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Határozat 

I. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: 
Főosztály) a ZOldrügy Környezetvédelmi Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi u. 10/a; KÜJ: 
100290297; Adószám: 12689024-2-09; KSH szám: 12689024-3812-113-09; (továbbiakban engedélyes)) 
részére -kérelmének helyt adva-

engedélyezi, 

veszélyes és nem-veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését az engedélyes 4220 
Hajdúböszörmény, Zsemberi major 0174/31 hrsz. (KTJ: 100449195) alatti telephelyén az alábbiak 
szerint: 

II. 

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése: 
Veszélyes és nem-veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése a Kft. 4220 Hajdúböszörmény, 
Zsemberi major 0174/31 hrsz. (KTJ: 100449195) alatti telephelyén. 

Besorolása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 3. számú melléklete valamint a 
hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 
szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2.számú melléklete alapján: 

D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként 
létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1-D12 müveletek valamelyikével kezelnek (például 
elpárologtatás, szárítás, kiégetés); 

D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód 
hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő 
műveleteket, mint például a D1-D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, 
tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); 

D14 Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében; 
R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a 

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az 
R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, 
szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); 

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az 
elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) 
bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti). 

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 
E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás); 
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 
E04 - 02 szűrés; 
E04 - 03 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás); 
E04 - 99 egyéb. 
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2. Gyűjteni és előkezelni kívánt hulladékok azonosító kódja, mennyisége a hulladékieqvzékröl szóló 
72/2013. (VIII.27.) VM. rendelet szerint: 

Szűrés E04-02, fázis szétválasztás E04-03 

Azonosító 
kód Megnevezés 

Mennyiség t/év 

01 ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉ-
BŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

01 04 nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó 
hulladék 

01 04 13 kő vágásából és fű része lésé bői származó hulladék, amely különbözik a 
01 04 07-től 

50 

01 05 fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék 

01 05 04 édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék 50 

01 05 05 olajtartalmú fúróiszap és hulladék 50 

01 05 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok 
50 

01 05 07 Baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, 
amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól 

50 

01 05 08 klorid-tartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 
05 05-től és a 01 05 06-tól 50 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTŰRÁS 
TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, 
HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER- ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS 
FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

02 01 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálko-
dás, vadászat és halászat hulladéka 

02 01 06 
állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), 
elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony 
hulladék (hígtrágya) 50 

03 
FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST 
SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK 

03 03 cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási 
hulladék 

03 03 05 papír újrafeldolgozásából származó festékeitávolítási (deinking) iszap 50 

03 03 07 hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton 
elválasztott maradékok 

50 
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04 BOR-, SZŐRME- ES TEXTILIPARI HULLADÉK 

04 02 textilipari hulladék 

04 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 50 

05 KOOLAJFINOMITASBOL, FOLDGAZTISZTITASBOL ES A KOSZEN 
PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

05 01 kőolajfinomításból származó hulladék 

05 01 05* kiömlött olaj 50 

05 01 06* üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok 80 

05 01 12* savas olajok 80 

05 01 13 kazántápvíz iszapja 50 

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBOL SZÁRMÁZÓ HULLADÉK 

06 04 fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól 

06 04 03* arzéntartalmú hulladékok 50 

06 04 04* higanytartalmú hulladékok 50 

06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 50 

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBOL SZÁRMÁZÓ HULLADÉK 

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

07 01 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 50 

07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 50 

07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 80 

07 01 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 50 

07 01 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 50 

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

07 02 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 100 

07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 50 

07 02 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 80 

07 03 
szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, 
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó 
hulladék (kivéve a 06 11) 

07 03 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 50 

07 03 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 50 

07 03 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 50 

3 



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* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 50 

07 04 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 50 

07 04 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 50 

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

• t 
07 05 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 50 

07 05 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 50 

07 05 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 80 

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

07 06 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 100 

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

07 07 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 50 

08 

BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMÁNCOK), 
RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK 
GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

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

08 01 11 * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó 
festék- vagy lakk-hulladékok 

300 

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től 50 

08 01 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó 
festék- vagy lakk-iszapok 

300 

08 01 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó 
festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok 

100 

08 01 16 festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 
15-től 

50 

08 01 19* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó 
festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók 

50 

08 01 20 festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 
19-től 

50 
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08 02 
egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, 
kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó 
hulladék 

08 02 02 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok 50 

08 02 03 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók 50 

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

08 03 07 nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok 50 

08 03 08 nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok 50 

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok 100 

08 03 13 nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-töl 50 

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok 50 

08 03 15 nyomdafesték iszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től 80 

08 03 19* diszpergált olaj 50 

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

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 
ragasztók, tömítőanyagok hulladékai 

300 

08 04 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó 
ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai 

50 

08 04 14 ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 
13-tól 

50 

08 04 15* szerves oldószereket illetve más veszélyes anyagokat, valamint 
ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok 

80 

08 04 16 ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, 
amelyek különböznek a 08 04 15-től 

50 

08 04 17* fenyögyanta olaj 50 

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA 

09 01 fényképészeti ipar hulladéka 

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

09 01 02* vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok 100 

09 01 03* oldószer alapú előhívó oldatok 100 

09 01 04* rögzítő (fixír) oldatok 100 

09 01 05* halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok 100 

09 01 13* keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony 
hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól 

80 
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10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

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

10 01 09* kénsav 50 

10 01 22* kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes 
iszapok 

50 

10 01 23 kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 
01 22-től 

50 

10 02 vas- és acéliparból származó hulladék 

1002 11* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 50 

10 02 12 hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 
02 11-től 

50 

10 03 alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó 
hulladék 

10 03 27* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 50 

10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladék 

10 04 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 50 

10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék 

10 09 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelzö 
anyagok 

50 

10 09 16 hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 
15-től 

50 

1010 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző 
anyagok 

50 

10 10 nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék 

10 10 16 hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 
15-től 

50 

11 
FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL 
ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK 
HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA 

