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engedélyezem

a határozat 1.0 pontjában feltüntetett hulladék(ok)nak a határozat 2.1 pontjában megjelölt
átvételi helyeken, a 2.2 pontban megadott módon történő

tárolását, előkezelését és hasznosítását

az alábbi feltételekkel:

1.0 Az Engedélyes által előkezelhető veszélyes hulladék(ok) 16/2001. (VII. 18.) KöM
rendelet szerinti kódszáma (hatjegyű), megnevezése, éves mennyisége az alábbi
táblázatban összefoglaltaknak megfelelően:

EWC kód Mel!nevezés
Ol ASVANYOK KUTATASABOL, BANYASZATABOL, KOFEJTESBOL, FIZIKAI ES

KÉMIAI KEZELÉSÉBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
Ol 03 fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok
01 03 04* szulfidos ércek feldohwzásából származó visszamaradó, savkéDző meddő
01 0305* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő
010307* fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó egvéb hulladékok
01 04 nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok
01 0407* nem fémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó hulladékok
Ol 05 fúróiszaook és egvéb fúrási hulladékok
010505* olajtartalmú türóiszapok és hulladékok
01 0506* veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok
02 MEZÖGAZDASÁGl, KERTESZETl, VIZKULTURAS TERMELESBOL,

ERDÓGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER
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ELOALLITASBOL ES FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADÉKOK
02 Ol mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet vadászat és halászat hulladékai
02 Ol 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegvi hulladékok
03 FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ ROST SZUSZPENZIO-,

PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓl SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
03 Ol fafeldolgozásból, falemez- és bútorgvártásból származó hulladékok
03 Ol 04* veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási

hulladékok
0302 faanyagvédő szer hulladékok
030201* halogénezett szerves vegvületeket nem tartalmazó faanvagvédő szerek
030202* halogénezett szerves vegyOleteket tartalmazó faanyagvédő szerek
030203* fém-organikus vegyOleteket tartalmazó faanvagvédő szerek
030204* szervetlen vegvületeket tartalmazó faanvagvédő szerek
03 0205* veszélves anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek
04 BÓR-, SZORME- ES TEXTILIPARI HULLADEKOK
04 Ol bőr- és szőrmeioari hulladékok
04 Ol 03* oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék
0402 14* kikészitésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok
0402 16* veszélyes anvagot tartalmazó színezé kek és Digmentek
0402 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó iszaook
05 KOOLAJ FINOMÍTASABOL, FÖlDGÁZ TISZTlT ASABOL ES KOSZEN PIROLITIKUS

KEZELÉSÉBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

05 Ol kőolaj fmomításból származó hulladékok
05 Ol 02* sótalanító berendezésből származó iszapok
0501 03* tartálvfenék iszapok
0501 04* alkil-savas iszapok
05 Ol 05* kiőmlőtt olai
05 Ol 06* üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok
05 Ol 07* savas kátránvok
0501 08* egvéb kátrányok
05 Ol 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén tőrténő kezeléséből származó, veszélyes anyagat

tartalmazó iszapok
050111* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok
050112* savas olaiok
05 Ol 15* elhasznált derítőfóld
0506 kőszén oirolítikus kezcléséhöl származó hulladékok
050601* savas kátrányak
050603* egyéb kátrányfélék
0507 föld gáz tisztításából és szállitásából származó hulladékok
050701* higany! tartalmazó hulladékok
06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLY AMATOKBOL SZARMAZO HULLADEKOK
06 Ol savak termeléséből, kíszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
060101* kénsav és kénessav
06 Ol 02* sósav -
06 Ol 03* folvsav (hidrogén-fJuorid)
06 Ol 04* foszforsav és foszforossav
060105* salétromsav és salétromossav
0601 06* egyéb savak
0602 lúgok termeiéséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
06 02 01* kalcium-hidroxid
060203* ammónium-hidroxid
060204* nátrium- és kálium~hidroxid .

