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begyiijtesi engedely

A SOFEM Kereskedeimi SzoigaItat6 es FeidoIgoz6 Kft. (szekhelye: 4033 Debrecen, Szabo
Pal lit 18.; telephelye: 4002 Debrecen, Balmazlijvarosi lit 10., KSH szama: 11159579-4677-113-
09; KUJ szama: 100447271, KTJ: 100768694) tovabbiakban EngedeIyes reszere

a hatarozat 1.0 pontjaban feltiintetett hulladek( ok)nak a hatarozat 2.1 pontjaban megjelOlt
atveteli helyeken tOrteno

1.0 Az Engedelyes altaI begyiijtheto veszeIyes hulladek(ok) 16/2001. (VII. 18.) KoM
rendelet szerinti k6dszama, megnevezese, eves mennyisege az alabbi tabhizatban
osszefoglaltaknak megfele16en:

010304*
010305*
010307*

0104
..010407*

0105
010505*
010506*
02

Asvanyok kutatasab61, banyaszatb61, kOfejtesbol, fizikai es kemiai kezelesbol
szarmaz6 huJladekok
Femtartalmu asvanyok fizikai es kemiai feldolgozasabol szarmazo
hulladekok
szulfidos ercek feldol ozasab61 szarmaz6 visszamarad6, savke zo meddo
veszel es an a okat tartalmaz6 e eb meddo
femtartalmu asvanyok fizikai es kemiai feldolgozasab61 szarmaz6, veszelyes
an a okat tartalmaz6 e eb hulladekok
Nemfemes asvan ok fizikai es kemiai feldol ozasabOl szarmazo hulladekok
nemfemes asvanyok fizikai es kemiai feldolgozasab61 szarmaz6, veszelyes
an agokat tartalmaz6 hulladekok
Furoisza ok es e eb furasi hulladekok
ola'tartalmu fur6isza ok es hulladekok
veszelyes an a okat tartalmaz6 fUr6iszapok es e eb hulladekok
Mezogazdasagi, kerteszeti, vlzkulturas termeIesbOl, erdogazdasagb61,
vadaszatb61, halaszatb61, elelmiszer eloallitasb61 es feldolgozasb61 szarmaz6
hulladekok
Mezogazdasag, kerteszet, vizkulturas termeles, erdeszet, vadaszat es
halaszat hulladekai
veszel es an a okat tarta1J:,naz6,mezo azdasa i vegyi hulladekok

20000
40000
20000

25000
10000

mailto:tiszantuli@zoldhatosag.hu


03 Fafeldolgozasb61 es falemez-, butor-, cellu16z rost szuszpenzi6-, papir es
kartongyartasb61 szarmaz6 hulladekok

0301 Fafeldolgozasb61, falemez-es bUtorgyartasb61 szarmaz6 hulladekok
030104* veszelyes aJ1yagokat tartalmaz6, faforgacs, fiireszaru, deszka, furner, falemez 10000

darabolasi hulladekok
0302 Faanya2vedo szer hulladekok
030201* halogenezett szerves vegytileteketnem tartalmaz6 faanyagved6 szerek 5000
030202* halogenezett szerves vegytileteket tartalmaz6 faanyagved6 szerek 5000
030203* fem-organikus vegylileteket tartalmaz6 faanyagved6 szerek 5000
030204* szervetlen vegylileteket tartalmazQ faanyagved6 szerek . 5000
030205* veszelyes anyagokat tartalmaz6, egyeb faanyagved6 szerek 5000
04 Bor-, szorme- es textilipari hulladekok
0401 Bor- es szormeipari hulladekok
040103* 01d6szertartalmu, zsirtalanitasi, folvekonv fazis nelklili hulladek . 8000
0402 Textilipari hulladekok
040214* kikeszitesbOl szarmaz6, szerves 01d6szert tartalmaz6 hulladekok 8000
040216* veszelyes anyagot tartalmaz6 szinezekek es pigmentek .. 8000
040219* folyekony hulladekok keletkezesiik helyen t6rten6 kezelesebOl szarmaz6, 20000

veszelyes ~myagokat tartalmaz6 iszapok
05 K601aj finomitasb61, f61dgaz tisztitasab61 es k6szen pirolitikus kezelesebOl

szarmaz6 hulladekok
0501 K601aj finomitasb61 szarmaz6 hulladekok
050102* s6talanit6 berendezesbOl szarmaz6 iszapok 20000
050103* tartaIyfenek iszapok 20000
050104* alkil-savas iszapok 10000
050105* ki6m16tt olaj 30000
050106* iizem vagv aberendezesek karbantartasab61 szarmaz6 ol<l:josiszapok 20000
050107* savas katranyok 8000
050108* egyeb katranyok 5000
050109* folyekony hulladekok keletkezesiik helyen t6rten6 kezeIesebOl szarmaz6, 20000

veszelyes anyagot tartalmaz6 iszapok
050111 * tiize16anyagok lugos tisztitasab61 szarmaz6 hulladekok 10000
050112* savas olaiok 15000
050115* elhasznalt deritOfold 20000
0506 K6szen pirolitikus kezelesebOl szarmazo hulladekok
050601* savas katranyok 20000
050603* egyeb katranyfelek 10000
0507 FOld2az tisztitasabOl es szallitasabOl szarmazo hulladekok
050701* higanyt tartalmaz6 hulladekok 10000
06 Szervetlen kemiai folyamatokb61 szarmaz6 hulladekok
0601 Savak termelesehol, kiszerelesebOl, forgalmazasabOl es felhasznalasab61

szarmaz6 hulladekok
060101* kensav es kenessav 5000
060102* s6sav 5000
060103* folysav (hidrogen-fluorid) 5000
060104* foszforsav es foszforossav 5000
060105* saIetromsav es saIetromossav 5000
060106* egyeb savak 10000
0602 Lugok termeleseb61, kiszereIesebOl, forgalmazasab61 es felhasznaIasab61

szannaz6 hulladekok
060201* kalcium-hidroxid 5000
060203* amm6nium-hidroxid 8000
060204* natrium- es kalium-hidroxid 8000
060205* egyeb lugok 8000
0603 S6k es azok oldatai, valamint femoxidok termeleseb61, kiszerelesebOl,



forgalmaza.sabOl es felbasznalasabOl szarmazo hulladekok
060311 * cianidtartalmu szilard s6k es oldatok 10000
060313* nehezfemeket tarta1maz6 szilard s6k es oldataik 10000
060315* nehezfemeket tarta1maz6 femoxidok 10000
0604 Femtarta1mu hulladekok, ame1yek kiilonboznek a 06 03-to1
060403* arzentarta1mu hulladekok 10000
060404* higanytartalmu hulladekok 10000
060405* mas nehezfemeket tartalmaz6 hulladekok 10000
0605 Szennyvizek ke1etkezesiik te1ephe1yen torteno tisztitasabo1 szarmazo

iszapok
060502* folyekony hulladekok keletkezeslik helyen tOrteno kezelesebOl szarmaz6, 30000

veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok
0606 Ken-vegyiiletek terme1eseb01, kiszere1eseb01, forgalmazasabOl es

fe1hasznalasab01, va1amint a ken vegyipari fe1doigozasabOi es kente1enito
eliarasokbOl szarmazo hulladekok

060602* veszelyes szulfid-vegylileteket tartalmaz6 hulladekok 15000
0607 Ha10genek terme1eseb01, kiszere1eseb01, forgalmazasabOl es

fe1hasznalasab01, va1amint halogen vegyiiletekkel vegzett m iiveletekbOl
szarmazo hulladekok

060701* elektrolizisbOl szarmaz6 azbeszttartalmu hulladekok 15000
060702* kl6rgyartasb61 szarmaz6 aktiv szen 30000
060703* higanvt tartalmaz6 barium-szulfM iszap 30000
060704* oldatok es savak, pI. kontakt-sav 15000
0608 Szilicium es sziliciumszarmazekok terme1esebOl, kiszere1esebOl,

f0r1?:a1mazasabOl es felhasznalasabOl szarmazo hulladekok
060802* veszelyes kl6r-szilanokat tartalmaz6 hulladekok 15000
0609 Foszforvegyiiletek termelesebo1, kiszere1eseb01, forgalmazasabOl es

felhasznalasabOl, valamint foszforvegyiiletekke1 vegzett m iive1etekbOi
szarmazo hulladekok

