls K{1rnyezclvóclelnri és'í'ernús:ctvédclrrli Főosztrily
l0lú L}tlrl*pc:;t. h4észáros uícil 58/a'

'leleíbn: (()(rl) 2-24''9laa rax: (06_i) ).?4_9l6]

vizsgált
szátlltási

A dokumentáciÓban felsorolt hulladékok kÖzött nagy szoryes anyag taftaÍm(t szitárd és folyékony
hulladékok, szennyvÍziszapok, emberek vagy állatok egészségt)gyi ellátásából éslvagy az azzal
kapcsoiaÍos kutatásbÓl származl hulladékok, valamint biollgiailag lebomló hulladékok is szerepelnek'
A felsorolt hulladékok - függetlenÜl attll, hogy veszólyes vagy nem veszélyes hutladékok - a legtrbb
esetben nagy szerves anyag taftalmú, ferÍőző képes hulladékok, azéft szállÍtásuk során fertőzés
veszély kockázatával, valanint a szállÍtó eszklzÖk tárolásának helyén a rágcsálÓ k, rovarak
el sz a porod ásával kell szá m al ni.

A folyékany hulladékok és r'szapok esetében a nagy szeÍves anyag taftalmú hulladék elfolyása,
csepegése nem zárhatÓ ki. AfeftÓző képes hulladékakbomlásuk, ill. a szállÍtás kÖzbenicsepegésrlk,
elfolyásuk révén kÖzvetlenüI szennyezhetik a közteriileteket. A bomll, szeryes anyaggal szennyezett
területeken a rágcsállk, beÍegségef terjesztÓ rovarok elszaporodása elóforc\ulhat, ami kÖzvetlen
feftozés veszélyt, kÖzegészség Ligyi - jáNá nyÜgyi kackázatot jelenthet'
A járványügyi és kŐzegészségügyi kockázatok csÖkkenÍése érdekében kerttlni kell a szállÍtási
útvonalak, kÖzterületek szennyezését, illetve a hulladék e/csopogése esefén gondoskodni kell a
tertjletek tisztltásárÓl, fertötlenÍtésérŐl is. A szállító gépjárm()vek tisztítását és fertltlenttését
randszeresen el kell végezni, a mosásuk során keletkezó szennyezett vizeket feftizőképes
szerlnyvizeknek kell tekinteni, és megfeleÍŐ elvezetésükrÖl gondoskodni kell. A telepheÍyen a
rcndszeres rágcsálÓ- és rovarirtást el kelt végezni'

FelhÍvorn a figyelmet, hogy a száIlítő gépjárműveken dolgozók a felrakás, szállItás, leürÍtés
munkamozzanatak során kÖzvetlent]l érintkezhetnek feftÓzö képes anyaggal, ezérl a feftözö
beÍegségek és a járványok megellzése érdekében sziikséges járuányugyi intézkedésekról szllÓ
18/1998' (Vl.3.) NM rendelet 9. $ (í) és (2) szerinti, munkakörhÖz kapcsolidó védöoltási
kötel ez ettség n ek eleget kell te n n i.

KÖrnyezet- és té/ep.i/és-egészségtJgyÍ véleményemet a kÖrnyezetvédelmi és természetvédelmi
haóságiés lgazgafásifeladatokat ellátl szeruek kijelÖléséril szlll71/2a15' (lll. 30.) Korm' Rendelet
30' s. 7' sz. melléklete l. táblázat 3. Pontja, és 3í. $ és B melléklete I' táblázat 4' pontja alapján
hoztant meg.

Hatlságom hatáskÓrét a fóvarosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatal népegészségügyi feladatai ellátásárÓl, továbbá az egészségügyi államigazgatási szeru
kijelölésérőI szólÓ 385/2a16' (Xll. 2.) Korm. rendelet 2 s () bekezdés c) pantja, illetékességét a
fövárosi és megyei karmányhivatalokról, valamint a járási {fővárosi kerületi) hivatalokrll szÓló
86/2019. (lV' 23') Korm' rendeleÍ 2. $ (1) bekezdése állapÍtotta meg."

A Kormányhivatal a 71l2a15. (lll. 30') Korm' rendelet 30. $-a' és 7. melléklet l' táblázat 4. pontja,
valamint 31. $-a és 8. melléklet l. táb|ázat4' pontja alapján 2020. jÚnius 26-án megkereste az ügyben
a Vas Megyei Kormányhivatal NépegészségÜgyi Föosztályát. A Vas Megyei Kormányhivatal
NépegészségL]gyi Fóosztály Népegészségügyi és JárVányugyi osztály VA"/NEF/05B1-212020
iktatÓszámon kiadott állásfoglalása az alábbiakat tartal mazta:

,,A PesÍ Megyei Konnányhivatal KÖnlyezetvédelmi és Ternlészetvédelmi Főosztátyának
megkeresésére a Rail Cargo Hungaria Zrt' (székhely: 1133 Budapest, Váci ()t 92', telephelyek:
9700 Szombathely, Pálya L!. 1' 8156/4 hrsz., 9500 CelldrmÖlk, RákÓczÍ u' 1. 681 hrsz.,
9500 Celldömölk, Rendező pu. 0193/3 hrsz') veszélyes és nem veszélyes hulladékok otszágos
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szállÍtási tevékenységének engedéIyezési eÍjárásában benyújtott kérelmét és a mellékelt
dokumentáciü a krzegészségügyi szakkérdésekre kiterjedően áttanulmányaztuk'

A dokumentáciÓ elfogadásához kÖzegészségügyi szempantbÓI az alábbi kikötésekkel járulunk hozzá:

1, A Kft. tevékenységét úgy kell végezni, llogy a krnlyezeti elemeket ne szennyezze'

2. A telephely(ek)en a rágcsálÓk megtelepedésének és elszaporodásánal< nlegelÓzése
érdekében szükség szerint - de legalább évente egy alkalammal - rágcsáloirtást kell végezni'

3. A munkáltatÓ kÖteles a hulladékok átvétele szállÍtása közbeni alkalmazásábll eredó vegyi
kackázatokat felkutatni, nlegbecsulni, értékelni és kezelni' A munkáltatónak gandoskodni
sziikséges arrÓI, hogy a munkavállalók a munkavégzéssel kapcso/atban rendelkezésre álló
adatoktloz hozzájussanak, a munkahelyen előfordulÓ veszélyes anyagokra, az egészségre és
a biztotlságra hatl kockázatakra, a határér1ékekre és egyéb elŐírásokra vonatkozÓ adatokat
megismerjék.