060205* egyéb lúgok
0603 sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és

felhasználásából származó hulladékok
0603 11* cianídtartalmú szilárd sók és oldatok
0603 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik
0603 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxidok
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0604 'fémtartalmú hulladékok, amelvek kUlönböznek a 06 03-tól
060403* arzéntartalmú hulladékok
060404* hivan--;;;:-artalmúhulladékok
060405* más nehézfém eket tartalmazó hulladékok
0605 szenn~vizek keletkezésük telenhelvén történő tisztításából származó iszanok
060502* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó iszanok
0606 kén-vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a

kén vegyinari feldolgozásából és kéntelenitő eliárásokból származó hulladékok
060602* veszélyes szultid-vegvületeket tartalmazó hulladékok
0607 halogének termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén

ve"yületekkel végzett műveletekből származó hulladékok
060701* elektrolízisből származó azbesztlartalmú hulladékok
060702* klór,~vártásból származó aktiv szén
060703* higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszan
060704* oldatok és savak, ol. kontakt-sav
06 OS02* veszélves klór-szilánokat tartalmazó hulladékok
0609 foszforvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és telhasználásából, valamint

foszforvegvületekkel végzett műveletekből származó hulladékok
060903* veszélyes anvaQokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alaoú reakciók hulladékai
06 10 nitrogén vegyületek terrneléséböl, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint

nitrog-én vegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok
06 1002* veszélves anyagokat tartalmazó hulladékok
06 13 közelebbről nem meghatározott, szervetleo kémiai folvamatokból származó hulladékok
061301* szervetlen növénvvédő szerek, faanvagvédő szerek és egyéb biocidok
061302* kimerült aktiv szén (kivéve 06 07 02)
06 1304* azbeszt feldolgozásának hulladéka
061305* korom
07 SZERVES KEMIAI FOLYAMATOKBÓL SZARMAZO HULLADEKOK
07 Ol szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából

származó hulladékok
070101* vizes mosófolvadékok és anvalúgok
0701 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófoivadékok és anvalúQok
07 Ol 04* ~éb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 Ol 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 Ol OS* c.véb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 Ol 09* halo"éntartalmú szűrőoogácsák, kimerült fe!itató anyagok (abszorbensek)
07 Ol 10* egyéb szűrőnogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
0701 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó iszaook
0702 műanyagok, mügumi és műszálak tenneléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és

felhasználásából származó hulladékok
070201* vizes mosófolyadékok és anvalúQok
070203* halOPéntartalmú szerves oldószerek, mosófolvadékok és anvalúgok
070204* ~éb szerves oldószerek, mosófolvadékok és anvalúgok
070207* haloQéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07020S* o;;yéb üstmaradékok és reakciómaradékok
070209* halogéntartalmú szűrőnogácsák, kimerült telitató anyagok (abszorbensek)
070210* egyéb szűrőnooácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
0702 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó iszaook
0702 14* veszélves anyagokat tartalmazó adalékanvag hulladékok
0702 16* veszé~s szerves szilícium-vegviileteket tartalmazó hulladékok
0703 szerves festékek, pigmentek és szinezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és

telhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 ll)
070301* vizes mosófolvadékok és anvalúgok
070303* hal<wéntartalmú szerves oldószerek, mosófoivadékok és anvalúgok
070304* egyéb szerves oldószerek, mosófolvadékok és anvalúgok
070307* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 03 OS* egvéb üstmaradékok és reakciómaradékok
070309* halogéntartalmú szürőoogácsák, kimerült fel itató anyagok (abszorbensek)
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0703 10* e2véb szűrőpogáesák, kimerült felitató anvagok (abszorbensek)
07 03 II * folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó iszanok
0704 szerves növényvédő szerek (kivéve 02 Ol 08 és 02 Ol 09), faaoyagvédő szerek (kivéve 03 02)

és bioeidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladékok

0704 Ol * vizes mosófolvadékok és anvalúgok
070403* halogéntartalmú szerveS oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
070404* egvéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és aoyalúgok
070407* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
070408* egyéb üstmaradékok és reakeiómaradékok
070409* halogéntartalmú szűrőnogáesák, felitató anyagok (abszorbensek)
070410* egyéb szűrőpogáesák, felitató aoyagok (abszorbensek)
0704 11 * folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó iszanok
070413* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
0705 gyógyszerek termeléséböl, kiszereléséből, forgalmazásából és fe1használásából származó

hulladékok
070501* vizes mosófolyadékok és anyalúgok
070503* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolvadékok és anyalúgok
070504* egvéb szerves oldószerek, mosófolvadékok és anvalúgok
070507* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 05 08* egyéb üstmaradékok és reakeiómaradékok
070509* halogéntartalmú sZŰTőnogáesák, felilató anvagok (abszorbensek)
0705 10* egyéb sZŰTőpogáesák, felitató anvagok (abszorbensek)
07 05 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséböl származó, veszélyes aoyagokat

tartalmazó iszapok
070513* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
0706 zs irok, kenőanyagok, szappan ok, mosószerck, fertőtlenitőszerek és kozmetikumok

termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
070601* vizes mosófolyadékok és anvalúgok
070603* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófoIvadékok és aovalúgok
070604* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
070607' halogéntartalmú üstmaradékok és reakeiómaradékok
070608* egyéb üstmaradékok és reakeiómaradékok
070609* halogéntartalmú szűrőpogáesák, felitató anvagok (abszorbensek)
070610* egvéb szűrőpogáesák, fclitató anyagok (abszorbensek)
07 06 II * folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó iszapok
0707 finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és

felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok
070701* vizes mosófolvadékok és anyalúgok
070703* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
070704* egvéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és aoyalúgok
070707* halogéntartalmú üstmaradékok és reakeiómaradékok
070708* egyéb üstmaradékok és reakeiómaradékok
070709* halogéntartalmú SZŰTöoogáesák, felitató anvagok (abszorbensek)
070710* egyéb szűrőpogáesák, felitató anyagok (abszorhensek)
070711* a folyékony .hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat

tartalmazó iszapok
08 BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMANCOK), RAGASZTOK,

TÖMÍTŐANY AGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐl, KISZERELÉSÉBŐl,
FORGALMAZÁSAB6L ÉS FELHASZNÁLÁSÁB6L SZÁRMAZ6 HULLADÉKOK

08 Ol festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint
ezek eltávolitásából származó hulladékok

080111* szerves oldószereket, illetve más veszélyes aoyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok
08 Ol 13* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anvagokat tartalmazó festék- vagv lakk-iszanok
080115* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk tartalmú

vizes iszaDok
08 0117* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes

aovagokat tartalmazó hulladékok
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080119* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk tartalmú vizes
szuszpenziók

080121* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anvagok
0803 nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó

hulladékok
0803 12* veszélves anvagokat tartalmazó nvomdafesték hulladékok
0803 14* veszélyes anvagokat tartalmazó nvomdafesték iszapok
0803 16* hulladékká vált gravírozó oldatok
0803 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
080319* diszpergált olai
0804 ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásábó1 és felhasználásából

származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket ís beleértve)
080409* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok

hulladékai
0804 11 * szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok

iszaplai
080413* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragaszták, tömítőanyagok

vizes iszapjai
0804 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat

tartalmazó vizes folvékonv hulladékok
0804 17* fenyőgyanta olaj
0805 A 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott hulladékok
0805 Ol * hulladék izocianátok
09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKAI
09 Ol fénvképészeti ipar hulladékai
090101* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok
09 ol 02* vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok
09 Ol 03* oldószer alapú előhivó oldatok
0901 04* rögzítő (fixír) oldatok
09 Ol 05* halvánvít6 oldatok és halvánvító rögzítő fixír oldatok
09 Ol 06* fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú. hulladék
090111* egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú

tételekhcz tartozó áramforrást is tartalmaznak
0901 13* keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek

különböznek a 09 Ol 06-tól
10 TERMIKUS GYARTASFOLY AMATOKBáL SZARMAZO HULLADEKOK
1001 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)
100104* olaitüzelés nemvéie és kazánnora
10 Ol 09* kénsav
100J 13* tUzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernvéje
10 Ol 14* egvüttégetésbőJ származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánnor
100116* egyOttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
10 Ol 18* gázok tisztításából származó, veszélves anvagokat tartalmazó hulladékok
10 0120* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó iszapok
10 0122* kazán tisztításából szánnazó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok
1002 vas- és acéliparból származó hulladékok
10 02 07* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szílárd hulladékok
100211* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
100213* gázok kezeléséből származó, veszélves anyagokat tartalmazó iszapok és szűröpogácsák
1003 alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladékok
100304* elsődleges termelésből származó salak
100308* másodiagos termelésből származó sósalak
100309* másodiagos termelésből származó salak (fekelesalak)
1003 15* vízzel érintkezve veszélves mennviségben gyúlékonv gázokat fejlesztő fölözékek és salakok
1003 17* anód gvártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok
1003 19* ftistgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
100321* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golvósmalmok porát is)
10 03 23* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 03 25* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
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100327' hűtővíz kezeléséből szánnazó, olaiat tartalmazó hulladékok
100329* sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélves anyagokat tartalmazó hulladékok
1004 ólom termikus kohászatából származó hulladékok
10040Í* elsőleges és másodIagos termelésből szánnazó salak
10 04 02* elsőleges és másodiagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek
10 04 03' kalcium-arzenát
100404* füstgázoor
100405* egyéb részecskék és por
100406* gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
10 04 07* gázok kezcléséből származó iszapok és szűrőoogáesák
100409* hűtővíz kezeléséből számlazó, olajat tartalmazó hulladékok
1005 eiok termikus kohászatából számlazó hulladékok
10 05 03* fiistgázoor
100505' gázok kezcléséből származó szilárd hulladékok
100506* gázok kezeJéséből származó iszaook és szűrőpogáesák
100508* hűtővíz kezeléséből származó, olaiat tartalmazó hulladékok
100510* vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gvúlékonv gázokat fejlesztő fölözékek és salakok
1006 a réz termikus kohászatából származó hulladékok
100603* fUstgázoor
100606' gázok kezeléséböl szánnazó szilárd hulladékok
100607* gázok kezeléséből származó iszaook és szűrőoogáesák
100609* hűtővíz kezeléséböl származó, olaiat tartalmazó hulladékok
1007 ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok
100707* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
1008 egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladékok
100808* elsődleges és másodIagos tennelés sósalakja
100810' kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fólözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes

mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek
1008 12* anódgyártásból szánnazó, kátrány! tartalmazó hulladékok
100815* veszélves anvagokat tartalmazó fústgázoor
10 08 17* t1istgáz kezeléséből származó veszélyes anvagokat tartalmazó iszaook és szűrőoogáesák
100819' hűtőviz kezeléséböl szánnazó, olajat tartalmazó hulladékok
1009 vasöntvények készítéséből származó hulladékok
1009 OS' fémöntésre nem használt, veszélyes anvagokat tartalmazó öntőmagok és formák
10 09 07* fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák
100909* veszélves anyagokat taTlalmazó fústgázoor
100911* veszélves anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
1009 13' veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok
100915* veszélves összetevőket tartalmazó, hulladékká vált Teoedésjelző anyagok
1010 nemvas fém öntvénvck készítéséből szánnazó hulladékok
101005* fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és fonnák
101007* fémöntésre használt, veszélves anvagokat tartalmazó öntőmagok és fonnák
10 10 09* veszélyes anyagokat tartalmazó t1istgázpor
101011* veszélves anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
101013* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanvag hulladékok
101015* veszélves összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok
10 II üveg és üvegtermékek tenneléséből szánnazó hulladékok
10 II 09* feldolgozásra előkészített keveTék veszélyes anvagokat tartalmazó hulladékai
10 II II * nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegoor hulladék
101113* veszélyes anvagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozásí iszapok
1011 15* t1istgáz kezeléséből származó, veszélves anvagokat tartalmazó szilárd hulladékok
101117* füstgáz kezeléséböl szánnazó veszélyes anyagokat tartalmazó iszaook és szűrőpogácsák
10 II 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből szánnazó, veszélyes anyagokat

tartalmazó szilárd hulladékok
10 12 kerárniaáruk, téglák, cserevek és éoitőÍoari termékek tenneléséből származó hul1adékok
101209* gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hul1adékok
101211* nehézfém eket tartalmazó zománcozási hulladékok
10 13 cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából

származó hulladékok
10 13 09* azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó szilárd hul1adékok
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101312* gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
10 14 krematóriumokból származó hulladékok
101401* rustgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok
II FEMEK ES EGYEB ANYAGOK KEMIAf FELÜLETKEZELESEBOL ES BEVONASABOL

SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAl
II Ol fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából szánnazó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási

eljárások, horganyzási eljárások, revétlenitési eljárások, maratás, foszf.tozás, lúgos zsírtalanltás,
anódos oxidálás)

II 01 05* reve eltávolítására használt savak
110106* közelebbröl nem meghatározott savak
110107* pácolásra használt lúgok
110108* foszfátozásból származó iszapok
II Ol 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szíírőpogácsák
]]0111* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek
1101 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírta]anítási hulladékok

~Ol 15* membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluáturnai és iszaoiai
1] Ol 16* kimerült vagy telített ioncserélő gyanták
110198* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
1102 nem vas fémek hidrometallurgiaí elíárásaíból származó hulladékok
110202* cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve)
110205* veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok
110207* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
1103 fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladékok
110301* cianid tartalmú hulladékok
110302* egYéb hulladékok
II 05 tüzi horganyzási eliárások hulladékai
110503* gázkezeléséből származó szilárd hulladékok
110504* elhasznált folyósítószer
12 FEMEK, MÚANYAGOK ALAKÍTASABÓl, FIZIKAI ES MECHANIKAI

FELÜLETKEZELÉSÉBÓl SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
1201 fémek és müanyagok alakításából, fizíkai és mechanikaí felületkezeléséből származó

hulladékok
12 0106* ásvánvolaj alapú, halogéntartalmú hütő-kenő folyadékok (kivéve az emu]ziókat és az oldatokat)
120107* halogénmentes, ásványolaj alapú hütő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az o]datokat)
120108* halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok
120109* halogénmentes hütő-kenő emulziók és oldatok
12 Ol 10* szintetikus hütő-kenő olaiok
12 Ol 12* elhasznált viaszok és zsírok
120114* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok
120116* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok
12 Ol 18* olajat tartalmazó fémiszao (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 Ol 19* biológíailag lebontható, gépi megmunkáláshoz hasmált olaj

·120120* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasmált csiszolóanyagok és eszközök
]203 vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanitó eljárásokból származó hulladékok (kivéve ll)
120301* vizes mosófolyadékok
120302* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai
13 OLAJHULLADEKOK ES FOL YEKONY ÜZEMANY AGOK HULLADEKAl (kivéve az

étolaiokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)
1301 hidraulika olaj hulladékok
130101* PCB-ket tartalmazó hidraulika olaiok
130104' klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók
130]05* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók
13 Ol 09* klórozott szerves vegvületeket tartalmazó, ásványolai alapú hidraulika olajok
13 Ol 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok
13 Ol II * szintetikus hidraulika olajok
13 Ol 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulika olaiok
13 Ol 13* egyéb hidraulika olajok
1302· motor-, haitómű- és kenőolaj hulladékok
130204* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, haitómű- és kenőolaiok
130205* ásványolaj alaoú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, haitómű- és kenőolaiok
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130206* szintetikus motoro, haitómű- és kenőolaiok
130207* biológiailag könnven Icbomló motor-, haitómű- és kenőolaiok
130208* egyéb motoro, hajtómű- és kenőolajok
1303 szigetelő és hö-transzmissziós olajok
13 03 01* PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok
130306* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok, amelyek