060903* veszelyes anyagokat tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett, kalcium alapu 15000
reakci6k hulladekai

0610 Nitrogen vegyiiletek termelesebOl, kiszere1esebol, forgalmazasabOl es
felhaszmilasabo1, valamint nitrogen vegyiiletekkel vegzett miiveletekbOl
szarmazo hulladekok

061002* veszelyes anyagokat tartalmaz6 hulladekok 10000
0613 Kozelebbrol nem meghatarozott, szervetlen kemiai fo1yamatokbol

szarmazo hulladekok
061301 * szervetlen n6venyvedo szerek, faanyagvedo szerek es egyeb biocidok 15000
061302* kimerlilt aktiv szen (kiveve 06 07 02) 20000
061304* azbeszt feldolgozasanak hulladeka 20000
061305* korom 30000
07 Szerves kemiai folyamtokb61 szarmaz6 hulladekok
0701 Szerves alapanyagok termeIesebOl, kiszereIesebol, forgalmazasab61 szarmaz6

hulladekok
070101* vizes mos6folyadekok es anyalugok 20000
070103* halogentartalmu szerves old6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 10000
070104* egyeb szerves old6szerek, mos6folyadekok es anya1ugok 15000
070107* halogentarta1mu listmaradekok es reakci6maradekok 15000
070108* egyeb listmaradekok es reakci6maradekok 15000
070109* halogentartalmu szuropogacsak, kimerlilt felitat6 anyagok (abszorbensek) 15000
070110* egyeb szuropogacsak, kimerlilt felitat6 anyagok (abszorbensek) 15000
070111* folyekony hulladekok keletkezesiik helyen t6rteno kezelesebol szarmaz6, 18000

veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok
0702 Muanyagok, mugumi es muszaIak termelesebOl, kiszerelesebol,

forgalmazasab61 es felhasznalasab61 szarmaz6 hulladekok



070201* vizes mos6fo1yadekok es anya1ugok 18000
070203* halogentartalmu szerves old6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 18000
070204* egyeb szerves old6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 18000
070207* halogentartalmu Ustmaradekok es reakci6maradekok 15000
070208* egyeb Ustmaradekok es reakci6maradekok 15000
070209* halogentartalmu sziiropogacsak, kimerUlt felitat6 anyagok (abszorbensek) 16000
070210* egyeb sziiropogacsak, kimerUlt felitat6 anyagok (abszorbensek) 20000
070211 * folyekony hulladekok keletkezesUk helyen t6rteno kezeIesebOl szarmaz6, 25000

veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok
070214* veszelyes anyagokat tartalmaz6 adalekanyag hulladekok 25000
070216* Veszelyes szerves szilicium-vegyUleteket tartalmaz6 hulladekok 18000
0703 Szerves festekek, pigmentek es szinezekek termelesebol, kiszerelesebol,

forgalmazasab61 es felhasznalasab61 szarmaz6 hulladekok (kiveve 06 11)
070301* vizes mos6folyadekok es anyalugok 20000
070303* halogentartalmu szerves old6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 19000
070304* egyeb szerves old6szerek, mos6folyadekokes anyalugok 19000
070307* halogentartalmu Ustmaradekok es reakci6maradekok 19000
070308* egyeb Ustmaradekok es reakci6maradekok 19000
070309* halogentartalmu sziiropogacsak, kimerUlt felitat6 anyagok (abszorbensek) 20000
070310* egyeb sziiropogacsak, kimerUlt felitat6 anyagok (abszorbensek) 20000
070311* folyekony hulladekok keletkezesUk helyen tarteno kezelesebol szarmaz6, 20000

veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok
0704 Szerves novenyvedo szerek (kiveve 02 01 08 es 02 01 09), faanyagvedo

szerek (kiveve 03 02) es biocidok termelesebOl, kiszerelesebOl,
forgalmazasab61 es felhasznalasab61 szarmaz6 hulladekok

070401* vizes mos6folyadekok es anyalugok 18000
070403* halogentartalmu szerves old6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 19000
070404* egyeb szerves old6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 19000
070407* halogentartalmu Ustmaradekok es reakci6maradekok 19000
070408* egyeb tistmaradekok es reakci6maradekok 19000
070409* halogentarta1mu sziiropogacsak, felitat6 anyagok (abszorbensek) 19000
070410* egyeb sziiropogacsak, felitat6 anyagok (abszorbensek) 20000
070411 * folyekony hulladekok keletkezesUk helyen tarteno kezeIesebOl szarmaz6, 20000

veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok
070413* veszelyes anyagokat tartalmaz6 szilard hulladekok 20000
0705 Gy6gyszerek termeIesebOl, kiszerelesebOl, forgalmazasab61 es felhasznalasab61

szarmaz6 hulladekok
070501* vizes mos6folyadekok es anyalugok 19000
070503* halogentartalmu szerves old6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 19000
070504* egyeb SzeJ;Vesold6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 19000
070507* halogentartalmu Ustmaradekok es reakci6maradekok 19000
070508* egyeb Ustmaradekok es reakci6maradekok 19000
070509* halogentartalmu sziiropogacsak, felitat6 anyagok (abszorbensek) 20000
070510* egyeb sziiropogacsak, felitat6 anyagok (abszorbensek) 20000
070511* folyekony hulladekok keletkezesUk helyen tarteno kezeleseb01 szarmaz6, 20000

veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok
070513* veszelyes anyagokat tartalmaz6 szilard hulladekok 20000
0706 Zsirok, kenoanyagok, szappanok, mos6szerek, fertot1enitoszerek es

kozmetikumok termeIesebOl, kiszereIesebOl, forgalmazasab6l es
felhasznaIasab6l szarmaz6 hulladekok

070601* vizes mos6folyadekok es anyalugok 18000
070603* halogentartalmu szerves old6szerek, mos6folyadekok es anya1ugok 18000
070604* egyeb szerves old6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 19000
070607* halogentartalmu Ustmaradekok es reakci6maradekok 18000
070608* egyeb Ustmaradekok es reakci6maradekok 19000



070609* halogentartalmu sziiropogacsak, felitato anyagok (abszorbensek) 20000
070610* egyeb sziiropogacsak, felitato anyagok (abszorbensek) 20000
070611* folyekony hulladekok keletkezestik helyen tOrteno kezelesebOl szarmazo, 20000

veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok
0707 Finom vegyszerek es vegyipari termekek termelesebol, kiszerelesebOl,

fogalmazasab61 es felhasznalasab61 szarmaz6, kozelebbrol nem meghatarozott
hulladekok

070701* vizes mos6folyadekok es anyalugok 18000
070703* halogentartalmu szerves old6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 19000
070704* egyeb szerves old6szerek, mos6folyadekok es anyalugok 18000
070707* halogentartalmu tistmaradekok es reakci6maradekok 18000
070708* egyeb tistmaradekok es reakci6maradekok 18000
070709* halogentartalmu sziiropogacsak, felitat6 anyagok (abszorbensek) 20000
070710* egyeb sziiropogacsak, felitat6 anyagok (abszorbensek) 20000
070711* a folyekony hulladekok telephelyen tOrteno kezelesebOl szarmaz6 veszelyes 20000

anyagokat tartalmaz6 iszapok
08 Bevonatok (festekek, lakkok es zomancok), ragaszt6k, tOmftoanyagok es

nyomdafestekek termelesebol, kiszerelesebOl, forgalmazasab61 es
felhasznalasab61 szarmaz6 hulladekok .