11 01 

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

11 01 05* reve eltávolítására használt savak 50 

11 01 06* közelebbről nem meghatározott savak 50 

11 01 07* pácolásra használt lúgok 50 

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz 300 
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11 01 12 öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től 50 

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok 300 

11 01 14 zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól 50 

11 01 15* membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó 
eluátumai és iszapjai 

50 

11 05 tűzihorganyzási eljárások hulladéka 

11 05 04* elhasznált folyósítószer 50 

12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI 
FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 
felületkezeléséből származó hulladék 

12 01 06* ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az 
emulziókat és az oldatokat) 

12 01 07* halogénmentes, ásványolaj alapú hütő-kenő folyadékok (kivéve az 
emulziókat és az oldatokat) 

80 

12 01 08* halogéntartalmú hütő-kenő emulziók és oldatok 50 

12 01 09* halogénmentes hütő-kenő emulziók és oldatok 200 

12 01 19* biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj 50 

12 03 vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó 
hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék) 

12 03 01* vizes mosófolyadékok 50 

12 03 02* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai 50 

13 
OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA 
(kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban 
meghatározott hulladékot) 

13 01 hidraulika olaj hulladéka 

13 01 01* PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok 50 

13 01 04* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók 50 

13 01 05* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók 50 

13 01 09* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika 
olajok 

50 

13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú 
hidraulika olajok 

50 

1301 11* szintetikus hidraulika olajok 50 

13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok 50 

13 01 13* egyéb hidraulika olajok 100 
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13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék 

13 02 04* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőolajok 

50 

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőolajok 

500 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok 50 

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok 50 

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok 50 

13 03 szigetelő és hőtranszmissziós olaj 

13 03 01* PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok 50 

13 03 06* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtransz-
missziós olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től 

50 

13 03 07* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-
transzmissziós olajok; 

50 

13 03 08* szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok 50 

13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok 50 

13 03 10* egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok 50 

13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladék 

13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj 100 

13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 50 

13 07 folyékony üzemanyagok hulladéka 

13 07 02* benzin 50 

13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 50 

13 08 közelebbről meg nem határozott olajhulladék 

1308 01* sótalanítási iszapok, illetve emulziók 50 

13 08 02* egyéb emulziók 80 

13 08 99* közelebbről meg nem határozott hulladék(olajos víz) 200 

14 SZERVES OLDÓSZER-, HÜTÖANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK 
(kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék) 

14 06 szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék 

14 06 02* egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek 50 

14 06 03* egyéb oldószerek és oldószer keverékek 300 

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT HULLADÉK 
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16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó 
hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a 
hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából 
származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 
a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

16 01 13* fékfolyadékok 200 

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok 200 

16 01 15 fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-töl 50 

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

16 07 08* olajat tartalmazó hulladékok 300 

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 50 

16 08 kimerült katalizátorok 

16 08 06* elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak 50 

16 09 oxidáló anyag 

16 09 01* permanganátok pl. kálium-permanganát 80 

16 09 02* kromátok, pl. kálium-kromát. kálium- vagy nátrium-dikromát 50 

16 09 03* peroxidok, pl. hidrogén-peroxid 50 

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

16 1001* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok 100 

16 10 02 vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-töl 50 

16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok 50 

16 10 04 vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól 50 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET 
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ 
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

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

19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátumok 50 

19 07 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz 

19 07 02* hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 
csurgalékvíz 

50 

19 07 03 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-
töl 

50 

19 13 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék 
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19 13 07* szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó szennyvizek, tömény vizes oldatok 

50 

19 1308 szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvizek, tömény 
vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től 

50 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A 
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI 
ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN 
GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

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

20 01 14* savak "Vr 80 

20 01 15* lúgok 80 

20 01 25 étolaj és zsír 50 

20 01 26* étolaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től 'i 
80 

Összesen: 10820 

Törés, darabolás E02-03 

Azonosító 
kód Megnevezés Mennyiség 

(t/év) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉS-
BŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZAT-
BÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ HULLÁDÉK 

02 01 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálko-
dás, vadászat és halászat hulladéka 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) 50 

02 01 07 erdőgazdálkodási hulladékok 50 

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

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

07 02 13 hulladék műanyagok 50 

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZÁRMÁZÓ HULLADÉK 

10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék 

10 09 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok 
és formák 

50 

10 09 06 fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek 
a 10 09 05-től 

50 

10 09 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és 
formák 

50 
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10 09 08 fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 
09 07-től 

50 

10 10 Nem vas fém öntvények készítéséből származó hulladék 

10 10 05* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó 
öntőanyagok és formák 

50 

10 10 06 fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek 
a 10 10 05-től 

50 

10 10 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és 
formák 

50 

10 10 08 fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 
10 07-től 

50 

1012 kerámíaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből 
származó hulladék 

10 12 06 kiselejtezett öntőformák 50 

10 12 08 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai 50 

15 
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

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

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 80 

15 01 03 fa csomagolási hulladékok 50 

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT HULLADÉK 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó 
hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a 
hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából 
származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 
16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

16 01 19 műanyagok 80 

1611 bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka 

16 11 01* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, 
szén- alapú bélés- és tűzálló-anyagok 

50 

16 11 02 kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélés-és tűzálló-
anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től 

50 

16 11 03* kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, 
egyéb bélés-és tűzálló-anyagok 

80 

16 11 04 kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló- anyagok, 
amelyek különböznek a 16 11 03-tól 

50 

16 11 05* kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat 
tartalmazó bélés- és tűzálló-anyagok 

50 
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16 11 06 kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló- anyagok, 
amelyek különböznek a 16 11 05-től 

50 

17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 

1701 beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 beton 80 

17 02 fa, üveg és műanyag 

17 02 03 műanyag 300 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A 
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI 
ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN 
GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