A Pest MegyeÍ Kormányhivatal RÖrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megkereste
hatlsagunkat a kÖrnyezetvedelmi és fernészotvédelmi hatÓsági és ÍgazgaÍási feladatokat ellátÓ
szervek kijelölésérÖl szÓló 71/2a15. (lll, 3a.) Konnányrendelet 30-3í, $-a és 7. számú meltéklet
l. táblázat 4. pontja, valamint 8. számú nlelléklet l. tábtázat 4. pontja alapján, hogy a hatáskorombe
tartozÓ szakkérdésekben nyilatkozztttlk a Rail Cargo Hungaria Zrt. veszélyes és nem veszélyes
hulladékok otszágos szállÍtási tevékenységének engedélyezési eljárásában'

A dokumentácil elemzése az egészségkárosítl kackázatok és eseÍ/eges hatások, a gyorsan bom!Ó
.szerves és szeryetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése mldjának és
mennyiségének jóváhagyása, tárolása, kÖzegészségtigyi feltételainek éruényesíÍésének vizsgálatára,
valamint kÖrnyezet-egészségügyi szakkérdésekre, Így külÖnösen az egészsógkárosító kockázatok és
eseÍleges hatások felmérésére, a fertÓzŐ beÍegségek terjedésének magakadályozására, a rovar- és
rágcsálóirtás, a veszéIyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a telepuÍési szilárd
hulladékkal kapcso/aÍos közegészségügyi' járványügyi vonatkozású követelményok érvényesÍtésére
terjedt ki.

A kérelemhez mellékelt dokumentációk áttanulmányozása után megáIlapÍtást nyert, tlogy a Rail Cargo
Hungaria ZrÍ. veszélyes és nsm veszélyes szállÍtását végezné.

A száIlÍtani kívánt hulladékok a hultadékjegyzékrll szóló 72/2013. (vlll.27.) VM rendelet szerint a
dokumentácilban fel lettek tuntetve. {. ' ']

A vasriÍl vontatljárművek mosását, tisztítását a celtclÖmÖtki MÁv teherkocsimosÓ végzi,
karbantaftásukra vonatkozo szenődéseket a benyújtott dokumettáció 28' pantja tartaltnazza,

A csatolt szenődés szerint a hulladékszállÍtásban résztvevl munkavállalók foglalkozás-egészségtigyi
oruosi ellátása megoldott, A foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására szezidéssel rerldelkeznek
a Vasútegészségtigyi Szolgáltato Nanprofit Kiemelten Koszhasznú Kot!átolt Felelősségti Társaságal
(1062 Budapest, Podntaniczky u. 109.).

A benyújtott dokumerltáciÓ taftalmazza a veszélyes anyagokkal kapcsolaíos balesetek, t}zemzavarok,
és veszélyhelyzetek kezelésének intézkedési tervét. (Havária terv).

Áz esef/egesen beklvetkező havaria helyzet elhárÍtása cóljábrt a Allianz Hungária Zft.-nél érvényes
környezetvédelmi felelősségblzÍosílássa l rendelkez ik.

Az egészségt}gyrll szólÓ 1997' évi CL\V' tÖruény 44. és 46. $-a értelmében a kÓz- és
magánterületeket a kÖzegészségugyi követelmenyeknek megfelelő állapotban kell taftani. A talajt, a
vizeket és a levegőt nem szabad feftizni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, anlely közvetlenul
vagy kozvetve az ember egészségét veszélyezteti.

A huíladékgazdálkodási kÖzszolgáltatás korébe tarÍozi hulladékkal kapcso/afos közegészsegÚgyi
kÖvetelményekral szÓll 13/2017' (Vl' 12.) EMM| rendelet 3. pont 7' s G) bekezdése rendelkezik a
rág c s á lÓi tÍ á s .sz{ikségességérói'

{')lsz ágrls K (i r;t;,'.ez-eívétlll ln i {: s 
'l 

c rilrészeiv.ielc j ir1 l i:/j(}sZ1 3 l y
l(ll (i |}il.Ííitlírst, \,lesz.árol uici: 58/a

'l,':lcl'r:n 
: 1Út'- l ) ?''}.4 -9 l tc f ax : (Q6- i ) 2.2Lt -9 l ő'}

|l:l}I'i.!ll: {]ís jnÍ.t }j;lolr}l1xr:[93,r11x.* g1jtlru-.!-tj,b'}!}t!',]'j:!_! \1 l\ l.i'*l li1l'1'l}ll* +t al.!'uülr;])*l
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HatáskÖrt)nk a kÖrnyezetvédelnli, természetvécletmi, vÍzvédelmi hatÓsági és igazgatási feladatokeÍlátásfual szilÓ71/2015. (tll.3a.) Korm' rendelet7. számú rnelléktet 1/a,"pontjái, ii"tri-a 8. számtllttl*lláltl*t 114. pantjátt alapu.l, i//efélcessógr) nket .a főuilrasl és nrevye i karmatnyh*aial, valamint a járási{fÖvílrasí kert}lcti) hiyltal nói:elg*.saaégi;gyi felarlatai eruíisara, bvábbá az egészségtigyiállarnigazgiltási szeru kijr;lalé*órll szata sasito16. (Xtl' z.s kórmá,nyrendelet, továbbá a fóvárosi és
t'ryeysyei karmúnyhivatalofuat, ualamint a járlisi (fővárosi keruteti) hivatalokrll szólÓ 86/201g. (lV' 23')Kann. tenrlelot 2. $ (1) b*kezdéso biztositltl.''

A Kormánylrivat*l a r1l2a15 (lll' 30.) Kornr. rendelet 3Ú. $_a, És 7. nrelllóklet l. tár:lázat 4. pnrrtja,
valamint 31. $-a ós 8. nrelleklgll. táblázat4. pontja atappn á02b. június:o-*n mogkáinit* 

"' Ügyllena Zala Megyni Korrnánylrivatal Népegészségügyi' Foosxtátyt, ahinek zÁlrqErlorg8_31?020
{.tgyiratszámir seakkérrlóaek vizsgálatára vonatkozdáiiásfoglalása az alábbiakat tartalmazta:

"! .. .Rail Calgi: HungarÍa Áru'uyaÍ:rá.s/ Zát1kÖrűen Mijkűdi Részvótlytársaság(seé/rhe/y, 1133 flue}apest, Vóci t|lt g2., tetaphelyek: 8000 ZaIae#{rrszQg, Junasz sy. u. 17.1ű2215llrsz., 8Ba0 Nagyka.nizsa' Ady Entlre u' ar' irrm hrsz., 8834'Muraiereiztir,Áttimas ter t.8/4 htsz') léseérc v*sz*lyea é.s nenr vesaé/yes hallartákak olszágos szátlítási tevékunységrevrsnatkazó engexlóly kiar!ásáltoz a nóss*gószs*gtjgyÍ lttltásltüirc taftozi szaltlléttíóseÁ
t12nat!<r:zásában küzegésrsóE1ay1yi szarnpontbÓt_- az a'íaitii jagszabáÍy*k figsy*li,nbeva,tite rneltett -
/<llrÓÍéssel h rszz. áj á ul l a k :

' a /akossági gyÓgyszerellátás sarán képződÖtt gyÓgyszerhultadékkal kapcsolatos
huÍladékgazdálkodási tevékenységekrót szllÓ 11/2017. ih. iz's EMMÍ rendelet vonatkozl
ellÍrásait be kell taftani,

' az egészségt}gyi szotgáltatÓnál képzÓdó hutladékkal kapcso1at<rs hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szÓll 12/2017, (vl' 12,) EMMl rendeletben foglaltakat biztosÍtaii kell.