0801 Festekek es lakkok termelesebOl, kiszerelesebOl, forgalmazasab61 es
felhasznalasab61, valamint ezek eltavolitasab61 szarmaz6 hulladekok

080111 * szerves old6szereket, illetve mas veszelyes anyagokat tartalmaz6 festek- vagy 18000
lakk-hulladekok

080113* szerves old6szereket, illetve mas veszelyes anyagokat tartalmaz6 festek- vagy 18000
lakk-iszapok

080115* szerves old6szereket, illetve mas veszelyes anyagokat tartalmaz6 festek- vagy 19000
lakk tartalmu vizes iszapok

080117* festekek es lakkok eltavolitasab61 szarmazo, szerves old6szereket vagy egyeb 19000
veszelyes anyagokat tartalmaz6 hulladekok

080119* szerves old6szereket, illetve mas veszelyes anyagokat tartalmazo festek, lakk 19000
tartalmu vizes szuszpenzi6k

080121* festekek es lakkok eItavolitasara hasznalt, hulladekka valt anyagok 19000
0803 Nyomdafestekek termelesebOl, kiszerelesebOl, forgalmazasab61 es

felhasznalasab61 szarmaz6 hulladekok
080312* veszelyes anyagokat tartalmaz6 nyomdafestek hulladekok 19000
080314* veszelyes anyagokat tartalmaz6 nyomdafestek iszapok 19000
080316* hulladekka valt graviroz6 oldatok 19000
080317* veszelyes anyagokat tartalmaz6, hulladekka valt toner 19000
080319* diszpergalt olaj 19000
0804 Ragaszt6k es tOmitoanyagok termelesebOl, kiszerelesebOl, forgalmazasab61

es felhasinalasab61 szarmaz6 hulladekok (a vizhatlanit6 termekeket is
beleertve)

080409* szerves old6szereket vagy mas veszelyes anyagokat tartalmaz6 ragaszt6k, 15000
tOmit6anyagok hulladekai

080411* szerves oldoszereket, illetve mas veszelyes anyagokat tartalmazo ragaszt6-, 19000
tOmitoanyagok iszapjai

080413* szerves old6szereket, illetve mas veszelyes anyagokat tartalmaz6 ragaszt6k, 19000
tOmftoanyagok vizes iszapjai

080415* szerves old6szereket, illetve mas veszelyes anyagokat, valamint ragasztokat, 19000
tOmitoanyagokat tartalmazo vizes folyekony hulladekok

080417* fenyogyanta olaj 18000
0805 A 08 fOcsoportban kozelebbrol nem meghatarozott hulladekok
080501* hulladek izocianatok 15000
09 Fenykepeszeti ipar hulladekai
0901 Fenykepeszeti ipar hulladekai
090101* vizes alapu elohiv6- es aktiva16 oldatok 18000



090102* vizes a1apu ofszetlemez e1ohivo oldatok 18000
090103* oldoszer a1apu e1ohivo oldatok 15000
090104* rogzito (fixir) oldatok . 18000
090105* ha1vanyito oldatok es ha1vanyito rogzito fixir oldatok 18000
090106* fenykepeszeti hulladekok keletkezestik te1ephe1yen torteno kezeIesebOl 18000

szarmazo eztisttarta1mu hulladek
090111* egyszer haszna1atos fenykepezogepek, ame1yek a 16 06 01, 1606 02 vagy a 16 18000

06 03 kodszamu tete1ekhez tartozo aramforrast is tarta1maznak
090113* ke1etkezestik te1ephe1yen torteno eztist visszanyeres vizes fo1yekony hulladekai, 5000

ame1yek ktilonboznek a 09 01 06-to1
10 Termikus gyartasfo1yamatokbo1 szarmazo hulladekok
1001 EromuvekbOl es el!Yeb e!!etomuvekbOl szarmazo hulladekok (kiveve 19)
100104* olajttizeIes pernyeje es kazanpora 50000
100109* kensav 15000
100113* ttizelOanyagkent hasznalt emulgealt szenhidrogenek pernyeje 40000
100114* egytittegetesbOl szarmazo, veszelyes anyagokat tartalmazo hamu, salak es 40000

kazanpor
100116* egytittegetesbol szarmazo, vesze1yes anyagokat tarta1mazo pernye 40000
100118* gazok tisztitasab61 szarmazo, vesze1yes anyagokat tarta1mazo hulladekok 40000
100120* folyekony hulladekok keletkezestik helyen torteno keze1esebOl szarmazo, 40000

vesze1yes anyagokat tarta1mazo iszapok
100122* kazan tisztitasab61 szarmazo, vesze1yes anyagokat tartalmazo vizes iszapok 40000
1002 Vas- es aceliparbol szarmazo hulladekok
100207* gazok kezelesebOl szarmazo, veszelyes anyagokat tartalmazo szilard hulladekok 40000
100211 * hutoviz kezelesebol szarmazo, olajat tartalmazo hulladekok 30000
100213* gazok kezelesebOl szarmazo, veszelyes anyagokat tartalmazo iszapok es 30000

szuropogacsak
1003 Aluminium olvadek elektrolizisbol szarmazo hulladekok
100304* elsodleges terme1esbOi szarmazo salak 40000
100308* masodlagos termelesbOl szarmazo sosalak 40000
100309* masodlagos termelesbOl szarmazo salak (feketesalak) . 40000
100315* vizzel erintkezve veszelyes mennyisegben gyliIekony gazokat fejleszto 10000

folozekek es salakok
100317* anod gyartasabol szarmazo, klitranyt tartalmazo hulladekok 18000
100319* flistgazbo1 szarmazo, veszelyes anyagokat tartalmazo por 40000
100321* vesze1yes anyagokat tartalmazo egyeb reszecskek es por (beleertve a 40000

golyosmalmok porlit is)
100323* gazok kezele.sebOl szarmazo, veszelyes anyagokat tartalmazo szilard hulladekok 40000
100325* gazok kezeIesebOl szarmazo, veszelyes anyagokat tarta1mazo iszapok es 40000

szuropogacsak
100327* hutoviz kezeIesebOl szarmazo, olajat tartalmazo hulladekok 40000
100329* sosalak es fekete salak kezelesebOl szarmazo, veszelyes anyagokat tartalmazo 40000

hulladekok

1004 Olom termikuskohaszatab61 szarmazo hulladekok
100401* elsoleges es masod1agos terme1esbOi szarmazo salak 40000
100402* elsoleges es masodlagos termelesbOl szarmazo kohOsalak (femsalak) es 40000

f016zekek
100403* kalcium-arzenat 40000
100404* ftistgazpor 40000
100405* egyeb reszecskek es por 40000
100406* gazok kezeIesebol szarmazo szilard hulladekok 40000
100407* gazok kezeIesebOl szarmazo iszapok es szuropogacsak 40000
100409* hUtoviz keze1esebOl szarmazo, olajat tarta1mazo hulladekok 30000
1005 Cink termikus kohaszatabol szarmazo hulladekok
100503* ftistgazpor 40000



100505* gazok kezelesebOl szarmaz6 szilard hulladekok 40000
100506* gazok kezelesebOl szarmaz6 iszapok es szuropogacsak 40000
100508* hUtovfz kezelesebOl szarmaz6, olajat tartalmaz6 hulladekok 40000
100510* vfzzel erintkezve veszelyes mennyisegben gyuIekony gazokat fejleszto 19000

folozekek es salakok
1006 Rez termikus kohaszatab61 szarmazo hulladekok
100603* ftistgazpor 40000
100606* gazok kezelesebOl szarmaz6 szilard hulladekok 40000
100607* gazok kezelesebOl szarmaz6 iszapok es szuropogacsak 40000
100609* hutovfz kezelesebOl szarmaz6, olajat tartalmaz6 hulladekok 40000
1007 Eziist, arany es platina termikus kohaszatab61 szarmazo hulladekok
100707* hUtovfz kezelesebOl szarmaz6, olajat tartalmaz6 hulladekok 20000
1008 Egyeb nemvas femek termikus kohaszatab61 szarmazo hulladekok
100808* elsodleges es masodlagos termeIes s6salakia 50000
100810* koh6salakok (femsalakok) es gyuIekony fo16zekek, amelyek vfzzel erintkezve 19000

veszelyes mennyisegben gyuIekony gazokat fejlesztenek
100812* an6dgyartasb61 szarmaz6, katranyt tartalmaz6 hulladekok 20000
100815* veszelyes anyagokat tartalmaz6 ftistgazpor 40000
100817* ftistgaz kezelesebOl szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok es 40000