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

20 01 39 műanyagok 300 

Összesen: 1870 

Tömörítés, bálázás, darabosítás E02-04, egyéb E04-99 

Azonosító 
kód Megnevezés Mennyiség 

(t/év) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÜRÁS TERMELÉS-
BŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZAT-
BÓL, ÉLELMISZER- ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL 
SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

02 01 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, 
erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka 

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 50 

03 
FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÜTOR-, CELLULÓZ ROST 
SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK 

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék 

03 01 01 fakéreg és parafahulladék 50 

03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, 
fa, forgácslap és furnér 

100 

03 03 cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási 
hulladék 

03 03 01 fakéreg és fahulladék 50 

05 KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN 
PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

05 01 kőolaj-finomításból származó hulladék 
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05 01 15* elhasznált derítőföld 50 

05 01 17 bitumen 50 

05 06 kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék 

05 06 01* savas kátrány 50 

05 06 03* egyéb kátrányféle 50 

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBOL SZÁRMÁZÓ HULLADÉK 

06 03 sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, 
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 

06 03 11* cianid tartalmú szilárd sók és oldatok 50 

06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 80 

06 03 14 szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 
13-tól 

50 

06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxid 50 

06 03 16 fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től 50 

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

06 07 02* klórgyártásból származó aktív szén 80 

06 07 03* higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap 50 

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 50 

06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02) 80 

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBOL SZÁRMÁZÓ HULLADÉK 

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

07 01 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből 
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

50 

07 01 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történö kezeléséből 
származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től 

50 

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

07 02 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 50 

07 02 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 80 

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok 50 

07 02 15 adalékanyag hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től 50 

07 02 16 szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok 50 
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07 03 
szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, 
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó 
hulladék (kivéve a 06 11) 

07 03 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 50 

07 03 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 50 

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 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 50 
07 04 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 50 
07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 50 

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

07 05 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 50 
07 05 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 50 

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 50 

07 05 14 szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól 50 

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

07 06 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 50 

07 06 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 50 

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

07 07 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 50 

07 07 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 50 

08 

BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMÁNCOK), 
RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK 
GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

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

08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket 
vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

100 

08 01 18 festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek 
különböznek a 08 01 17-től 

50 

08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 100 
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08 02 
egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, 
kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó 
hulladék 

08 02 01 por alapú bevonatok hulladékai 50 

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

08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek 08 04 09-
től 

50 

08 04 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó 
ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai 

50 

08 04 12 ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 11-től 50 

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZÁRMÁZÓ HULLADÉK 

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

10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora 50 

10 01 05 füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd 
hulladékok 

50 

10 01 07 füstgáz kéntelen ítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap 
hulladék 

50 

10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje 50 

10 01 14* együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, 
salak és kazánpor 

50 

1001 15 együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik 
a 10 01 14-től y. • 

50 

10 02 vas- és acéliparból származó hulladék 

10 02 01 salak kezeléséből származó hulladék 50 

10 02 02 kezeletlen salak 50 

10 02 07* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 
hulladékok 

50 

10 02 08 gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek 
a 10 02 07-től 

50 

10 02 10 hengerlési reve 50 

10 02 13* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 
és szüröpogácsák 

50 

10 02 14 gázok kezeléséből származó iszapok és szüröpogácsák, amelyek 
különböznek a 10 02 13-tól 

50 

10 02 15 egyéb iszapok és szüröpogácsák 50 
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10 03 alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó 
hulladék 

10 03 08* másodlagos termelésből származó sósalak 50 

10 03 09* másodlagos termelésből származó kohósalak(fémsalak) 80 

10 03 29 * sósalak és fekete* kohósalak (fémsalak) kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

50 

10 03 30 sósalak és fekete kohósalak (fémsalak) kezeléséből származó 
hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-től 

50 

10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladék 

10 04 01* elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 50 

10 04 02* elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) 
és fölözékek 

50 

10 05 cink termikus kohászatából származó hulladék 

10 05 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 50 

10 06 a réz termikus kohászatából származó hulladék 

10 06 01 elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 50 

10 06 02 elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) 
és fölözék 

50 

10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék 

10 09 03 kemencesalak 50 

1009 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 200 

10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék 50 

10 09 14 kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól 50 

10 10 nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék 

10 10 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék 50 

10 10 14 kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól 50 

1011 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék 

10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladékai 50 

10 11 11* nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üveg részecskék és 
üvegpor hulladék 

50 

10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től 50 

10 11 13* veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszapok 50 

10 11 14 üvegcsiszolási és polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-
tól 

50 

16 



10 12 kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből 
származó hulladék 

10 12 11* nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok 50 

10 12 12 zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től 50 

10 13 cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány 
és termékek gyártásából származó hulladék 

10 13 01 hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek 50 

10 13 14 hulladék beton és betonkészítési iszap 50 

11 
FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL 
ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK 
HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA 

11 01 

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

11 01 08* foszfátozásból származó iszapok 300 

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szüröpogácsák 300 

11 01 10 iszapok és szüröpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től 50 

11 01 16* kimerült vagy telített ioncserélő gyanták 50 

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 50 

11 02 nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék 

11 02 02* cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve) 50 

11 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok 50 

11 02 07* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 50 

11 03 fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd 
hulladék 

11 03 01* cianid tartalmú hulladékok 50 

11 03 02* egyéb hulladékok 50 

11 05 tűzihorganyzási eljárások hulladéka 

11 05 01 kemény cink 50 

11 05 02 cinkhamu 50 

12 FEMEK, MŰANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI 
FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 
felületkezeléséből származó hulladék 

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 50 
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12 01 02 vasfém részecskék és por 50 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 50 