A ft*t7 Cargrs l'ltnryaria l\rufttvarazasi Zártkrrűen Mtikittú Részvénytársaság
{szdkÍl*ly: 1133 Burtas:es{ VácÍ tit 92', telephely€k: 8#CI0 Zalaagef5zeg, Juhá,iz Gy. u. 17.
|(}.?2/5 hrsz.,88CIa NaEyt{ani:sa. Ae}y F*ntlr* u. br.5rzan hrsz., 8834"MirrűrrrririÁtÁnes ter t.B/4 hrsz') résr"óra ver;z&lyus {ls ne'm veszd/yes hullattókalt orsztlgas szállÍtási tevéhrlnységrevonatkozÓ euplerlelyéne|t .kittt1ása tigyében inditott el;áráshan a Éest Megy*i KormanyhivatalKonly*zetvét)*tniés Természetvádetmí raasztáty (1()1e bu*aposr Mdszáros ,űá ssn'srnegkeresfea Zala Magytli Korm'ányhivatat Népegésts(:lltt{Jyi Fraszt&lyát a lvsrnyáz:eivéc1elml ésternlészetvédelrni hatlsági és igazgatási reÉaátokat etlátÓ szeruek 

- 
tfiáÍircserat szltó71/2a15. (lll' 30') Kann. renclelet 3a' $-aán és 7, metléklet I. táblázat 4. pontjában, valamint 31' $-banés B. melléklet l' táblázat 4' pontjában előÍrt szakkérdés vizsgálata cétjából.

| Íri! Cory* Lltlngaria Árufttvarazási ZrtrdltÓriien MtlkürJi Részv*nytát'sase1g rÚszére veszélyeshullad*kak országas szállítási tevékenysége a yeszr5lye s htillarlet<kat kapcs*titas Á-oaegéses égí;gyi
k'övetr:lnényel< átvényesltésére kíferjer1ts *r'akttirr1*s rloirafki:záxálsan (*gószságkdiir:sil.Ó" k*tkázataltés esoÍ/eg*s ilaÍásoir, a gyarsail l:santÍl szpfyss ss s;ervelle n anyagattat iartalnlazl resrdlyes
hulladek gyújtése nódjának és mennyiségének jlváh*6ryása, fároílisa,- kozegészség1rigyi felt*taleinek
éivényesifésénak vizsgítlata), valarnitlt a fiBft} veszttyti hulta<lilkrsk orszilgr:s sz€tllítási tevékonységea ki}myez*''0gl$;ségiigyÍ szakkót'rÍéxek, így kttianasen az, egészsőgkáraslffi &r:c/eázaÍok és*setleg#s ltatásak fqlrnér{sa, a ferlÓzrs bettlgsegek terj*rlásánei n*qa|tar'1ályaedsa, a rcv{1p éslágcsá/lliÍtis, a v*szélyes készttnlónyekke! végr*tt Íeú*keanyséÜ vizigálata,'a toliptliilési szi!árrJ
hullaclúklrttl /rapcsoi;tÍos 

'/rfireg7észs*gtjgyi, 
jáÍványt}gvi vanatkazás* kivetetrnényeí brvenyesrr*se

t'skiilt#tóbgl} kÓzegészs*gtigyi sZ8ft!i}anthrl a rtltliigkben rn*gtteilál'ozott j*gszalsályi *!aÍr*Isak
betaftásávat nem esik kifagás a!á.

Á s:akkólrJés vizsgá|at{lra vntlatkazl &Il&stat1latásanlat a veszilyes hulladékkal kapcsalatas eg1yestettákanységgk rószleté* szttllályairl! szaű zzstzats. 1vlttt 
'i's Kanll' rende|a!, a la&ossdgigylg1ysz*rc+ltátás során- . lir:p*tt gyúgyszethulladríltlia/ kapcsoloÍos hutÍadákgazr1őtkartási

tevékenys&gglÍraÍ azll() 11n0't7^ (Vt. 12 ) rww rr:nrJr>!*t, az egaszségt}gyi sztllgáttatőnÁt képzü4óhull.aúék\al /tapc.srt1afos ttulladékgazeláll<at!ási tevékenysé,tie*rat sz$ta tinalr. {vt. 12 )EMM| rendelBl' a huI]aetékgaz"rlálkortási kazszdgiltatás kÖrúbu tailozl llulladií<ka! &apcsrV*Íos
kÖzegészségiÍgyl l{ÓvefelnltnyeltrÖ! szrffi l312üf. (vt, tz') EMM. rentlelet, a k(lmiai lsiztonságrll
t;zÓlfl 2Üü{J' *vi XXV tÖtví:ny, a lzeszélyÜ.c ilnyagakkal és veszélyes kósz-Ítrtzétlvekke! kapcsrsÍ,itr:a
eljárásrsk, iÍlelve k:vékenys;égalt részle{es sralsólyairól szrb 44/2ó00. (Xlt. 27) búM rejn;debt és a
t*rt|zö pt:t|lgséÜ$k ús a játváltytslt n'le;1r:liizése lrc]ekében szükséges járuányugyi intézkedésekrőt
szab 1 8/1 9ü 8. (\/l' 3. } N M renr1elete Íigtrye!*n lsevákléve! hozta m meg.

(')rszígos ](Óil}yfzaiveílil'}tt cs ']'crtttiszt:ivó<Je1nli 
l)lillszlálv''

l i) l í llr:da;;tsl, lvlúszóro:i u!q:a Í8/:i'
'i'eleÍrrrl: (()ó_l} 224-9i0{\ Ilar: ttió_.l) )24_9j63



Szakkérdés vizsgálatára vonatkozÓ kulrnös szabályokróI a fÓvárosi és nlegyei kormányhivatalok
szervezetiés műkodésÍszabályzatáról szÓll3/2020. (ll. 28.) MvM utasítás 24-27, $-ai rendelkeznek.

HatáskörÖmet a szakkérdés vizsgálatára a kÖrnyezetvédelmi és természetvédelmi hatisági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelÖtésérrl szólÓ 7112015. (lll.30') Korm. rendeleÍ 30. $-a
és 7' melléklet l. táblázat 4. pontja, valamint 3í. $-a és B. melléklet l. táblázat 4' pontja,
illeÍékességemet általános kÖzigazgatásirendtartásrÓlszlll2016' éviCL' tÖruény 16' s 0) a) pontja,
valamint a fövárosi és megyei kormányhivatalokrll, valamint a járási (fÓvárosi kerületi) hivatalakrÓl
szili 86/2019, (Iv' 23') Korm. rendeieÍ 2. $ (1) bekezdése állapítja meg.''