szuropogacsak
100819* hutovfz kezelesebOl szarmaz6, olajat tartalmaz6 hulladekok 40000
1009 Vasontvenyek keszitesebOl szarmazo hulladekok
100905* femontesre nem hasznalt, veszelyes anyagokat tartalmaz6 ontomagok es formak 50000
100907* femontesre hasznalt, veszelyes anyagokat tartalmaz6 ontomagok es formak 50000
100909* veszelyes anyagokat tartalmaz6 ftistgazpor 40000
100911 * veszelyes anyagokat tartalmaz6 egyeb reszecskek 40000
100913* veszelyes anyagokat tartalmaz6 kotoanyag hulladekok 40000
100915* veszelyes osszetevoket tartalmaz6, hulladekka valt repedesjelzo anyagok 20000
1010 Nemvas fern ontvenyek keszitesebOl szarmazo hulladekok
101005* felJlontesre nem hasznalt, veszelyes anyagokat tartalmaz6 ontomagok es formak 50000 .
101007* femontesre hasznalt, veszelyes anyagokat tartalmaz6 ontomagok es formak 50000
101009* veszelyes anyagokat tartalmaz6 ftistgazpor 40000
101011* veszelyes anyagokat tartalmaz6 egyeb reszecskek 40000
101013* veszelyes anyagokat tartalmaz6 kotoanyag hulladekok 40000
101015* veszelyes osszetevoket tartalmaz6, hulladekka valt repedesjelzo anyagok 40000

1011 Uveg es iivegtermekek termelesebol szarmazo hulladekok

101109* feldolgozasra elokeszftett keverek veszelyes anyagokat tartalmaz6 hulladekai 20000
101111* nehezfemeket tartalmaz6 (pI. kat6dsugar csovek),livegreszecskek es livegpor 20000

hulladek
101113* veszelyes anyagokat tartalmaz6 livegcsiszolasi es poHrozasi iszapok 20000
101115* ftistgaz kezelesebOl szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 szilard 20000

hulladekok
101117* ftistgaz kezelesebOl szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok es 20000

szuropogacsak
101119* folyekony hulladekok keletkezeslik helyen tOrteno kezelesebol szarmaz6, 20000

veszelyes anyagokat tartalmaz6 szilard hulladekok
1012 Keramiaaruk, teglak, cserepek es epitoipari termekek .termelesebOl

szarmazo hulladekok
101209* gaz kezelesebOl szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 szilard hulladekok 20000
101211* nehezfemeket tartalmaz6 zomancozasi hulladekok 19000
1013 Cement, mesz es gipsz, valamint az ezekbOl eloallitott gyartmanyok es

termekek gyartasab61 szarmazo hulladekok
101309* azbesztcement gyartasakor keletkezo, azbesztet tartalmaz6 szilard hulladekok 20000
101312* gaz kezelesebol szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 hulladekok 20000



1014 Krematoriumokb61 szarmazo huHadekok
101401* flistgaz tisztitasab61 szarmaz6, higanyt tartalmaz6 hulladekok 19000
11 Femek es egyeb anyagok kemiai feliiletkezelesebOl es bevonasab61

szarmazo huHadekok; nemvas femek hidrometaHureiai huHadekai
1101 Femek kemiai feliiletkezelesebOl, bevonasab61 szarmazo es egyeb

huHadekok (pI. galvanizalasi eljarasok, horganyzasi eljarasok, revetlenitesi
eUarasok, maratas, foszfatozas, hif!oS zsirtalanitas, anodos oxidalas)

110105* reve eltavolitasara hasznalt savak 40000
110106* kozelebbrol nem meghatarozott savak 40000
110107* pacolasra hasznalt lugok 15000
110108* foszfatozasb61 szarmaz6 iszapok 19000
110109* veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok es sziiropogacsak 20000
110111 * veszelyes anyagokat tartalmaz6 oblito- es mos6vizek 19000
110113* veszelyes anyagokat tartalmaz6 zsirtalanitasi hulladekok 19000
110115* membran- es ioncserelo rendszerek veszelyes anyagokat tartalmaz6 eluatumai 19000

es iszapjai
110116* kimerlilt vagy telitett ioncserelo gyantak 19000
110198* veszelyes anyagokat tartalmaz6 egyeb hulladekok 20000
1102 Nemvas femek hidrometaHureiai eljarasaib61 szarmazo huHadekok
110202* cink-hidrometallurgiai iszapok (aiarozitot es goethitet is beleertve) 21000
110205* veszelyes anyagokat tartalmaz6 rez-hidrometallurgiai hulladekok 19000
110207* veszelyes anyagokat tartalmaz6 egyeb hulladekok 19000
1103 Femek hOkezelesi eljarasaib61 szarmazo iszapok es szilard huHadekok
110301 * cianid tartalmu hulladekok 19000
110302* egyeb hulladekok 25000
1105 Tiizi horf!anyzasi eUarasok huHadekai
110503* gazkezelesebOl szarmaz6 szilard hulladekok 25000
110504* elhasznalt foly6sit6szer 19000
12 Femek, miianyagok alakitasab61, fizikai es mechanikai feliiletkezelesebol

szarmazo huHadekok
1201 Femek es miianyagok alakitasabol, fizikai es mechanikai feliiletkezelesbol

szarmazo huHadekok
120106* asvanyolaj alapu, halogentartalmu hiito-keno folyadekok (kiveve az emulzi6kat 19000

es az oldatokat)
120107* halogenmentes, asvanyolaj alapu hiito-keno folyadekok (kiveve az emulzi6kat 19000

es az oldatokat)
120108* halogentartalmu hiito-keno emulzi6k es oldatok 20000
120109* halogenment~s hiito-keno emulzi6k es oldatok 20000
120110* szintetikus hiito-keno olajok 19000
120112* elhasznalt viaszok es zsirok . 20000
120114* veszelyes anyagokat tartalmaz6, gepi megmunkaIas soran keletkezo iszapok 20000
120116* veszelyes anyagokat tartalmaz6 homokfuvatasi hulladekok 20000
120118* olajat tartalmaz6 femiszap (csiszolas, h6nolas, lappolas iszapja) 25000
120119* biol6giailag lebonthat6, gepi megmunkaIashoz hasznalt olai 25000
120120* veszelyes anyagokat tartalmaz6 elhasznalt csiszol6anyagok es eszkozok 25000
1203 Vizet es gozt alkalmazo zsirtalanito eljarasokb61 szarmazo huHadekok

(kiveve 11)
120301* vizes mos6folyadekok 15000
120302* gozzel vegzett zsirtalanitl'is hulladekai 20000
13 OlajhuHadekok es folyekony iizemanyagok huHadekai (kiveve az

etolaiokat, valamint a 05, 12 es 19 feiezetekben felsorolt huHadekokat)
1301 Hidraulika ola.i hulladekok
130101 * PCB-ket tartalmaz6 hidraulika olaiok 20000
130104* kl6rozott szerves vegytileteket tartalmaz6 emulzi6k 25000
130105* k16rozott szerves vegytileteket nem iartalmaz6 emulzi6k 29000



130109* k16rozott szerves vegyiileteket tartalmaz6, asvanyolaj alapu hidraulika olajok 29000
130110* k16rozott szerves vegyiileteket nem tartalmaz6 asvanyolaj alapu hidraulika 29000

olajok
130111* szintetikus hidraulika olajok 29000
130112* bio16giailag konnyen lebom16 hidraulika olajok 29000
130113* egyeb hidraulika olajok 29000
1302 Motor-, ha.itomii- es kenoola.i hulladekok
130204* asvanyolaj alapu, k16rvegyiiletet tartalmaz6 motor-, hajt6mu- es kenoolajok 29000
130205* asvanyolaj alapu, k16rvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-, hajt6mu- es 29000

kenoolajok
130206* szintetikus motor-, hajt6mu- es kenoolajok 29000
130207* bio16giailag konnyen lebom16 motor-, hajt6mu- es kenoolajok 29000
130208* egyeb motor-, hajt6mu- es kenoolajok 29000
1303 SzigetelO es ho-transzmisszios ola.iok
130301 * PCB-ket tartalmaz6 szigetelo es hO-transzmisszi6s olajok 29000
130306* asvanyolaj alapu, k16rvegyiiletet tartalmaz6 szigetelo es hO-transzmisszi6s 29000