12 01 04 nemvas fém részecskék és por 50 

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 50 

12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok 200 

12 01 13 hegesztési hulladékok 50 

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező 
iszapok 

200 

1201 15 gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 
01 14-től 

50 

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok 300 

1201 17 homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól 50 

12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap(csiszolás, hónolás.lappolás iszapja) 200 

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és 
eszközök 

80 

12 01 21 elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 
20-tól 

80 

13 
OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA 
(kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban 
meghatározott hulladékot) 

13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladék 

13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok 200 

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 200 

13 05 03* büzelzáróból származó iszapok 50 

13 05 08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék 
keverékek 

80 

14 SZERVES OLDÓSZER-, HÜTÖANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK 
(kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék) 

14 06 szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék 

14 06 04* halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok 50 

14 06 05* egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok 100 

15 
CSOMAGOLASI HULLADÉK; KOZELEBBROL MEG NEM 
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

1501 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 
csomagolási hulladékot) 

1501 01 papír és karton csomagolási hulladékok 80 

18 



15 01 04 fém csomagolási hulladékok 50 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 50 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 50 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokka 
szennyezett csomagolási hulladékok 

500 

1501 11* 
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémbő 
készült csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos 
palackokat 

500 

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT HULLADÉK 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó 
hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a 
hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából 
származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 
a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

16 01 12 súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től 50 

16 01 20 üveg 50 

17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 02 téglák 50 

17 01 03 cserép és kerámiák 50 

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla cserép és- kerámia frakció 
vagy azok keveréke 

200 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 
különbözik a 17 01 06-tól 

300 

17 02 fa, üveg és műanyag 

17 02 01 fa 80 

17 02 02 üveg 80 

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, 
műanyag, fa 

200 

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék 

17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek 200 

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től 200 

17 03 03* szén kátrány és kátránytermékek 200 

17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), 
kövek és kotrási meddő 

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 500 
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17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 50 

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 300 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 50 

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya 300 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 300 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ 
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék 

19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék 50 

1901 19 fluid-ágy homokja 50 

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

19 02 03 kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat 
tartalmaz 

50 

19 02 04* kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz 50 

19 02 05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 
iszapok 

150 

19 02 06 fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 
02 05-től 

150 

19 02 09* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladékok 200 

19 04 üvegesített (vitrifikalt) és üvegesítésből származó hulladék 

19 04 01 üvegesített (vitrifikált) hulladékok 50 

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem 
határozott hulladék 

19 08 02 homokfogóból származó hulladékok 50 

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszapok 50 

19 08 06* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták 50 

19 08 08* nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladékai 100 

1908 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó iszapok 

200 

1908 12 ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek 
különböznek a 19 08 11-től 

200 

19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó iszapok 

300 
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19 08 14 ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyei-
különböznek a 19 08 13-tól 

100 

19 09 ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék 

19 09 01 durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok 50 

19 09 02 víz derítéséből származó iszapok 50 

19 09 05 telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták 80 

19 09 06 ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok 50 

1910 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó 
hulladék 

19 1001 vas- és acélhulladék 50 

19 10 02 nem-vas fém hulladék 50 

1911 olaj regenerálásából származó hulladék 

19 11 01* elhasznált agyag szűrők 50 

19 11 02* savas kátrányok 50 

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

19 12 01 papír és karton 50 

19 12 02 fém vas 50 

19 12 03 nem-vas fémek 50 

19 12 04 műanyag és gumi 100 

19 12 05 üveg 50 

19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 50 

19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 50 

19 12 08 textíliák 50 

19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 50 

19 12 10 éghető hulladékok(pl. keverékből készített tüzelőanyag) 50 

1913 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék 

19 1301* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó szilárd hulladékok 

50 

19 13 02 szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, 
amelyek különböznek a 19 13 01-től 

50 

19 13 03* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
artalmazó iszapok 

50 

19 13 04 szennyezett talaj remediációjából származó iszapok, amelyek 
<ülönböznek a 19 13 03-tól 

50 
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19 13 05* szennyezet talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó iszapok 

50 

19 13 06 szennyezett talajvíz remediációjából származó iszapok, amelyek 
különböznek a 19 13 05-től 

50 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A 
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI 
ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN 
GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

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

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 300 

20 01 40 fémek 100 

20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is 
beleértve) 

20 02 02 talaj és kövek 50 

20 03 egyéb települési hulladék 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 50 

20 03 03 úttisztításból származó hulladék 50 

20 03 04 emésztőgödrökből származó iszap 50 

20 03 06 szennyvíz tisztításából származó hulladék 50 

20 03 07 lom hulladék 50 

Összesen: 15960 

Válogatás E02-05, Egyéb E04-99 

Azonosító 
kód Megnevezés 

Mennyiség 

(t/év) 

01 
ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, 
KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK 

01 03 fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó 
hulladék 

01 03 07* fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 

50 

01 04 08 kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től 50 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÜRÁS 
TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, 
HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS 
FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

02 01 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, 
erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka 
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02 01 02 hulladékká vált állati szövetek 50 

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok 300 

02 02 hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és 
feldolgozásából származó hulladék 

02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 200 

02 03 

gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és 
dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, 
élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és 
fermentálásból származó hulladék 

02 03 02 tartósítószer hulladék 50 

02 03 04 fogyasztásra illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok 200 

02 05 tejipari hulladék 

02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 50 

02 06 sütő- és cukrászipari hulladék 

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 50 

02 06 02 tartósítószer hulladék 50 

02 07 alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből 
származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó) 

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 50 

03 
FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST 
SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK 

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék 

03 01 05 faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, 
amelyek különböznek a 03 01 04-től 

100 

03 02 faanyagvédőszer-hulladék 

03 02 01* halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő 
szerek 

50 

03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő 
szerek 

50 

03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 50 

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek 50 

03 03 cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási 
hulladék 

03 03 02 hulladék papír hasznosításából származó festékiszap 50 

04 BÓR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK 

04 01 bőr- és szőrmeipari hulladék 

23 



04 01 08* krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék(kék hasíték, forgács, apríték, 
csiszolási por) 