Engedélyes kérelme tartalmazta a 20 03 01 azonosítÓ kódú hulladékot' mely hulladék
a Hl. 42. $ (1) bekezdése, illetlleg a hulladékgazdálkodási kÖzszolgáltatás végzésének feltételeiről
szÓló 385/2014' (Xll.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 38512014. (Xll. 31.) Korm. rendelet)
1 s (2) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási kozszolgáltatás kÖrébe tartozik. Ezen hulladekot
a Ht' 39. $ (1)' (3) bekezdéseiben foglaltak értelmében Engedélyes csupán kÖzszolgáltatÓként vagy
kÖzszolgáltatÓi alvállalkozÓként vonhatja be az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységbe.

Engedélyes kérelme tartalmazta a 20 03 07 és a 20 03 99 azonosÍtÓ kÓdÚ hulladékokat, mely
hulladékok aHl.42. $ (1) bekezdése, illetőleg a 385/2014' (Xll' 31') Korm, rendelet 1 $ (2) bekezdése
alapján a hulladékgazdálkodási kÖzszolgáltatás kÖrébe tartozhatnak. Ebben az esetben ezen
hulladékokat a Ht. 39. s (1)' (3) bekezdése iben foglaltak értelmében Engedelyes csupán
kÖzszolgáltatóként Vagy kÖzszolgáltatÓi alvál|alkozÓként vonhatja be az engedélyezett
hulladékgazdálkodási tevékenységbe'

Kormányhivatal íelhívja tngedólyes figyelmét, hogy 2018.0'1. o1-től a Ht' 2' $ ('1) bekezdése
kiegészÜIt a 37a. ponttal, miszerint: ,,kÓzszoIgáltatÓi alváIlalkozÓ: a bulladékgazdálkodási
közszolgáltatÓ által, a hulladékgazdáIkodási kÖzszolgáltatási szenbdésben megállapÍtott
hulladékgazdálkodási kÓzszolgáltatási kÖtelezeÍÍsége Íeli'esÍtése érdekében közvetlenul igénybe vett
nonprofitgazdasági fársaság, ide nem értve a 42 s Q) bekezdése szerintihulladékkezelŐÍ,". Jelen
engedélyezési eljárás során Kormányhivatal tekintettel volt az egyes kÖzszolgáltatások ellátásárÓl és
az ezzel Összeftiggő tÖrvénymldositásokrol szÓlÓ 2013. évi CXXXIV. torvény 1 $ (9) bekezdés a)
pontjában foglaltakra'

A Kormányhivatal vizsgálta és megállapította, hogy Engedélyes a FŐfelügyelőség által
oKTF-KP/10359-43/2015. iktaiÓszámon kiadott * nem veszélyes hulladlkok országos szállÍtási
tevékenyslgre vonatkozÓ * hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint a FofelügyelŐség által
oKTF-KP/'10372-812015' iktatÓszámon k|adott veszélyes hulladékok országos szállítási
tevékenységre vonatkozÓ - engedéllyel (a továbbiakban: Határozatok) rendelkeztk'

Engedélyes a Kormányhivatalhoz 2020. június 17-én érkezett nyilatkozatában kérte a Határozatok
visszavonását jelen engedély kiadásával egyidejűleg.

A Ht. 79. $ (4) bekezdés alapján:
,,A kÖrnyezetvédelmi hatlság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántar1ásba vett
adatokat nódosÍthatja vagy vÍsszavonhatja."

A Kormányhivatal Engedélyes nyilatkozatának figyelembevételével a Határozatokat visszavonta'

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásába vételérÖl, valamint hatÓsági
engedélyezéséröl szÓló 43w2a12. (Xll. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban:43912012. (Xll. 29.)
Korm. rendelet) 15. $ (3) bekezdés alapján:
,,A kÖrnyezetvédelmi hatóság az engedély visszavanása eseÍén határozatában neghatározza a
tevékenység felhagyására, valamint szuksóg esefén a monitoringra, utÓgondozásra vonatkozó
kÖvetelményeket,"

Tekintettel arra, hogy Engedélyes telephelyeire a Határozatok alapján nem kerÜlhettek be hulladékok'
ezért a Határozatok visszavonásával egyidejűleg a Kormányhivatal nem álIapitott meg kÜlÖn

kÖvetelmónyeket a 43912012. (Xll 29.) Korm. rendelet 15' $ (3) bekezdése alapján'

A Ht. 65. $ (1) és (4) bekezdéseíben, va|amint a 309/2014. (Xll' 11.) Korm' rendelet 3. $
(1) bekezdésében és 8.s (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelŐen Engedélyesnek
nyilvántartás vezetési és irzési kÖtelezettségének eleget kell tennre a Határozatok vonatkozásában'

{)is:-agos k(!nl.Vc'7'clv(ldtlnl' c}i icr])'}cs7c'iv{iáelrrri |iirtsz_iítiy
i () } t! tlu11aprlt, \'létlz2rtls ul*' :iti,'a'

'l c!t liln (ctj- l )'1"!4'9 l ÜÜ l:ax' i(tti- i ) }2.a -9 i (l.}
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A.3Ü9/?014. (Xll. 11.) Korm- rendelet 3. $ (1) bek*zcJlse szerint:
,,,A ,hullx-tllk termelŐjtl, 

'/YuitŐj'*, 9vaftiaja, kÖcvettt(Ije, tÁieixeaaie és kezelÓje * az (5) és í6)bqk'ezd.ésbetl meghatározoit kivételt'et - 'tevékenysége 
során telephetyenként éshulladéktÍpusonként képzÖdő, mástÓt átvett, másnak átadafu iíwk keze.It vagy a Ht. 14' $ (1)bekezdés c) pontja szerint száltÍtott hulladékrll az aelatt t*í;ph;u;; nyilvántattást vezet.,,

A.309/2014" {Xll, 11.) Korm. rendelet 8. $ (1) b*kezdése g**rint:
,'(1) A szá|ltl.l nern veszólyes hulladé'k *s{}ÍÉfi az egyls hutladékszállÍtmányra vonatkozÓ, anyilvántartás részét képező fuvarokmányt a szállltás mőgxezaasének iclŐre,nJje''iriiii rendezve5 évig meglrzi."