olajok, amelyek kii16nbOznek a 13 03 0 I-tal
130307* asvanyolaj alapu, k16rvegyiiletet nem tartalmaz6 szigetelo es hO-transzmisszi6s 29000

olajok
130308* szintetikus szigetelo es hO-transzmisszi6s olajok 29000
130309* bio16giailag konnyen lebom16 szigetelo es hO-transzmisszi6s olajok 29000
130310* egyeb szigetelo es hO-transzmisszi6s olajok 29000
1304 Haiozasban keletkezo olaios hulladekok
130401 * belvizi haj6zasb61 szarmaz6, olajjal szennyezett fenekviz 20000
130402* kikotoi olaj- es homokfog6b61 szarmaz6 olajtartalmu hulladekok 20000
130403* egyeb, haj6zasb61 szarmaz6, olajjal szennyezett fenekviz 20000
1305 Olai-viz szeparatorokbol szarmazo hulladekok
130501 * homokfog6b61 es olaj-viz szeparatorokb61 szarmaz6 szilard anyagok 29000
130502* olaj-viz szeparatorokb61 szarmaz6 iszapok 29000
130503* bUzelzar6b61 szarmaz6 iszapok 29000
130506* olaj-viz szeparatorokb61 szarmaz6 olaj 29000
130507* olaj-viz szeparatorokb61 szarmaz6 olajat tartalmaz6 viz 29000
130508* homokfog6b61 es olaj-viz szeparatorokb61 szarmaz6 hulladek keverekek 29000
1307 Folyekony iizemanyagok hulladekai
130701 * tiizeloolaj es dizelo1aj 40000
130702* benzin 40000
130703* egyeb tizemanyagok (ideertve a keverekeket is) 20000
1308 Kozelebbrol nem meghatarozott olaihulladekok
130801* s6talanitasi iszapok, illetve emulzi6k 29000
130802* egyeb emulzi6k 29000
130899* kozelebbrol nem meghatarozott hulladekok 30000
14 Szerves oldoszer-, hiitoanyag- es szerves hajtogaz hulladekok (kiveve 07 es

08)
1406 Szerves oldoszer-, hiitoanyag- es hab/aeroszol hulladekok
140601* k16r-fluor-szenhidrogenek, HCFC, HFC 15000
140602* egyeb halogenezett old6szerek es old6szer keverekek 15000
140603* egyeb old6szerek es old6szer keverekek 20000
140604* halogenezett old6szereket tartalmaz6 iszapok es szilard hullad6kok 20000
140605* egyeb old6szereket tartalmaz6 iszapok es szilard hullad6kok 20000
15 Hulladekka valt csomagoloanyagok, kozelebbrol nem meghatarozott

abszorbensek, torlOkendok, sziiroanyagok es vedoruhazat
1501 Csomagolasi hulladekok (beleertve a valogatottan gyiijtott telepiilesi

csomagolasi hulladekokat)
150110* vesz61yes anyagokat marad6kkent tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett 40000

csomagolasi hulladekok



150111* veszelyes, szilard por6zus matrixot (pI. azbesztet) tartalmaz6 femb61 kesztilt 40000
csomagolasi hulladekok, ide ertve a kitirtilt hajt6gazos palackokat

1502 Abszorbensek, sziiroanya~ok, torlokendok es vedoruhazat
150202* veszelyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziir6anyagok (ideertve a 40000

kozelebbr61 nem meghatarozott olajsziir6ket), tor16kend6k, ved6ruhazat
16 A .iegyzekben kozelebbrol nem meghatarozott hulladekok
1601 A kozlekedes (szallitas) kiilonbOzo teriileteirol szarmazo kiselejtezett

jarmiivek (ideertve a terepjaro jarmiiveket is), azok bontasb6l, valamint a
jarmiivek karbantartasab6l szarmazo hulladekok (kiveve 13, 14, 16 06 es
1608)

160104* termekkent tovabb nem hasznaIhat6 jarmiivek 50000
160107* olajsziir6k 40000
160108* higanyt tartalmaz6 alkatreszek 40000
160109* PCB-ket tartalmaz6 alkatreszek 40000
160110* robban6 tulajdonsagu alkatreszek 25000

160111 * azbesztet tartalmaz6 surl6d6betetek 40000
160113* fekfo lyadekok 30000
160114* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fagya1l6 folyadekok 30000
160121* veszelyes alkatreszek, amelyek ktilonboznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig tart6, 50000

valamint a 16 01 13 es a 16 01 14 alatt felsoroltakt61
1602 Elektromos es elektronikus berendezesek hulladekai
160209* PCB-ket tartalmaz6 transzformatorok es kondenzatorok 20000
160210* PCB-ket tartalmaz6 vagy azzal szennyezett, hasznaIatb61 kivont berendezesek, 20000

amelyek ktilonbOznek a 16 02 09-t61
160211 * k16r-fluor-szenhidrogeneket (HCFC, HFC) tartalmaz6 hasznalatb61 kivont 20000

berendezesek
160212* azbesztet tartalmaz6 hasznaIatb61 kivont berendezesek 20000
160213* veszelyes anyagokat tartalmaz6 hasznalatb61 kivont berendezesek, amelyek 20000

ktilonbOznek 1602 09-t61 1602 12-ig felsorolt tetelekt61
160215* hasznaIatb61 kivont berendezesekb61 eltavoHtottveszelyes anyagok 20000
1603 Az eloirasoknak nem mel!felelo es ezert nem hasznalhato termekek
160303* veszelyes anyagokat tartalmaz6 szervetlen hulladekok 40000
160305* veszeIyes anyagokat tartalmaz6 szerves hulladekok 40000
1605 Nyomasallotartalyokban tarolt ~azok es hasznalatb6l kivont ve~yszerek
160504* Nyomasa1l6 tartalyokban tarolt, veszelyes anyagokat tartalmaz6 gazok(ideertve 20000

a halonokat is)
1'60506* veszelyes anyagokb61 all6 vagy azokkal szennyezett laborat6riumi vegyszerek, 30000

ideertve a laborat6riumi vegyszerek keverekeit is
160507* hasznalatb61 kivont, veszelyes anyagokb61 all6 vagy azokkal szennyezett 30000

szervetlen vegyszerek
160508* Hasznalatb61 kivont, veszelyes anyagokb61 all6 vagy azokkal szennyezett 30000

szerves vegyszerek
1606 Elemek es akkumulatorok
160601* 61omakkumulatorok 60000
160602* nikkel-kadmium elemek 50000
160603* higanyt tartalmaz6 elemek 50000
160606* elemekb61 es akkumulatorokb61 szarmaz6, elktilonitve gyiijt6tt elektrolit 50000
1607 Szallito-, tarolotartalyok, es hordok tisztitasabol szarmazo hulladekok

(kiveve 05 es 13)
160708* olajat tartalmaz6 hulladekok 50000
160709* egyeb veszelyes anyagokat tartalmaz6 hulladekok 50000
1608 Kimeriilt katalizatorok
160802* veszelyes atmeneti femeket vagy veszelyes atmeneti femek vegytileteit 40000

tartalmaz6 elhasznalt katalizatorok



160805* foszforsavat tartalmaz6 elhaszmUt katalizator 40000
160806* elhasznalt folyadekok, amelyeket katalizatorkent alkalmaztak 30000
160807* veszelyes anyagokkal szennyezett katalizatorok 30000
1609 Oxidal6 anyagok .