50 

04 02 textilipari hulladék 

04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek 50 

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok 50 

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok 50 

05 KÖOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÖL ÉS A KOSZÉN 
PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

05 01 kőolajfinomításból származó hulladék 

05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszapok 50 

05 01 03* tartályfenék iszapok 300 

05 07 földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék 

05 07 02* ként tartalmazó hulladékok 50 

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

06 01 savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladék 

06 01 01* kénsav 100 

06 01 02* sósav 100 

06 01 03* folsav (hidrogén-fluorid) 50 

06 01 04* foszforsav és foszforossav 80 

06 01 05* salétromsav és saléttomossav 80 

06 01 06* egyéb savak 80 

06 02 lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladék 

06 02 01* kalcium-hidroxid 50 

06 02 03* ammónium-hidroxid 100 

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid 100 

06 02 05* egyéb lúgok 80 

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

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 10* egyéb szürőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 50 
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07 05 gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladék 

07 05 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 50 

07 05 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 50 

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

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

07 07 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 50 

07 07 10* egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 50 

08 

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), 
RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK 
GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

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

08 01 14 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól 50 

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

08 03 16* hulladékká vált gravírozó oldatok 50 

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 100 

08 03 18 hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 50 

08 05 A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék 

08 05 01* hulladék izocianátok 50 

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA 

09 01 fényképészeti ipar hulladéka 

09 01 06* fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő 
kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék 

80 

09 01 07 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír 50 

09 01 08 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír 80 

09 01 10 egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül 50 

0901 11* 
egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 
vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is 
tartalmaznak 

50 

09 01 12 áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, 
amelyek különböznek a 09 01 11-től 

50 
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10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÖL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

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

1001 18* 
gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 
hulladék 

80 

13 
OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA 
(kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban 
meghatározott hulladékot) 

13 07 folyékony üzemanyagok hulladéka 

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 80 

15 
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat 

15 02 02* 
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 
(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, 
védőruházat 

500 

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek 
különböznek a 15 02 02-től 

100 

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT HULLADÉK 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó 
hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a 
hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából 
származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 
a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

16 01 03 termékként tovább nem használható gumiabroncsok 
200 

16 01 04* termékként tovább nem használható járművek 300 

16 01 06 termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem 
tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket 

300 

16 01 07* olajszűrők 300 

16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrészek 50 

16 01 09* PCB-ket tartalmazó alkatrészek 80 

16 01 10* robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok, pirotechnikai 
övfeszítők) 

50 

16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai 50 

1601 17 vasfémek 50 
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16 01 18 nem-vas fémek 50 

1601 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-
ig tartó, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól 

100 

16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrészek 50 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 

16 02 09* PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 300 

16 02 10* PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont 
berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-tő] 

200 

16 02 11* klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC,HFC) tartalmazó használatbó 
kivont berendezések 

50 

16 02 12* azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések 50 

16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, 
amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől 

100 

16 02 14 használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 
16 02 13-ig felsoroltaktól 

50 

16 02 15* használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek 
különböznek 16 02 15-től 

80 

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek 

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék 200 

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 200 

16 04 robbanóanyag-hulladék 

16 04 01* hulladék lőszer 50 

16 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont 
vegyszerek 

16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok 
(ideértve a halonokat is) 

50 

16 05 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 
04-től 

50 

16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi 
vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is. 

50 

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

50 

16 06 Elemek és akkumulátorok 

16 06 01* ólomakkumulátorok 300 

16 06 03* higanyt tartalmazó elemek 100 

16 06 04 úgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) 100 

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 100 
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16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött 
elektrolit 

50 

16 08 Kimerült katalizátorok 

16 08 01 arany, ezüst rénium, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú 
elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07) 

50 

16 08 02* veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek 
vegyületeit elhasznált katalizátorok 

50 

16 08 03 egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó 
elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től 

50 

16 08 04 fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07) 50 

16 08 05* foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor 50 

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 50 

17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEERTVE A SZENNYEZETT 
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 05 vas és acél 100 

17 04 06 ón 50 

17 04 07 fémkeverékek 50 

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 100 

17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek 80 

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-töl 50 

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag 

1706 01* azbeszttartalmú szigetelőanyagok 200 

17 06 03* egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy 
azokat tartalmazzák 

200 

17 06 04 szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól 200 

17 06 05 azbesztet tartalmazó építőanyagok 200 

17 08 gipsz alapú építőanyag 

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok 200 

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01 -tol 200 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék 

17 09 01* higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok 50 

17 09 02* 

PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket 
tartalmazó szigetelőanyag. PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat. 
PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak. PCB-ket tartalma- zó 
kondenzátorok) 

50 

28 



17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontás 
hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is) 

300 

17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 
01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 

300 

18 

EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL 
ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem 
közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik) 

18 01 szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, 
kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék 

18 01 03* egyéb hulladék,amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 
követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 

50 

18 01 04 
hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális 
követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, 
gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) 

50 

18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 80 

18 01 07 vegyszerek, amelyek különböznek 18 01 06-tól 50 

18 01 08* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 80 

18 01 09 gyógyszerek, amelyek különböznek 18 01 08-tól 50 

18 01 10* fogászati célokra használt amalgám hulladék 50 

18 02 állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, 
megelőzéséből származó hulladék 

18 02 01 éles. hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) 50 

18 02 02* egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 
követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 

50 

18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 80 

18 02 06 vegyszerek, amelyek különböznek 18 02 05-től 50 

18 02 07* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 80 

18 02 08 gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-töl 50 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ 
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék 