A^309l2-014' (Xll. 11.) Kornr" rendelei 8. $ (2) bekezdése alapján:
,,A stállÍtl veszélyes hulladék tsslén á veizélyes nulla*ekiit kapcsalatos tevékenységek részletesszabátyailólszÓlÓ lrornlányrendalet szerinti, a ityÍlvántartás rósaéi képező rrruioiiiiryi és szál!Ításilapot a szállÍtús nlr.gkezrlésónel< időrcntlje szednt rérldezve 1a évig megŐni.,,

AHt'2.$(1)bekezdés26.pontjaszerint;,,hulladékgazdálkodás:ahultadék[.',JszáÍlÍtásat..]',

A Ht. 62. $ (1) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:
',(1) t"tulladékgazd&lkartási-tevókr,nysÉg - e Íciruérryben, valarnint kormányrencle1€:tt}en meghatárazr:ttkivételle! - a könlye;rÉIvéd*lr1i fiátos*g által kiátt*tt nuilaiei{),azc1átkariási engedéty t'.'] atapjánvégezhető. [' '.]
(3)'' A hulladékgazdálkodási engedély [...] iránti kérelmet a kÖrnyezetvédelmi hatlságnál kellelőterjeszteni a hulladékgazdálkodási tévékenységek nyitvánlaúásbá vétetéről, vatámint habságiengedélyezésérÖl szlll kormányrendeletben meghátarozőtt Mftalonstna!',,

A Ht. 14' s (1) - (3) bekezdései alapján:
,,(1) Hutlac}É'kof csnk hulladékgazdátt<oaasi engedéty birÍokában vagy nyilvánfarfásba vétet alapjánlehet száll{tani, ltivéve ha
a) a természetes szeméty ÍngatlanhasználÓ az eIkt}tönÍtetten gyújtÖtt háztat7ási hulladékothuiladékgyűjtő pontra, huttadékgi(jjtő udvarba, átvételi hetyrg vr,rr-ilittadsxxezelő tétesÍtménybe
száltÍtja,
b) a győrtó, a forgalmazl az átvételi kötelezettségget érintett htttladékot hultadékkezető létesÍtménybeszállItja.
c) a gardálkarll szervazlt nem í}zletszc,riittl, alkatnitag' az alktilünÍtett*n gyuj&tt l.tullarlékát saj&tjárrnttv*vel, músik telesshelyén fevl l}zami gyűltab*lyr*"vagy atiateti netr,re,'iíiiaae,igiia$ pantra,
h u ll arlá kg yüjtl tt dv a rb a, v a l a m i n t h u il a d ő kk ei* nn *z őz a t t1 ai 

"rug y
rt) a tarmészetes szemé'ly ingatlantulaiclonos Ve'$ly ingattanbirtoios által használt ingattanon képzÓdő,
*lk[']la:.tÍtetten' g}ltjjlril 17 06 05- azanosÍti r*d*, ázaesztet tartalmaza épÍtöaniág'Áágrrrrreraveszélyes hulladékot az annak szátlÍtására és tárolására alkatmas' őy:ajia"aenyben,környezetveszélyeztetést kizárl mldon nem tjzletszerű szállÍtás keretébei'- az (5)_(8)
bekezdésben foglaltak betarÍásávat hulladéttgyt:jtő pontra vagy hutladékkezetlÖíeiiinmerytle száltÍtja'
(2) A hulladék szállítója felelis a hulladék rendeltetési netyere tanenl biztonságas eljuftatásáért'(3) SzállításbÓl eredő szennyezés esetén a hulladék szátlÍtÓja gondoskadii az erecleti környezetiállapot helyreátlÍtásárll, Így kÜ!ÖnÖsen a terület ,rernyrr-eirenÍesíÍésérll és a hultadéketszállÍtásárll'''

A Ht. 56. $_a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza;
,,56. $ (1) Veszélyes huttadékot huttadékgazdátkadási engedéty nélkúl más ltultadékkat, ittetve
anyaggal Összekeverni vagy h|gítani nem lehet.
(2) Veszélyes hulladékot nem lehet hÍgítani vagy lsszekeverni annak érdekében, hogy a veszélyes
anyagok eredeti koncentrácilja a hulladékot veszélyes hultadékká minósÍto natareiiex szintje alácsökkenjen'
(3) Ha a hulladék keverésére hulladékgazctálkodási engedéty netktil kerüt sar, az ÖsszekeyerÍ
Iulladéko! - amilyen mértékben m(jÁzaki, komyezeívédeími szempontból és az ésszertj
kÖltsógráfordÍtás figyelembevéteIévet megvallsíthatÓ - szét ke!l választani'
(4) AkÖrnyezetvédelmi hatÓság'a megvallsíthatÓságtll fuggően - a hutladékbirfokosÍ a hutladék
szétválasztására krtelezi, ha a (3) bekezdésben foglattkatebiőttsegének nem tesz e!elget.,,

L)rszrigos liörnyczetvódelll1 i is I'e.l11ész.1ví<ie!rni }..(iosziáiy
lclii Btidaires(' it4észártlg u{ca 58lÍ

'tblclbn: (0ii_ll ;;i^1_9l00 |.aX: {06_l) 224.'lö]
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A Ht' 58. $ (2) bekezdése alapján:
,,A veszélyes hulladék száIIÍtása során a hulladekot - elektronikus formában is kiállÍthatÓ
- nyomtatvánnyal kell e\látni, amely taftalmazza az 1013/2a06/EK eurÓpai parlamenti és Íanácsi
rendeletben meghaÍározott adatokat.''

A Ht. 65. $ alapján:
,,(1) A hutIadék termelője, kormányrendeletben nleghatározott bÍrtakosa, gyújtije, száilÍbja'
kereskedlje, kÖzvetÍtöje és kezelője, valamint a kÓzszolgáltati (a továbbiakbarl együtt:
nyilvántartásra kÖtelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kotelezettségekrÓl sziló kormányrendeletben meghatározott rnódon és tartalommal, a
tevékenységével érintett hulladékrÓItípus szerint a telephelyén nyilvántaftást vezet.
(2) A hulladék gyűjtője, szállítlja, kereskedője, kÖzvetÍtóje, kezelije az (1) bekezdésben
meghatározott nyilvántartásban a hulladék eredetének nyomon kovethetŐsége céljából, a
természetes sze m é l ytil átvett h u l I a d é k e seté b e n
a) a természetes személyazonosltÓ adatokat, valamint
b) a lakcÍmet
kezeli.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a hulladékjegyzékrőt szóló miniszteri rendeletben
meghatározott azonosítl kÓdok alapján kell vezetni'
(4) A nyilvantartást, tszemnapllt, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére krtelezett legalább 5 évig -
veszélyes hulladék esefén 10 évig - megőrui' Hulladéklerakó eseÍén a hulladéklerakási
tevékenységrŐl szólÓ nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető,
(5) A nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántarlás alapján a hulladékkal kapcso/afos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kÖtelezettségekről szlló karmányrendelet szerint a
kÖrnyezetvédelmi hatiságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatÓság felhívása eseÍén a
h atlság re ndel kez ésé re b ocsátj a, "

A Ht' 71. $ alapján:
,,A tevékenységével okozhatÓ, előre nem láthatÓ kornyezeti károk feIszámolását lehetÓvé tevo
finanszírozás biztosftása érdekében kÖrnyezetvédelmi biztosÍtást köt az a kornányrendeletberl
meghatározott gazdálkodÓ szeruezet, [...]
b) amely e tÖrvény szerint hulladékgazdáIkodásiengedélyhez [''.] kÖtott tevékenységet végez ['..].''