160901* permanganatok PI. kalium-permanganat 20000
160902* kromatok, pI. kalium-kromat, kalium- vagy natrium-dikromat 15000
160903* peroxidok, pI. hidrogen-peroxid 20000
160904* kozelebbrol nem meghatarozott oxidal6 anyagok 20000
1610 Keletkezesiik telephelyen kiviil tOrteno kezelesre szant vizes folyekony

hulladekok
161001* veszelyes anyagokat tartalmaz6 vizes folyekony hulladekok 40000
161003* veszelyes anyagokat tartalmaz6 vizes tOmeny oldatok 40000
1611 Beles- es tiizall6-anyagok hulladekai
161101* kohaszati folyamatokban hasznalt, veszelyes anyagokat tartalmaz6, szen-alapu 40000

beles- es tiiza1l6-anyagok
161103* kohaszati folyamatokban hasznalt, veszelyes anyagokat tartalmaz6, egyeb 40000

beles- es tl1za1l6-anyagok
161105* kohaszaton kivtili folyamatokban hasznalt, veszelyes anyagokat tartalmaz6 40000

beles- es tl1za1l6-anyagok
17 Epitesi es bontasi hulladekok (beleertve a szennyezett teriiletekrol

kitermelt r6ldet is)
1701 Beton, tel!la, cserep es keramia
170106* veszelyes anyagokat tartalmaz6 beton, tegla, cserep es keramia frakci6 vagy 80000

azok kevereke
1702 Fa, iivel! es miianval!
170204* veszelyes anyagokat tartalmaz6 vagy azzal szennyezett tiveg, miianyag, fa 25000
1703 Bitumen keverekek, szenkatrany es katranytermekek
170301* szenkatranyt tartalmaz6 bitumen keverekek 30000
170303* szenkatrany es katranytermekek 30000
1704 Femek (beleertve azok otvozeteit is)
170409* veszelyes anyagokkal szennyezett femhulladekok 50000
170410* olajat, szenkatranyt vagy egyeb veszelyes anyagot tartalmaz6 kabelek 50000
1705 FOld (ideertve a szennyezett teriiletekrol szarmaz6 kitermelt r6ldet), kovek

es kotrasi meddo
170503* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fdld es kovek 50000
170505* veszelyes anyagokat tartalmaz6 kotrasi meddo 50000
170507* veszelyes anyagokat tartalmaz6 vasuti paIya kavicsagya 50000
1706 Szigeteloanyagokat es azbesztet tartalmaz6 epitoanyagok
170601* azbeszttartalmu szigeteloanyagok 30000
170603* egyeb szigeteloanyagok, amelyek veszelyes anyagb61 allnak vagy azokat 35000

tartalmazzak
170605* azbesztet tartalmaz6 epitoanyagok 38000
1708 Gipsz-alapu epitoanval!ok
170801* veszelyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu epitoanyagok 25000
1709 Egyeb epitkezesi es bontasi hulladekok
170901* higanyt tartalmaz6 epitkezesi es bontasi hulladekok 25000
170902* PCB~ket tartalmaz6 epitkezesi es bontasi hulladekok (pI. PCB-ket tartalmaz6 25000

szigeteloanyag, PCB-ket tartalmaz6 gyanta-alapu padozat, PCB-ket tartalmaz6
leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmaz6 kondenzatorok)

170903* veszelyes anyagokat tartalmaz6 egyeb epitkezesi es bontasi hulladekok 38000
(ideertve a kevert hulladekokat is)

18 Emberek, iIIetve allatok egeszsegiigyi ellatasab61 es/vagy az azzal
kapcsolatos kutatasab61 szarmaz6 hulladekok (kiveve azokat a konyhai es
ettermi hulladekokat, amelyek nem kozvetleniil az egeszsegiigyi ellatasb61
szarmaznak)



1801 SziiIeszeti, iIletve az emberi betegsegek diagnosztizahisabOI, kezelesebOI
szarmazo hulladekok

180103* egyeb hulladekok, ame1yek gyiijtese es arta1matlanitasa specialis 20000
kovete1menyekhez kotott a fert6zesek e1keriilese erdekeben

180106* vesze1yes anyagokat tarta1maz6 vagy abb61 a116vegyszerek 20000
180108* citotoxikus es citosztatikus gy6gyszerek 20000
180110* fogaszati ce10kra hasznalt amalgam hulladek 19000

1802 .Allatbetegsegek kutatasabOI, diagnosztizalasa boI, kezeleseboI, iIletve
me2;elozesebOI szarmazo hulladekok

180202* egyeb hulladekok, ame1yek gyiijtese es arta1mat1anitasa specia1is 20000
kovetelmenyekhez kot6tt a fert6zesek elkerlilese erdekeben

180205* veszelyes anyagokat tartalmaz6 vagy abb6l a116vegyszerek 20000
180207* citotoxikus es citosztatikus gy6gyszerek

.

20000
19 HulladekkezelO IetesitmenyekbOI, szennyvizeket keletkezesiik telephelyen

kiviil kezelo szennyviztisztito kbOI, iIletve az ivoviz es ipariviz
szoIgaltatasbOI szarmazo hulladekok

1901 Hulladekok e2;etesebol vagy pirolizisebOI szarmazo hulladekok
190105* gaz'ok kezelesebOl szarmaz6 szur6pogacsa 50000
190106* gazok kezelesebOl szarmaz6 vizes, folyekony hulladekok, es egyeb Vlzes 40000

folyekony hulladekok
190107* gazok kezelesebOl szarmaz6 szilard hulladekok 40000
190110* flistgaz kezelesebOl szarmaz6 elhasznalt aktiv szen 38000
190111 * veszelyes anyagokat tartalmaz6 kazanhamu es salak 50000
190113* veszelyes anyagokat tartalmaz6 pernye . 40000
190115* vesze1yes anyagokat tarta1maz6, kazanb61 eltavolitott por 40000
190117* vesze1yes anyagokat tarta1maz6, pirolizis hulladek 40000
1902 Hulladekok fizikai-kemiai kezelesebOI (pI. kromtalanitas, ciantalanitas,

semlegesites) szarmazo hulladekok
190204* kevert hulladek, amely lega1abb egy vesze1yes hulladekot tartalmaz 48000
190205* fizikai-kemiai keze1esb01 szarmaz6, vesze1yes anyagokat tarta1maz6 iszapok 45000
190207* elvalasztasb61 szarmaz6 olai es koncentratumok 35000
190208* veszelyes anyagokat tarta1maz6 folyekony, eghet6 hulladekok 42000
190209* veszelyes anyagokat tarta1maz6 szilard, eghet6 hulladekok 40000
190211 * veszelyes anyagokat tartalmaz6 egyeb hulladekok 40000
1903 Stabilizalt/me2;szilarditott hulladekok .

190304* csak reszben stabilizalt, veszelyesnek tartott hulladekok 40000
190306* megszilarditott, veszelyesnek tartott hulladekok 40000

1904 Uve2;esitett (vitrifikalt) es iive2;esitesbol szarmazo hulladekok
190402* pemye- es egyeb flistgaz-kezelesi hulladekok 35000
190403* nem livegesitett (vitrifikalt) szilard fazis 40000
1907 HulladeklerakobOI szarmazo csur2;alekviz
190702* hulladeklerak6b6l szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 csurgalekviz 50000
1908 Szennyviztisztito muvekbOI szarmazo, kozelebbrol nem meghatarozott

hulladekok
190806* telitett vagy kimerlilt ioncsere16 gyantak 20000
190807* ioncsere16k regeneralasab6l szarmaz6 oldatok es iszapok 29000
190808* nehezfemeket tartalmaz6, membran-rendszerek hulladekai 20000
190810* olaj-viz elvalasztasab6l szarmaz6 zsir-olaj keverek, ame1y kli16nbOzik a 19 08 29000

09-t6l
190811* ipari szennyviz bio16giai kezelesebOl szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 29000

iszapok
190813* ipari szennyviz egyeb kezelesebOl szarmaz6,veszelyes anyagokat tartalmaz6 29000

iszapok
1910 Femtartalmu hulladek apritasabOI (shredderezeseboI) szarmazo



hulladekok
191003* veszelyes anyagokat tartalmaz6 konnyu frakci6 es por 40000
191005* veszelyes anyagokat tartalmaz6 mas frakci6k 40000
1911 Ola.i regenenihisabOl szarmaz6 hulladekok
191101* elhasznalt agyag szurok 29000
191102* savas katranyok 20000
191103* vizes folyekony hulladekok 29000
191104* fiitoanyagok luggal va16 kezelesebol szarmaz6 hulladekok 20000
191105* folyekony hulladekok keletkezesiik helyen torteno kezelesebOl szarmaz6, 29000

veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapok
191107* ftistgaz tisztitasab61 szarmaz6 hulladekok 30000
1912 Kozelebbr61 nem meghatarozott mechanikai kezelesbOl (pI. osztalyozas,

apritas, tOmorites, pelletek keszitese) szarmaz6 hulladekok
191206* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fa 35000
191211* egyeb, veszelyes anyagokat tartalmaz6 hulladekok mechanikai kezelesevel 40000

nyert hulladekok (ideertve a kevert anyagokat is)
1913 Szennyezett tala.i es tala.iviz remediacio.iabOl szarmaz6 hulladekok
191301* szennyezett talaj remediaci6jab61 szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 50000

szilard hulladekok
191303* szennyezett talaj remediaci6jab61 szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 50000

iszapok
191305* szennyezett talajviz remediaci6jab61 szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 50000

iszapok
191307* szennyezett talajviz remediaci6jab61 szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 50000

szennyvizek, tOmeny vizes oldatok
20 Telepiilesi hulladekok (haztartasi hulladekok es az ezekhez hasonl6,

kereskedelmi, ipari es intezmenyi hulladCkok), beleertve az elkiilonitetten
gyu.itott hulladekokat is