19 01 02 kazánhamuból eltávolított vas fémek 50 

19 09 ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék 

19 09 04 kimerült aktív szén 50 

29 
\ 



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

19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai 
kezelésével nyert hulladékok(ideértve a kevert anyagokat is) 

300 

19 12 12 egyéb, a 19 12 11-tol különböző hulladékok mechanikai kezelésével 
nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 

50 

20 

TELEPULESI HULLADÉK (HAZTARTASI HULLADÉK ES A 
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI 
ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN 
GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

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

20 01 02 üveg 80 

20 01 10 ruhanemű 80 

20 01 11 textíliák 80 

20 01 13* oldószerek 50 

20 01 17* fényképészeti vegyszerek 80 

20 01 19* növényvédőszerek 100 

20 01 23* klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések 50 

20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 100 

20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 
27-től 

50 

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 50 

20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től 50 

20 01 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 80 

20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-töl 50 

20 01 33* 
elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 
16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is 
megtalálhatók 

100 

20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek között a 20 01 33-tól 50 

20 01 35* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések, amelyek különbőznek a 20 01 21 és 20 01 
23 kódszámú hulladékoktól 

200 

20 01 36 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 2, 20 01 123 és 20 01 35 kódszámú 
hulladékoktól 

200 

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 50 

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 50 

Összesen: 13750 
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3. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a.) Személyi feltételek: 
Az engedélyes környezetvédelmi végzettségű alkalmazottat foglalkoztat a tevékenység 
irányítására. A hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység végzéséhez megfelelő számú 
alkalmazottat foglalkoztat. 

b.) Tárgyi feltételek: 
ORWAK 3210 combi kétfunkciós bálázó 
KTB 70/80 Shredder kéttengelyes daráló 
WPE-TC ipari szivattyú 
WPEI búvár szivattyú 
Leibherr A900C markológép 
Mitsubishi emelővillás targonca 

c.) Pénzügyi feltételek: 
Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából a vállalkozás az Allianz Hungária Zrt. 
környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik (kötvényszám: 322900053) valamint a 
Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 60600084-13002349 számú számlán 50.000,-Ft 
került lekötésre. 

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői: 
A telephely 1065 m , mely kerítéssel határolt Az ingatlanon 3 épület található. Ebből 2 épületben 
(összesen 172 m2) történik a hulladékok tárolása, a 3. épületben (113.4 m2) pedig a hulladékok 
előkezelése Az épületek padozata a hulladékok káros hatásai elleni védelemmel vannak kialakítva. 
A padozat lejtéssel van kiképezve, mely összefolyó vályúhoz csatlakozik, ahol kármentők vannak 
kialakítva. 
A beérkezett hulladékot hulladék típusonként és fajtánként válogatják, majd a szükséges módon 
előkezelik. 
Szűrés, fázisszétválasztás: 
A begyűjtött folyékony hulladékot megszűrik, kisebb átmérőjű szűrőkkel az esetleges 
szennyeződések eltávolítása érdekében. 
A fáradt olajt, olajos emulziót 1m3-es tartályokban tárolják, a tartályban a fáradt olaj. iszap, víz 
olajfázisokra válik szét, a tartály alsó részén kialakított leeresztő csonkon keresztül történik a víz és 
az iszap eltávolítása. 

Aprítás: 
A begyűjtött szilárd hulladékokat hulladék típusonként, anyag ill. méret függően aprítják. A 
darabolás, aprításhoz kéttengelyes darálót alkalmaznak 

Tömörítés, bálázás, darabosítás: 
A laza állapotú, nagy pórustérfogatú szilárd hulladékokat kisebb térfogatúra sajtolják össze. A 
hulladék tömörítésére kétfunkciós bálázó és tömörítő gépet alkalmaznak. 

Az előkezelés során segédanyagok felhasználása nem történik. 

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői: 

A telephelyen légszennyező anyag kibocsátás nem történik. Jelentésköteles légszennyező 
pontforrás nem került kialakításra. 
A telephely vízellátása vízhálózatról történik. A telephelyen szociális létesítmény nem található, 
szerződés alapján a szomszédos ingatlanon lévőt használják, így szennyvíz nem keletkezik. 
Az ingatlanra jutó csapadékvíz elszikkad. 
A telephely környezetében zajtól védendő létesítmény nem található. 

6. A telephely bezárásának feltételei: 
A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés 
következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a Főosztály megállapítja az esetlegesen 
elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket. 
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A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a kezelésre átvett, illetve a tevékenység 
végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által 
feljogosított szervezetnek át kell adni A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem 
maradhat. 

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás: 
A hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő 
eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező 
környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A 
bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti 
elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban - telefaxon és e-mailben - kell értesíteni a 
Főosztályt. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előirt összegyűjtéséről és elhelyezéséről 
engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles. 

III. 