Fentijogszabályhelyek és Engedélyes kérelme alapján a Kormányhivatal megállapÍtotta az alábbiakat:

A hulladék szállítása hulladékgazdálkodásnak minősül, mely tevékenység * a jogszabályokban
meglratározott kivételektol eltekintve - kizárÓ|ag hulladékgazdálkodási engedély birtokában
végezhetŐ'
Engedélyes által benyújtott kérelem a 4392a12. (Xll. 29.) Korm. rendelet 7. $-ában foglalt
előírásoknak megfelelt'
Engedélyes igazolta a rendelkezésére állÓ pénzügyí garancia meglétét azzal, hogy
az Uni0redit Bank Hungary Zrt.-nél elkülÖnÍteti osszeget helyezett el.
Engedélyes a hulladék szállitásához szükséges szernélyi' tárgyi és közegészségÜgyi
feltételeket, az alkalmazni kÍvánt technolÓgiát, továbbá az eszkÖzÖk, a berendezések és a
vasúti szerelvények műszaki és kornyezetvéde|mi jellemzőit, azok állapotát, minoségét és
felszereltségét igazolÓ dokumentumokat csaiolta.
Engedélyes kapacitásszámttással igazolta, hogy a 3.) pontban engedélyezett
9.B00.0OCI tonna/év keretmonnyiség szállításához megfelelő kapacitással rendelkezik,
mind a B'500.000 tonna/év keretmennyiségű szilárd halmazállapotú hulladékok,
mind a 1.300'000 tonna/év keretmennyiségű folyékony halmazállapotú hulladékok tekintetében.
Engedélyes csatolta nyilatkozatát a telephelyével kapcsolatban: ,,Á Rail Cargo Hungaria Zrt.
által végzett tevékenység során a vasúti kacsik bárhol, bármikor táro!ásra kertjlhetnek a nyÍlt
hozzáfórósű vasúti pályahálÓzaton, A MAV Z1' és a GYSEV Zrt. nyílt hazzáférésú vasuti
pályahálÓzata igénybevételének feltételeiról a hatályos HáIÓzati üzletszabályzat rendelkezik".
Engedéiyes nyilatkozata alapján a Kormányhivatal a telepengedély' illetve a telep létesÍtésenek
bejelentése alapján gyakorolhatÓ egyes termelő és egyes szolgáltatÓ tevékenységekről,
valanrint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairol szÓlÓ 5712013' (ll' 27.)
Korm. rendelet alapján a kérelmet megvizsgálta és megállapÍtoita, hogy Engedélyes
telephelyein nem toriénik a vasúti szállÍtási tevékenység végzésével kapcsolatban Üres vasÚti
szerelvény tárolása. Engedélyes telephelyeit jelen hulladékgazdálkodási engedélyben foglalt
tevékenysége nem érinti.
Engedélyes igazolta, hogy celldÖmÖlki telephelye rendelkezik vízjogi Üzemeltetési engedéllyel,
amely aIapján a vasÚti szere|vények tisztítása végezhetŐ'

{)r sz'alz.its K ii.i l! í'7'(.tvé(Jt l i}l i cs 'l 
e r'n:e sztt vóde i nl i j]ötlsz1 á l v

l i) í í> l'}rt rlapesi' l"1Íszál tls titca jEla'
'1'e leihn: (0ír']j 224'|i||iÍ\ {:al ií]$-].1 22|\}lilJ.1
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- E1o_edélves igazolta, hogy a vasúti szerelvények karbantartására vonatkozÓan rendelkezik
a TS Hungaria Kft.-v-el (székhely: 3527 Miskolc, Kandó Kálmán ter t,;, 

" 
rvrÁúiínnTZRT._vel(székhely: '1087 

' Budapest, KÖnyves Kálmán krt. 54_60.), 'á Grampet Debreceni
Vagongyár Kft.-vel (székhely: 4034 bebrecen, Hétvezér utca 24lB.), valamint a Mozdony ésVasúti JárműjavítÓ.Kft-ve| (székhely: 9700 Szombathely, SzÖvŐ utca a's.; kÖtÖtt szerzidésekkel'- Engedélyes csatolta Biztonságirányitási KézikÖnyvenék másolatát, amety a vasúti balesetek,váratlan vasúti események, biztonságot veszélyeztetl problémák esetón alkalmazandÓ
eljárásra vonatkozÓ, illetve a riasztási reÁdszert sza6átyozÓ uiasÍtásokat tartalmazza._ Engedélyes csatolta a Nemzeti kÖzlekedési FiatÓság által kiadott vasútbiztonsági
ta n Ús itványának másolatát._ Engedélyes csatolta . a kÖrnyezetbiztonságra, az esetlegesen bekÖvetkező káresemény
elhárÍtására vonatkozÓ teruet'

- Engedélyes benyújtotta a kÖrnyezetvédelmi biztosttások megkÖtésének tényét igazolÓ
dokumentumokat,_ Engedélyes igazolta, hogy a 439t2an; (Xll 29 ) Korm. rendelet 7' $_a alapján megfelelö
kÖrnyezetvédelm.i végzettséggel rendelkezl alkálmazottat foglalkoztai u r,áii,v".etvédelmi
feladatok ellátására._ Engedélyes csatolta a korábbi hulladékgazdálkodásitevékenységéről szÓlÓ 43gl2o12. (Xll' 29.)
Korm. rendelet '11. g szerinti nyilatkozatot_ A Kormányhivatal megá1lapította, hogy Engedélyes nyilatkozatának megfelelŐen szerepel a
kÖztartozásmentes adÓzli adatbázisban'_ EngedéIyes csatolta nyilatkozatát, miszerint az Önkormányzati adÓhatÓsággal szemben
kÖztaftozása nincs'_ Engedélyes nyilatkozott, hogy a folyékony hulladékokat a kÖrnyezet szennyezését kizárÓ
mÓdon szállítja.

Fentiek alapján a Kormányhlvatal megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának
a jelen határozaiban foglaltak szerint akadálya nincs.