2001 Elkiilonitetten 2Yuitott hulladCk frakciok (kiveve 1501)
200113* old6szerek 20000 .
200114* savak 10000
200115* lugok 20000
200117* fenykepeszeti vegyszerek 20000
200119* novenyvedo szerek 20000
200121* fenycsovek es egyeb higanytartalmu hulladekok 20000
200123* k16r-fluor-szenhidrogeneket tartalmaz6 kiselejtezett berendezesek 20000
200126* olaj es zsir, amely kiilonbozik a 20 01 25-tol 20000
200127* veszelyes anyagokat tartalmaz6 festekek, tintak, ragaszt6k es gyantak 20000
200129* veszelyes anyagokat tartalmaz6 mos6szerek 20000
200131* citotoxikus es citosztatikus gy6gyszerek 20000
200133* elemek es akkumulatorok, amelyek kozott 16 06 01, 16 06 02 vagy a 1606 03 20000

k6dszam alatt felsorolt elemek es akkumulatorok is megtaIalhat6k
200135* veszelyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos es elektronikus 30000

berendezesek, amelyek kiilonboznek a 20 01 21 es 20 or 23 k6dszamu
hulladekokt61

200137* veszelyes anyagokat tartalmaz6 fa 30000

2.1 A hulladek(ok) begyujtesre tOrteno atvetele a 4002 Debrecen, Ba1mazlijvarosi lit 10.,
KTJ: 100768694 telephelyen tOrtenhet.

2.2 Az EngedeIyes tevekenyseget a legkisebb terhelest eloidezo, a kornyezet
veszelyezteteset es szennyez6deset kizaro modon vegezheti, a 2000. evi XLIII. tOrveny



(a tovabbiakban: Hgt.), valamint a veszelyes hulladekokkal kapcsolatos tevekenysegek
vegzesenek felteteleir6l sz6l6 9812001. (V1.15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Kormanyrendelet) e16irasainak betartasavai. Az atvett veszelyes hulladekot lehet6seg
szerint kozvetleniil a tovabbi kezelest (pI.:hasznositast, artalmatlanitast) vegz6
gazdalkod6 szervezet telephelyere kell szallitani, ezzel csokkentve a szallitasb6l illetve
raktarozasb6l ad6d6 kornyezetvedelmi kockazati tenyez6t. Ha a begyiijt6 - indokolt
esetben - a begyiijtOtt hulladekokat nein kozvetleniil a keze16nek szallitja, akkor sajat,
iizemi gyiijt6helynek tekintett telephelyere viheti es ott tarthatja. Ebben az esetben a
gyiijtes id6tartama legfeljebb negy het.

2.3 Az Engedelyes telephelyen az egyidejiileg gyiijtOtt hulladekok mennyisege nem
haladhatja meg a telephelyen rendelkezesre a1l6 gyiijt6edenyzet (pI. big-bag zsak,
kontener); omlesztve gyiijtOtt hulladek eseten a fedett es szilard burkolattal ellatott, az
egyes hulladekok anyagmin6seg szerint elkillonitett (keveredest kizar6 m6don tOrten6)
gyiijtesere alkalmas feliiletek osszes befogad6 kapacitasat. A telephelyen hulladekot
tarolni csak rendezetten, kornyezetszennyezest (pI. szel altali elhordast) kizar6 es minden
id6j arasi koriilmeny kozott megkozelithet6 m6don (csak szilard burkolattal ellatott
teriileten) lehet, fajtankent elkiilonitve. Rendezetlen hulladek tarolas eseten a hulladek
atvetelet a feliigye16seg megtilthatja.

2.4 A 9812001. (VL15.) Korm. rendelet 3. szamu melleklete alapjan elkeszitett "Veszelyes
hulladek iizemi gyiijt6hely szabalyzat"-ban meg kell adni - tObbek kozott - az egyes
veszelyes hulladekok tarolasanak m6djat, valamintaz egy id6ben telephelyen tarolhat6
hulladekok pontos mennyiseget, melyet a telephely szerint illetekes kornyezetvedelmi,
termeszetvedelmi es viziigyi feliigyel6segnek j6vahagyasra be kell nyujtani. A tarro16
kapacitasok valtozasa eseten (pI.: gongyolegek darabszamanak valtozasa, uj taro16ter
kialakitasa) a szabalyzatot aktualizalni kell es ismetelten meg kell killdeni j6vahagyasra.

2.5 A begyiijtOtt hulladek( ok) kozuton tOrten6 szallitasa csak kiilon engedely birtokaban
lehetseges.

2.6 A hulladekok gyiijtese soran be kell tartani az ADR Megallapodas e16irasait.
A telephelyen a gyiijtOtt veszelyes hulladek jellemz6inek megfele16 tiizolt6 kesziilekkel
vagy kesziilekekkel kell rendelkezni. A tiizolt6 kesziilekeket konnyen elerhet6 helyre
kell elhelyezni oly m6don, hogy az id6jaras viszontagsagait6l vedve legyenek es
iizemkepessegiik folyamatosan biztositott legyen.

2.7 A begyiijt6nek, szallit6nak a hulladekok szallitasakor a fuvarokmanyokon fel kell
tiintetnie a szallitand6 hulladek mennyiseget es EWe k6djat is illetve be kell tartani a
9812001. (VL15.) Kormanyrendelet el6irasait, kiilonos tekintettel az alabbiakra:

• A szallitas a veszelyes hulladek terme16je, birtokosa altaI kitOltOtt "SZ"
kiser6jegy 1-3. peldanyanak atvetelet es a szallit6ra vonatkoz6 adatok helyessegenek
ellen6rzeset kovet6en kezdhet6 meg. [Kormanyrendelet 14. § (4) bekezdes, valamint
a Kormanyrendelet 2. sz. melleklete 1. 1. es 4.2. pontjai].
• Az Engedelyes az altaIa szallitott veszelyes hulladekot a szallitashoz mellekelt
dokumentumokban feltiintetett keze16nek (artalmatlanit6nak, vagy hasznosit6nak)
koteles atadni. Az atadas tenyet a keze16 cegszerii alairasaval az "SZ" kiser6jegyen
igazoltatja, amelyb6l a 2. peldanyt meg6rzi, az 1. es 3. peldanyt a kezel6nel hagyja.
[Kormanyrendelet 14. § (5) bekezdes, valamint a Kormanyrendelet 2. sz. melleklete 3.
1. es 5. 3. pontjai].
• Ha a keze16 a szallitott veszelyes hulladekot nem veszi at, azt a terme16hoz vissza
kell szallitania. Ez esetben az eredeti kiser6jegyet, feltiintetve azon az atadas



meghilisu1asanak okat, at kell adni a terme1onek. Amennyiben a termel6 a vesze1yes
hulladekot nem fogadja vissza, a szaIlit6 meg kell, hogy keresse az illetekes
komyezetvede1mi, termeszetvedelmi es viztigyi feltigye10seget a vesze1yes hulladek
e1he1yezese erdekeben. [Kormanyrendelet 14. § (6) bekezdese, va1amint a
Kormanyrende1et 2. sz. mellek1ete 3. 2. pontja].