Környezetvédelmi előírások: 
A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig 
végezhető. Ezt kővetően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell. 
A hulladék kezeléséről a hulladék birtokos a 2012. évi CLXXXV. tv. 31.§ (2) bekezdésében 
foglaltak szerint gondoskodik. 
Veszélyes hulladékot nem lehet hígítani vagy összekeverni annak érdekében, hogy a veszélyes 
anyagok eredeti koncentrációja a hulladékot veszélyes hulladékká minősítő határérték szintje alá 
csökkenjen. 
Hulladékolajt nem lehet összekeverni más tulajdonsággal rendelkező olajjal, valamint egyéb 
hulladékkal és anyaggal, ha az a hulladékolaj kezelésének akadályozásával jár. 
A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. Veszélyes hulladék tárolása esetén a hulladéktároló 
helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, 
jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen. 
A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és 
biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. 
A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: 300 tonna 
A tárolás során használt konténerek és tárolóterek <igy különösen az út- és térburkolatok) állapotát 
rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására 
alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni. 
Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható 
konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék 
csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó 
veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az 
összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést 
A veszélyes hulladékot hulladék típusonként vagy hulladék fajtánként elkülönítetten kell tárolni, 
figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési 
technológia igényeire. 
A hulladéktároló hely üzemeltetőjének a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, 
naprakész módon üzemnaplót kell vezetni a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés 
szerinti adattartalommal. 
Veszélyes hulladék tárolása esetén a hulladéktároló hely kialakítására és üzemeltetésére a 
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti műszaki előírásokat alkalmazni kell. 
Ha a veszélyes hulladék kezelése során másodlagos hulladék képződik, a hulladékkezelő a 
másodlagos hulladékot (mint hulladéktermelö) gyűjti, és gondoskodik annak további kezeléséről, 
figyelemmel a Ht. 58. § (3) bekezdésében foglaltakra. 
Az átvett, valamint az előkezelés során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró 
módon, a nem veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékoktól elkülönítve kell gyűjteni, tárolni 
továbbá a hulladékok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 
A kezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és 
szükség szerint javítani kell 
A telephelyen rendelkezésre kell állnia a környezeti kármegelőzéshez, esetleges 
kármentesítéshez, illetve a környezetbe kikerült (kifolyt, kiszóródott) hulladékok felszedéséhez, 
felitatásához szükséges eszközöknek, anyagoknak. 
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A tevékenység során keletkezett, illetve a kezelésre átvett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, és adatot kell szolgáltatni. 
A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 10 évig -
meg kell őrizni. 
Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket 
érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, 
úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Főosztálynak bejelenteni. 
A környezeti károk elhárítására az engedélyesnek érvényes környezetvédelmi 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely nem mondható fel, illetve megszűnése és/vagy 
szünetelése esetén az engedélyezett tevékenység nem végezhető. 

IV. 

Az eljárásban közreműködő hatóságok állásfoglalása: 

A. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/8641-1/2015/ÁLT. számú szakhatósági 
állásfoglalása: 

A Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-hadházi út 10/a.) részére a 
Hajdúböszörmény, Zsemberi major (helyrajzi száma: Hajdúböszörmény, 0174/31.) alatti 
telephelyére vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési 
engedélyének kiadásához 

az alábbi feltételekkel hozzájárulok: 

1. Az esetlegesen okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be 
kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység 
befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről. (219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19.§ (1) 
bek., valamint a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 11.0 (2) bek. szerint.) 

2. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. A 
tevékenység nem okozhatja a felszín alatti 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 
rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

3. Az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy az elszikkasztásra kerülő 
csapadékvíz ne szennyeződjön. 

4. A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzésére, a 
telephely egy jellemző pontján talajvízmintát kell venni vízminőség vizsgálat céljából, 
akkreditált módon. A vizsgálatokat pH, elektromos vez. kép., ammónium, nitrit, nitrát, 
foszfát, szulfát, TPH, ólom komponensekre akkreditált módon kell elvégeztetni és a 
vizsgálati jegyzőkönyvet a vízvédelmi hatóságnak megküldeni. Határidő: 2016. május 30-
ig, majd 4 évenként. 

5. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket 
veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
Lili. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a hatóság által meghatározott 
intézkedések megtételére köteles. 

B. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
35960/1962-2/2015/ált. számú szakhatósági állásfoglalása: -

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
megkeresése alapján a Zöldrügy Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi út 10/a. sz.) 
kérelmére, a Hajdúböszörmény, külterület 0174/31 hrsz. alatti telephely veszélyes és nem 
veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedély megadásához tűzvédelmi szempontból 

hozzájárulok. 

C. A HBMKH Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály HB-05R/056/02462-
2/2015. sz. állásfoglalása: 

A HBMKH Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály népegészségügyi 
feladatkörében eljárva megvizsgálta a HBMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
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megkeresése alapján - a Zöldrügy Kft, (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi út 
10/a.) 4220 Hajdúböszörmény, Zsemberi major 0174/31 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes 
hulladék gyűjtése és előkezelése engedélyezési eljárásának keretében az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének 
megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység 
vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi 
vonatkozású követelmények érvényesítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést. 

A megkereső hatóság által megküldött dokumentumok alapján a veszélyes hulladék gyűjtése és 
előkezelése engedélyhez közegészségügyi szempontból az alábbi állásfoglalást adom: 

1. Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, 
fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen lehet végezni, 
ahonnan az elhasznált víz az előkezelést, előtisztítást követően közműpótló 
berendezésbe vagy közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és 
ezen vizek mellett 500 méteren belül nem végezhető. 

2. A gépi- és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség 
szerint, de legalább évente el kell végezni. 

3. A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető 
munkavégzés feltételiről -beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok 
elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti 
gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell 
gondoskodnia. 

4. A hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi 
követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető. 

5. Ha foglalkozásszerűen veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel 
végeznek tevékenységet, vagy abban változás következik be, bejelentést/változás-
bejelentést kell tenni Osztályunk felé. 

6. Valamennyi veszélyes készítmény biztonsági adatlapjával rendelkeznie szükséges, 
valamint a tevékenységre vonatkozóan kockázatbecslést kell készíteni, valamint a 
kockázatbecslés felülvizsgálatáról gondoskodni szükséges. 

Az állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek: 
1. „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről",szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 3.§ (1) (2) (3) és (4) bekezdései, 
2. „a kémiai biztonságról" Szóló 2000. évi XXV. törvény 19.§ (1) bekezdés, 28.§ (3) 

bekezdés, 29.§ (1) (2) bekezdései. 

D. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály HBB/17/02652-5/2015. sz. 
állásfoglalása: 

Fenti ügyiratszámú veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedélyének ügyében az 
elektronikusan rögzített dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a Zöldrügy Kft. (4220 
Hajdúböszörmény, Külső-hadházi út 10/a.) veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési 
tevékenysége - a 71/20105. (III. 30.) Korm. rendelet 7. számú melléklete I. 3. pontja szerinti 
szakkérdés vonatkozásában- megfelel a közegészségügyi követelményeknek, nem jár jelentős 
közegészségügyi kockázatnövelő hatással. 