A Kormányhivatal felhÍvja Engedélyes figyelmét, hogy a 01 főcsoportba tartozÓ hulladékokra csak
akkor terjed ki a Ht. hatálya, így jelen engedély atap]án azok akkor vonhatÓak be az engedélyezett
hulladékgazdálkodási tevékenységbe, am-ennyioen iánti hulladékokkai 

'egái.i 
"r,i"*ii"i',ekenység

nem minÖsül bányászati hulladékkezelésnek.
A bányászatrÓl szÓlÓ'1993, évi XLVlll' tÖrruény szabályai szerint bányászati hulladékkezelés:,,az
ásványi nyersanyagak bányászata, tárotása és ieldotgozása során ketetkező hulladék - ii,veve a nemklzvetlenül e tevékenységekbő! származó hu!!adék - hultadékkezeIő létesÍtményben tbrÍénő gyri1t6seés tárolása, valarnint a hulladék ketetkezési helyétd a hulladékkezeft íétesrtÁteniylg-iaftena
szállÍtása."
A bányászati hulladékkezelést a bányafelügyelet engedélyezi.

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy az állati mel|éktermék csak abban az esetben
sorolhatÓ be a megfeleló hulladék azonoiÍtó kÓd al5bs tekinthetŐ hulladéknak - isy óuár akkor lehet
bevonni a hulladékgazdálkodási tevékenységbe - ha megfelel a Ht. 1' 5 1z1 oetöioés c) pontjában
támasztott feltételeknek'

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy a mezŐgazdasági termelőtevékenység, az
erdŐgazdálkodás, továbbá a fafeldolgozás során képződÖ nem veJzélyes törmészetes anyag csúpán
akkor tekinthetŐ hullad'éknak - igy az engedélyezett hulladékgazoáttooasi tevékenysóg6e aÉxor
V9lh3t9 be - amennyiben azt a mezőgazdaságban, az erdÓszétben Vagy biomasszáként energia
előállítására nem használják fel, Vagy nem úgy használják fel' hogy az ái eljárás vagy mÓdszer a
kÖrnyezetre és az emberiegészségre veszélytelen lenne.

A Kormányhivatal felhÍvja'Engedélyes figyelmét, hogy a 16 04-es alcsoport megfelelŐ azonosítÓ kÓdja
alá tartozÓ hulladék, csak akkor tekinthető hulladéknak, ha nem tariozik a lrt' t.s (3) bekezdés
c) pontja alá,

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a 2B 01 26- (olaj és zslr' amely külÖnbozik
a 20 01 25_től) kÓdszámú hulladék csak akkor tekinthető hulladéknak, ha a nem ember| íogyasztásra
szánt állati melléktermÓkekre és a belőlÜk származó termékekre vonatkozÓ egészségügyi-ózabályok
megállapításárÓl és az 17747aa2lEK rendelet hatáIyon klvÜl helyezéséró'í szotő i2 runÓ"pnt
PARLAMENT És n rRuAcs 2oo9. oktÓber 21-i rc6u2óo9/EK RENDhlrrr 2. cikk (2) bekezdésben
foglaltaknak eleget tesz:

i.Jíszágo5 K{Jntvezelvideltni *s'ltrnrdsr'cl'vérlelnrr F{ioszlály
l 0 l 6 l}rrdirpilst, i!'l é52'áÍos lli'ca J{ {l/a'

'l'elefbn. 
1íló'l) 224l)1{)$ Í;as; (Üó_t) 224_9l(lj

1;:::['1$r].jjt}./j.!!iÖ]lrtlrrrltl.i&:LJl]rn!.^':qr'.lp Weh. hgp:ii.1r_rl:tt:.ktltttl';ltry.!!!:.tltll',.bu':l]r_oj,r,'l.
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,Ez a rendelet nenl vonatkozik a kÓvatkezŐ állati melléktermékekre:
g) étkezésihulladék, kivéve, ha
i. nemzetközi viszonylatba n mÚ ködo kÓzlakedési e szközÖkrol származik;
ii' takarmányozási célra szánják;
Íií. nyomással tÖrténi sferlllzálással vall feldolgazásra, vagy a 15. cikk (1) bekezdése elsŐ
albekezdésének b) pontjában emlÍtett módszerekkel tÖrténő feldolgozásra, vagy biogázzá vagy
komposzttá tÖrténő átalak{tásra szánjáki'

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a korábban EWc 20 03 04 kÓdszámÚ
emésztőgÖdörbol származÓ iszap hulladék a jogszabályi változások köveikeztében nem kÖzmtivel
ÖsszegyűjtÖtt háztartási szennyvíznek feleltethető meg lgy a továbbiakban nem tekintendó
hulladéknak' A nern kÖzművel Összegyi.ijtott háztartási szennyvÍzzel végzett tevékenység
nyilvántartásba vétel alapján végezhető, amely nyilvántartásba vételt az illetékes vtzügyi hatÓságnál
kell kezdeményezni'

A Kormányhivatal az engedélyezési eljárás során PE/KTFol03505-2/2020. ügyiratszámon függő
hatályú döntést adott ki Engedélyes részére, melyhez 2020' augusztus 11' napját követően az
Az áítalános közigazgatási-rendiartásrÓl szóló zbto. evi CL' torvény {a tová'nuiakban: Ákr'}
43. s (4) bekezdése aIapján nem kapcsolódnak joghatások, tekintettel arra' hogy a

Kormányhivatal az ügyben - jelen határozat meghozatalával * érdemben döntött.

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A' $ (1} bekezdése alapján
felügyeleti díj fizetrásére kötelezett.

A határozat rendelkezŐ részének 5' pontjában foglali időbeli hatálya a Ht' 79. $ (1) bekezdése alapján
kerÜlt meg haiározásra.

A Ht' 84' $ (1) és (2) bekezdése a|apján:

',(1) A kÖnlyezetvédelmi hatlság az e tÖrvényben, valamÍnt más jogszabályban nleghatárazott
ellírások Íe/7'esiÍése érdekében a hulladékbit1okast, a hulladék tulajdonosát, illetve a

kö rn y ez eth a sz n á l lt kÖte lez i
a) a jogszabátyban foglalt vagy hatisági határozatban előÍrt krtelezetfségelnek betaftására, illetve
a jogsértő állapot megszüntetésére, ha az abban foglaÍt előÍrásokaf a hulladék birtakosa, tulajdonosa,
illetve a kÖrnyezethasználÓ megszegi, teljesülésüket elmulasztja, illetve a hulladékgazdálkadási
engedélyhez [., '] küÖtt tevékenységet az engedélytŐl, a nyilvántaftásba vételhez kÖtött tevékenységet
a nyilvántaftástÓl eltérő midon gyakoralja;
b) a kornyezetet veszélyeztető, szennyezó, illetve károsÍtl tevékenység felfüggesztésére,
abbahagyására, az eredeti áIlapot helyreállítására;
C) a környezet szennyezése eseÍében olyan intézkedés megtételére' amely a kÖrnyezetszennyezést
csÖkkenti Vagy megszünteti, a klrnyezet károsodását kizárja'
(2) A kÖrnyezetvédelmi hatÓság - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - felfuggeszti, korlátozza
vagy nlegtittja a hulladékgazdálkodási engedélyhez' [...] kÖtött tevékenység engedélytal eltéró vagy
engedély nélküli, valamint a nyilvántarlástsa véte]hez kötÖtt tevékenység nyilvántarÍástól eÍtéró vagy
nyilvántadás nélktlli folytatását' A hatarozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánÍtható'"