2.8 A begyiijtott hulladekok hasznositasar61, arta1matlanitasar61 gondoskodni ke1I. Hulladek
hasznositasa, arta1mat1anitasa csak megfe1e1o engede1y birtokaban vegezheto.
Az Engede1yes hulladekszallitasi tevekenysegebo1 szarmaz6 hulladek(ok)
vonatkozasaban a hulladek terme10jere megallapitott kote1ezettsegeket kell betartania.
[Hgt. 14.§ (3)].

2.9 A Kft-nek a tevekenysege vegzese soran ke1etkezo, illetve a birtokaba kertilo
hulladekokka1 kapcso1atosan nyi1vantartas vezetesere, illetve bejelentesre vonatkoz6
kotelezettsege van a 2000. evi XLIII. tv. 51. § a1apjan, amelyet a 164/2003. (X. 18.)
Kormanyrende1et feltete1ei szerint kell te1jesiteni. A hulladekbegyiijtes k6dja: BOOOI.

2.10 A hulladek begyiijtesi tevekenyseg vegzese hatarerteket megha1ad6 1egszennyezest,
komyezetet zavar6 szag-, biizhatast nem okozhat, az e1erheto 1egjobb technika
a1ka1mazasava1 meg kell akadaIyozni, hogy a 1akossagot zavar6 biiz kertiljon a
komyezetbe.

2.11 A tevekenyseg soran elOfordul6 rendkivtili esemenyeket a tertileti1eg illetekes
komyezetvedelmi hat6sagnak ha1adekta1anu1 be kell je1enteni, a karelharitasi
tevekenyseg azonna1i megkezdese mellett. Az okozott kart sajat koltsegen fe1 kell
szamo1ni.

2.12 A Kft. megsziinese, illetve fe1szamo1asa eseten az atvett, illetve a hasznositas soran
ke1etkezo hulladekok sorsar61 a mindenkor ervenyben 1evo jogszabaIyoknak'
megfe1e1oen gondoskodni kel1!

4.1 A tevekenyseg ervenyessegi tertilete: A hulladek( ok) begyiijtesre torteno atvetele a 4002
Debrecen, Ba1mazlijvarosi lit 10., KTJ: 100768694 telephe1yen tortenhet.

4.2 Idobe1i ervenyessege:
Az engede1y a jogerore emelkedesetol szamitott 6 evig erveIiyes.

4.3 A hulladekkeze1esi engede1y az engede1yben fog1alt(ak)t61 eltero' mas jellegii
tevekenyseg vegzesere nem jogosit es az egyeb engedeIyek beszerzese a161nem mentesit
(pI. tiz1etmiikodesi engede1y, telepengede1y, allategeszsegtigyi engede1y,
femkereskedelmi engede1y, stb.).

4.4 A hulladekkezelesi engedeIy visszavonasra kern1, ha:
az engedeIyt kero a kere1emben va16t1anadatokat szerepeltetett,



az engedely megadasahoz eI6irt feltetelek mar nem alinak fenn,
az engedelyes az engedelyezett tevekenyseget megszunteti,
az engedelyes a tevekenyseget az engedelyben fogiaitakt61 elter6 m6don gyakorolja,
az engedelyes nem tesz eleget a mas jogszabalyok szerinti nyilvantartasi es
adatszo 19a1tatasi kOtelezettsegenek,
azengedelyes akadalyozza a kornyezetvedelmi hat6sagnak a hulladekkezelesi
ellen6rzesevel kapcsolatos eIjarasat.

4.5 Amennyiben az engedely rendelkez6 reszeben rogzitett adatokban, techno16giaban vagy
vagy ezeket erint6 valtozas, valamint tuIajdonosvaltozas kovetkezik be, illetve lij
informaci6k meriilnek fel, ligy az engedelyes koteles azt 15 napon beliil a
FeIugye16segunk reszere bejelenteni.

4.6 Fellebbezes:
A. hatarozat ellen - a kezhezvetelt61 szamitott 15 napon belul - az Orszagos
Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Vizugyi FOfeIugye16segnek cimzett, de a
FelUgyeI6seghez 2 peidanyban benylijthat6 fellebbezesnek van helye.

A fellebbezes dija a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdese alapjan az
engedelyezesi eIjaras dijanak 50 %-a, azaz 54.000 forint, amelyet csekken, vagy
atutalassal kell befizetni a FelugyeI6seg szamIaszamara (Magyar All amkinc star
10034002-01711916-00000000).

A fellebbezesi hatarid6 elteltevel - fellebbezes hianyaban - jelen hatarozat kulOn
ertesites neIkiil joger6re emelkedik.

INDOKOLA.S

A SOFEM Kereskedelmi SzolgaItato es Feldolgozo Kft. (szekheIye: 4033 Debrecen, Szab6
Pal lit 18.; telephelye: 4002 Debrecen, Balmazlijvarosi lit 10., KSH szama: 11159579-4677-113-
09; KUJ szama: 100447271, KTJ: 100768694) telephelyere vonatkoz6 veszelyes hulladek
begyiijtesi engedelyt kert a felugyeI6segt61.

Az engedelyes kerelmeben bemutatta a begyiijtesi tevekenyseg m6djat, eszkozeit,
technol6giajat. E16adta, hogy a bere1t te1ephelyen veszelyes hulladekot kivan taroini. Bemutatta
a tarolas miiszaki felteteleit, illetve a biztonsagos taro1as eszkozeit, m6djat.

Az engedelyes kereimehez az alabbi dokumentumokat masolatban mellekelte:
ervenyes cegbejegyzes masolat<1t
helyszinrajzok,
tuIajdoni lapok,
kornyezetbiztonsagi tervet,
uzemorvosi szerz6deset,
eIjarasi dij befizetesenek igazolasat,
a hulladekokra vonatkoz6 befogad6 nyilatkozatokat.

Az engedelyes eIkeszitette es benylijtotta Kornyezetbiztonsagi (havaria) Tervet, illetve
igazolasat arr61, hogy az engedelyben fogialt tevekenysege kornyezetvedeimi biztositekakent a
az OTP Bank Zrt-nel vezetett 11738008-20247078 penzosszeget kotOtt Ie.



A rendelkezesre allo adatok es dokumentumok alapjan megallapitottuk, hogy a huIladek
begyujtesi es hasznositasi tevekenyseg folytatasahoz az Engedelyes rendelkezik az iIletekes
hatosagok altaI engedelyezett telephellyel, a szukseges technologiaval, valamint biztositottak a
tevekenyseg folytatasanak szemelyi, targyi es penzugyi feltetelei.

A Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Nepegeszsegugyi Szakigazgatasi Szerv a 5107-2/2011.
szamu szakhatosagi aIlasfoglalasaban az engedely kiadasahoz a rendelkez6 resz 3. pontjaban
foglalt feltetelekkel hozzajarult. Az engedelyes a szakhatosagi kozremUkodes eljanisi dijait
megfizette.

A rendelkezesre all0 iratok alapjan a Felugyel6seg megallapitotta, hogy a
hulladekgazdaIkodasrol szolo 2000. evi XLIII. tOrveny, es a rendelkez6 reszben megadott
vegrehajtasi rendeleteinek, valamint ezen hatarozat el6irasainak betartasaval a hulladekok
begyiijtese es el6kezelese kornyezetvedelmi erdeket nem sert, ezert a tevekenyseget - a
rendelkez6 reszben foglaltak szerint - engedelyezem.

A 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdese ertelmeben az engedelyes a rendelet 1.
mellekleteben meghatarozott hatosagi eljarasi dij fizetesi kotelezettsegenek eleget tett.

Tajekoztatom az engedelyest tovabba arrol, hogy a 98/2001. (VI.I5.) Kormanyrendelet 28.§ (1)
bekezdes ertelmebena Tiszantuli Kornyezetvedelmi Feltigyel6seg az engedelyest
nyilvantartasaba veszi. A Feltigyel6seg altaI vezetett nyilvantartasba barki szabadon betekinthet,
az abban szerepl6 adatokrol a koltsegek megteritesevel masolatot kerhet.

Hatarozatomat a 2004. evi CXL. tOrveny, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Kormanyrendeletben
biztositott jogkoromben eljarva, a 2000. evi XLIII. tOrveny, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
es a 16/2001. (VII. 18.) KoM rendelet alapjan hoztam meg.

Kelemen Bela s..k.
igazgato
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