V. 

Jelen hulladékkezelési engedély 2020. november 30-ig érvényes. 
A Főosztály az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg 
nyilvántartásba veszi. 

VI. 

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek címezve, a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra kell két példányban benyújtani. 
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A jogorvoslati eljárás díja a 14/2015. (111.31.) FM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjtétel 50 
%-a (300.000,- Ft), melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000 
számlájára kell befizetni csekken, vagy átutalással, és a befizetést igazoló bizonylatot, vagy annak 
másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. 
A fellebbezési határidő elteltével - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön értesítés nélkül 
jogerőre emelkedik 

Indokolás 

A Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. kérelmet nyújtott be a hatósághoz veszélyes és nem veszélyes 
hulladék gyűjtés és előkezelés engedélyezésére 4220 Hajdúböszörmény, Zsemberi major 0174/31. hrsz. 
alatti telephelyére. 
A kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges 
leírását, az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok körét, valamint mennyiségét. 
A beadvány mellékletként tartalmazza az eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatokat, együttes 
adóigazolást, pénzügyi garancia meglétét igazoló dokumentumot, biztosítási kötvényt, telepengedélyt, 
környezetvédelmi végzettségű alkalmazott munkaszerződését és végzettségét igazoló oklevelet, 
havária tervet, nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, hulladék tárolóhely 
üzemeltetési szabályzatot, nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződés, az 
engedélyt összeállító szakértő engedélyét, cégjegyzéket, a telephelyen található épületek építési és 
használatbavételi engedélyét. 

A Főosztály a megkereste a Ket. 44.§, továbbá a 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 7. sz. melléklet 
I/3. pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a 8. sz. 
melléklet I/2 pontja alapján Hajdú-Bihar Meggyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálata céljából valamint a 7. sz. melléklet II/4. pontja 
alapján a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségét, a 7.sz. melléklet II/5 és a 8. sz. melléklet II/2 pontjai alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát 
mint az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat. A hatóságok az engedély kiadásához 
hozzájárultak. 

A megkeresett szakhatóságok állásfoglalásaikat az alábbiak szerint indokolták: 
A. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (35900/8641-1/2015/ÁLT.) 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a 
Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-hadházi út 10/a.) részére a 
Hajdúböszörmény, Zsemberi major (helyrajzi száma: Hajdúböszörmény, 0174/31.) alatti 
telephelyére vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési 
engedélyének kiadásához kérte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(továbbiakban: Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalását. 

A telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése történik. 
A telephely önálló vízellátással nem rendelkezik, külső vízhálózatról kapja a vizet. Szennyvíz 
nem keletkezik, mivel a szociális helyiség a szomszédos telepen található (megállapodás alapján 
használják). A telephelyre beszállított hulladékokat mérlegelést követően a műszaki védelemmel 
ellátott tároló területen helyezik el a telephelyen belüli kezelésig. A beszállított hulladékokat 
műszaki védelemmel ellátott helyen kezelik. 
A telephely területe a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelethez (továbbiakban a FAV r.) kiadott 2. 
sz. melléklet szerint 2. a (érzékeny) érzékenységi besorolású. 
A FAV r. 8.§ b) illetve 140.§ (10) bekezdése, valamint a benyújtott dokumentáció alapján 
előírtam a telephely 4 évente történő talajvíz monitoringozását. Utóbbi gyakoriságát a FAV r. 
10.§ (10) bekezdése alapján állapítottam meg. 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely veszélyes és nem veszélyes 
hulladék gyűjtési és előkezelési engedélye kiadásának vízgazdálkodási és vízminőségi 
szempontból akadálya nincs, ezért a szakhatósági állásfoglaláshoz feltételekkel hozzájárulunk. 
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B. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség (35960/1962-5/2015/ált.) , 

Zöldrügy Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi út 10/a. sz.) ügyfél kérelmére indult 
engedélyezési ügyében Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, mint engedélyező hatóság 2015. október 14-én megkereste a 
Hajdúnánás Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, mint első fokú tűzvédelmi hatóságot 
szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 
Az ügyfél által bemutatott dokumentumok és a 2015. október 27-én lefolytatott helyszíni szemle 
alapján az engedély megadásához hozzájárultam. 

A rendelkezésre álló iratok alapján a Főosztály megállapította, hogy a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV törvény valamint ezen határozat előírásainak betartásával a hulladékok gyűjtése és 
előkezelése környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő 
döntést hozott. £ 

A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1.- mellékletében meghatározott hatósági eljárási díjfizetési 
kötelezettségének eleget tett. 

A határozatot a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn 
belül került kiadásra. 

Határozatomat a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben eljárva, a 2012. évi 
CLXXXV. törvény, 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 72/2013. (VIII.27.) VM. Rendelet, a 225/2015. 
(VIII.7.) Korm. rendelet és a 2004. évi CXL. törvény alapján hoztam meg. 

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról 
szóló 13/2015. (VIII.3.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály osztályvezetője 
jogosult. 

Debrecen, 2015. december 4. 

Kapják: 
1. Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. -4220 Hajdúböszörmény, Külső-hadházi út 10/a. (T) 
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

-4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. (email: hbosz@ear.antsz.hu ) 
3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály—4028 Debrecen, Rózsahegy 

u. 4. (email: kozeqeszseq.haidu@ear.antsz.hu ) 
4. Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. 
5. Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség-4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25. (email: Haidunanas.HOT@katved.qov.hu) 
6. Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 4 0 2 7 Debrecen, Böszörményi út 46-56. 

(email: debrecen.hot@katved.qov.hu) 
7. Irattár 

U:\Ugygazdaktol\2015\HBB-2652-Zöldrügy Kft-vh és nvh gyűjtés és előkezelés.doc 

Rácz Róbert 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

DY. Szűcsné dr. Nag^1 Márta 
osztályvezető 
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