^43912012. 
(Xll. 29') Korm' rendelet 15. $ (1)és (2) bekezdése szerint:

,,(1) A kÖrnyezetvédelmi hatóság az engedólyt hivatalból visszavonhatja, ha
a) az engedély jogosuttja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kotelezettségekről szlll kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
b) megállapítja, hogy a kérelmezi a kérelemben valÓtlan adatokat szerepeltetett és az engedéÍy
kiadását ez érdemben befolyásolta,
c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktol eltérl mÓdon gyakarolja' vagy
d) az engedély jogosultja a hatlsági eltenőrzést akadályozza.
(2) A kÖnlyezetvédelmi hatasag az engedéIyt hivatatból visszavonja, ha
a) az engedély megadásához előÍrt feÍtételek már nem álIrlak fenn,
b) az engedély jogosultja az engedélyezett tlulladékgazdálkadási tevékenységgel felhagy, azt
megszúnteti, valamint
c) a hulladékgazdálkodási tevékenyseg folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezéséVe[
kárositásával jár'"

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, Vagy a rá vonatkozÓ
hatÓsági határozat eloírásainak nem tesz eleget, a kulÖn jogszabályban meghatározottak szerint
hu lladékgazd álkodási bírságot kÖteles fizetn i.

('')"'s'Li?'t!s li Örili'cz_elvúilcltnl éÍ, j (rn'liisZaivc{,t)ln!i i'{)tJ:;Z1al!

I t) i íl Il r lrj ;i Í:li:st. }l til'zát rrs sica'-] 8 l a
'I elr:lilrl : ({)íl- l ; ?.?.4 -, \'|){) I: lt: ; (iií>- l ) 2?.4'9 1 (3
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Az. Á|r. ]za s valamint'az eljárási kÖltségekről, az iratbetekintéssel ÖsszefüggŐ kÖltségtérÍtésről, a
kÖltségek megfizetésérlJ, valamint a kÖlts-égrnentességről szÓlÓ 46912017. ()i1|. za') koim rendelet1.'s(1)bekezdés2 poltjaalapjáneljárásikbttsegazigizgatási szolgáltatási'díj Afe;tiekértelmében
a Kormányhivatal az eljárási kÖltségról a rendelkezó réózbön foglaltak szerint dÖntÖtt'

A Kormányhivatal határozatát az Átr. go' $ és 81' $-ai és a Ht. 62' $ (1) bekezdése alapján hozta
meg.

A Kormányhivatal illetékességét és hatásköréta7112015. (lll.3o.) Korm' rendelet B. $-a és 10. $ g)
pontja alapozza meg.

A rendelkezo rész 3,) oo|!.í.ao*1n !ulladékgazdálkodásba bevonhatÓ hulladékok kÖrét a Kormányhivatala hulladékjegyzékről szolo 7212013. (Vlll, 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosttÓ kÓdszámok
alapján állapította meg; a 4.) pontban foglaltak a Ht. 80. $ (1)bekezdés e) pontján alapuinax; az 5.)q:!!!?l fo-g|altak jogalapja a Hi.79' $ (1) bekezdése ésécj. $ (1) bekezdés tl óontjala o.1 pont;a á
439^l2a12' (Xll. 29.) Korm' rendelet 7. $-án alapul; a 7') pontjá á'q36,2alz' (Írr'' zg.)'Kórm. rendelet
i 9:il alapul; a 8.) pontja a71t2O15. (lll. 3o') Korm. iendetet eo. es 3'l. $-'ai, valamint 7' mellékletl' táblázat 4. pontja és 8' melléklet l. táblázat 4. pontja alapjan, 

-a b'; pontja az alábbijogs_zabályhelyeken alapul; ^4!9!2012 (Xll' 2g') Korm,' rendbiet 14. 's'trl' bekezdése,
|!, 6,9 ('t) bekezdése, Ht. '13.$ (6) bekezdése es rit. os' $-a, a levegÓ védelméről'szoto eoolzoto'(Xll.23.) Korm. rendelet4' $-a,28' s (2) bekezdése,30. s (1) bekezdése az EMM! rendelet elŐÍrásai,
valamint a Vhr. rendelkezései.

Jelen határozat bírÓsági felÜlvizsgálatának ]ehetóségét az Át<r' tta. $ (1) bekezdése biztosÍtja.
A_ Fóvárosi TÖrvényszék illetékességét a Kormányhivatal a kozigazgátási' perrendtartásrÓl szÓló
20.17' évi l. tÓrvény (továbbiakban: Kp.) 4 s (1) bekezdése es is.-g_a alapján állápította meg.
A keresetlevél benyújtásénak helye és ídeje a rcp. ao, $ (1) bekezdése alápján kóiutt meghatározásra.
Atárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségérőtvato tá1exőztatás a Kp. 77.'$-án alapul,ámely szerintha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bírosag sem tartja siükségesnek, a bÍrÓság
tárgyaláson kÍvül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a k"eresetlevél-ben az atieres a védiratban
kérhetí. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus Ügyintézésre
kÖtelesszemélyek kÖrét.az elektronikus Ügyintézés és a bizalmi szólgattatasok általános Jiabályairól
szÓlÓ 2015' évi CCXX|l' !!rvény 

g. $-a határozzameg. 
^71nalfc. 

(lll.-3o.) Korm. rendelet 8 s alápján
az országos illetékesség úi kÖrnyezetvédel mi hatÓság a Kormá nyhivatal.

Az engedély megléte nem. mentesÍt a jogszabályok által előÍrt egyéb engedélyek megszerzése
illetóleg nyilvántar1ásba vételi kÖtelezettségek teljesítése alol.

Jelen határozataz Ákr.82. s (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé.

Budapest, 2020. augusztus 11.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbÍzásábÓl:

dr. Vörös Viktor
főosztályvezető helyett

Bujtor Tibor s. k.
osztályvezető

Á1*-;! -.1 t;t i
l ; íi' li''i'\'"'".''' .

A kiadmány hiteléül:
xapjélt ügy íntézoi utasítás szerint.

()rszág.os KÖ'I)/szelvad.lilli *s Tei}j]!is;.ctvéileinri lli>osztá}r'
lt]ló Burlapest, i\4ószáro:; utca 58la

Tcleíbn: i06_l) 224-9l{t0 [ax: (c6-ll ]74_9i(l.]
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Az eredeti papÍralapú dokumentummal egyezŐ.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kiárólag a jogszabályi megfelelŐséghez szükséges
záradókolás megJelenttését szolgálja'