különböznek a 13 03 Ol-től
130307* ásvánvolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok
130308* szintetikus szigetelő és hő-transzrnissziós olajok
13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hö-transzmissziós olajok
1303 10* egvéb szigetelő és hő-transzmissziós olaiok
13 04 haiózásban keletkezö olaios hulladékok
130401* belvizi haiózásból származó, olajjal szennyezett fenékviz
130402* kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok
130403* cgvéb, haiózásból származó, olaiial szennvezett fenékvíz
1305 olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok
130501* homoktogóból és olai-viz szeparátorokból származó szilárd anyagok
130502* olai-víz szeparátorokból származó iszapok
130503* bűzelzáróból származó iszapok
130506* olai-viz szevarátorokból származó olaj
130507* olai-vÍz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz
13 05 08' homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek
l3 07 folyékonv üzemanvagok hull adékai
130701* tüzelőolaj és dízelolaj
13 0702* benzin
130703* egvéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
1308 közelebbről nem meghatározott olajhu Iladékok
130801* sótalanítási iszapok, illetve emnlziók
130802* egyéb emulziók
13 08 99* közelebbről nem meghatározott hulladékok
14 SZERVES OLDOSZER-, HUTOANY AG- ES HAJTOGAZ HULLADEKOK (kivéve 07 és 08)
1406 szerves oldószer-, hűtőanvag- és hab/aeroszol hnlladékok
140601* klór-!1uor-szénhidrogének, HCFC, HFC
140602* egvéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek
140603* egvéb oldószerek és oldószer keverékek
140604* halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok
1406 OS' egyéb oldószereket tartalmazó iszavok és szilárd hulladékok
IS HULLADEKKÁ VALT CSOMAGOLOANY AGOK; KÖZELEBBROL NEM

MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZÜRŐANYAGOK ÉS
VÉDŐRUHÁZAT

15 Ol csomagolás! hulladékok (beleértve a válogatottan gyüjtött televülési csomagolási hulladékokat)
15 Ol 10' veszélves anvagokat maradékként tartalmazó vagv azokkal szennvezett csomagolási hulladékok
150111' veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási

hulladékok, ide értve akiürült hajtógázos palackokat
1502 abszorbensek, s7.űröanvagok, törlőkendők és védőruházat
150202* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem

meghatározott olajszűrőket1,lörlőkendők, védőruházat
16 A JEGYZEKBEN KÖZELEBBROL NEM MEGHATAROZOTT HULLADEKOK
16 Ol a közlekedés (szállítás) különböző terüteteiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a

terepjáró járműveket is), azok bontás ból, valamint a járművek karbantartásából származó
hulladékok (kivéve 13, 14, 1606 és 1608)

16 Ol 04* termékként tovább nem használhat6 járművek
16 Ol 07* olajszűrők
160108* higany! tartalmazó alkatrészek
16 0109* PCB-ket tartalmazó alkatrészek
160110* robbanó tulaidonságú alkatrészek (pl. légzsákok, pirotechnikai övfeszitők)
160111* azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek
1601 13* fékfolvadékok
16 O] 14* veszélyes anvagokat tartalmazó fagyálló folyadékok
160121* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 Ol 07-tő] ]6 Ol ] I-ig tartó, valamint a 16 Ol

13 és a 16 Ol ]4 alatt felsoroltaktói
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1602 elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
160209- PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
160210- PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek

különböznek a 16 02 09-től
160211- klór-f1uor-szénhidrogéueket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések
1602 12- azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések
1602 13- veszélyes anyagokat tartalmazó hasmálatból kivont berendezések, amelyek különböm.ek ló 02

09-tő11602 12-ig felsorolt tételektől
1602 15- használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélves anyagok
1603 az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek
ló 0303- veszélyes anvagokat tartalmazó szervetlen hulladékok
160305- veszélves anvagokat tartalmazó szerves hulladékok
1604 robbanóanyag-hulladékok
160401- hulladék lőszer
160402- tűziiáték hulladék
160403- egyéb robbanóanyaghulladékok
1605 nvomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegvszerek
160504- nyomásálló tartályokban tároit, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
160506- veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezen laboratóriumi vegyszerek, ideértve a

laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
160507- hasmálatból kivont, veszélves anyagokból álló vagv azokkal szennvezett szervetlen vegyszerek
160508- használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek
1606 elemek és akkumulátorok
160601- ólomakkumulátorok
160602- nikkel-kadmium elemek
160603- higanvllarlalmazó elemek
160606- elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönitve gyűjtött elektrolít
1607 szállító-, tárolótartálvok, és hordók tisztitásából származó hulladékok (kivéve 05 és 13)
160708- olaial tartalmazó hulladékok
160709- egvéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
1608 kimerült katalizátorok
160802- veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasmált

katalizátorok
160805- foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor
160806- elhasznált fo Ivadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
160807- veszélves anvagokkal szennyezett katalizátorok
1609 oxidáló anyagok
160901- permanganátok Pl. kálium-pemlanganát
160902- kromátok, Pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
160903- peroxidok, pl. hidrogén-peroxid
160904- közelebbről nem meghatározott oxidáló anvagok
1610 keletkezésük telephelyén kivül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok
1610 Ol- veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok
16 1003- veszélves anvagokat tartalmazó vizes töménv oldatok
16 II bélés- és tüzálló-anvagok hulladékai
16 II Ol- kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szén-alapú bélés- és tűzálló-

anyagok
16 II 03- kohászati folyamatokban hasmált, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tüzálló-

anvagok
16 II 05- kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló-

anyagok
17 EPITESJ ES BONTASI HULLADEKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT

TERÜLETEKR6L KITERMELT FÖLDET IS)
17 Ol beton, tégla, cserép és kerámia
17 0106- veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia ITakeió vagy azok keveréke
1702 fa, űveg és műanyag .

170204- veszélves anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanvag, fa
1703 bitumen keverékek, szénkátránv és kátránvtermékek
1703 Ol- szénkátránvt tartalmazó bitumen keverékek
170303- szénkátránv és kátránvtermékek
1704 fémek (beleértve azok ötvözete it is)
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17 04 09* veszélyes anvagokkal szennvezett fémhulladékok
17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek
1705 föld (ideértve a szennvezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
170503* veszélves anvagokat tartalmazó flild és kövek
170505* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő
17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya
1706 szigetelőanvagokat és azbesztet tartalmazó épÍtőanvagok
170601* azbeszttartalmú szigetelőanyagok
170603* egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák
170605* azbesztet tartalmazó építőanyagok
1708 gipsz-alapú épitőanyagok
170801* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok
1709 egyéb évítkezési és bontási hulladékok
170901* higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok
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
tartalmazó kovdenzátorok)

170903' veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert
hulladékokat is)

18 EMBEREK, ILLETVE ALLATOK EGESZSEGÜGYI ELLATASABOL ESIV AGY AZ
AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve azokat a
konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból
származnak)

18 Ol szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséböl
származó hulladékok

18 Ol 06* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek
180110* fogászati célokra használt amalgám hulladék
1802 állatbctegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséböl, illetve megelőzéséböl származó

hulladékok
180205* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek
19 HULLADEK~EZELCl LETESITt::"ÉNYEKBÓL, SZEN]'I":VIZEKET KELETKEZESÜK ,

TELEPHELYEN KIVUL KEZELO SZENNYVIZTrSZTlTOKBOL, ILLETVE AZ IVOVIZ ES
IPARlvíz SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

19 Ol hulladékok égetéséből vagy pirolíziséböl származó hulladékok
190105* gázok kezeléséböl származó szürőpogáesa
190106* gázok kezeléséböl származó vizes, folvékony hulladékok, és egyéb vizes folvékonv hulladékok
19 0107' gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
190110* rustgáz kezeléséböl származó elhasznált aktív szén
190111* veszélves anvagokat tartalmazó kazánhamu és salak
19 Ol 13' veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
190115' veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por
190117' veszélyes anvagokat tartalmazó, pirolízis hulladék
1902 hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl, krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó

hulladékok
190204* kevert hulladék, amelv legalább egv veszélves hulladékot tartalmaz
190205* fizikai-kémiai kezelésböl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
190207' elválasztásból származó olai és koncentrátumok
190208* veszélyes anvagokat tartalmazó folvékonv, éghető hulladékok
190209* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladékok
190211* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
1903 stabilizált/megszilárdltott hulladékok
190304* csak részben stabillzált, veszélyesnek tartott hulladékok
190306* megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladékok
1904 üvegesített (vitrifikáltl és üvegesltésből származó hulladékok
190402' pernye- és egyéb rustgáz-kezelési hulladékok
190403* nem üvegesitett (vitrifikált) szilárd fázis
1907 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz
190702' hulladéklerakóból származó, veszélves anyagokat tartalmazó csumalékvíz
1908 szennyvíztisztító müvekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok
190806* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
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190807* ioncseré1ők regenerálásából származó oldatok és iszapok
190808* nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladékai
1908 10* olaj-víz e1választásából származó zsír-olai keverék, amelv különbözik a 19 08 09-től
190811* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszaDok
190813* ioari szennyvíz egyéb kezeléséböl származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 10 fémtartalmú hulladék aoritásából (shredderezéséböl) származó hulladékok
19 1003* veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por
191005* veszélves anvagokat tartalmazó más frakciók
19 II olai regenerálásából származó hulladékok
19 II 01* elhasznált agvag sZŰTők
191102* savas kátránvok
191103* vizes folyékony hulladékok
191104* fűtőanvagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok
19 II 05* folyékony hulladékok keletkezésük helyén tőrténő keze1éséböl származó, veszélyes anyagokat

tartalmazó iszanok
19 II 07* fűstgáz tísztításából származó hulladékok
19 12 közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés,

pelletek készítése) származó hulladékok
19 1206* veszélyes anyagokat tartalmazó fa
191211* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok

(ideértve a kevert anyagokat is)
1913 szennyezett talaj és talaivíz remediációjából származó hulladékok
191301* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
191303* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
191305* szennvezett talajvíz remediácíóiából származó, veszélyes anvagokat tartalmazó iszapok
191307* szennyezett talajvíz remediációjából szánnazó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek,

tömény vizes oldatok
20 TELEPÜLESI HULLADEKOK (HÁZTARTASI HULLADEKOK ES AZ EZEKHEZ

HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE
AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKA T IS

2001 elkülönítetten gyüjtött hulladék frakciók (kívéve 15 Ol)
2001 13* oldószerek
2001 14* savak
2001 15* lúgok
200117* fényképészeti vegyszerek
2001 19* növénYVédő szerek
200121* fénycsövek és egyéb higany tartalmú hulladékok
200123* klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések
200126* olai és zsír, ame1v különbözik a 20 01 25-től
200127* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tínták, ragasztók és gyanták
2001 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek
200131* cítotoxikus és cítosztatikus gyógyszerek
2001 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01,160602 vagy a 160603 kódszárn alatt

felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
20 Ol 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek

különböznek a 20 Ol 21 és 20 Ol 23 kódszámú hulladékoktóI
200137* veszélyes anyagokat tartalmazó fa

Az egyes hulladékokból átvehető mennyiség fajtánként 10.000 tonna/év, de a tárolási és
kezelési kapacitást figyelembe véve mindösszesen 100.000 tonna/év.
A telephelyen egy időben tárolható veszélyes hulladékok maximális mennyisége 7550 tonna.

2.0 A feIügyelőség előírásai:

A hulladékkezelés helyszíne:
2.1 A hulladék(ok) kezelése a 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. - KTJ: 100768694

telephelyén történhet, a további pontokban foglaltak betartása mellett.
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A hulladékkezelés módja:
2.2 Az engedély alapján végezhető hulladékkezelési tevékenységek megnevezése a 2000.

évi XLIII. törvény 3-4. számú mellékletei szerint:

Veszélyes hulladékok tárolása:
R13 Tárolás az RI-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a

ké ződés hel én történő átmeneti tárolás és ű'tés kivételével
DIS Tárolás a DI-DI4 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés

hel én történő átmeneti tárolás és ű 'tés kivételével

A veszélyes hulladék tárolása az erre a célra kialakitott veszélyes hulladék gyűjtő csarnokban
illetve zárt konténerben burkolt. vízjogi engedélyes felületen történik, az átvételtől számított I
évig.

Veszélyes hulladékok előkezelése:
R12 Átalakitás az RI-RII műveletek valamel ikének elvé zése érdekében
D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fIZiko-kémiai kezelés, amelynek

eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a DI-DI2 műveletek
valamel ikével kezelnek el árolo tatás, szárítás, kié etés stb,

D13 Keverés vagy elegyítés a DI-D12 műveletek valamelyikének elvégzése
érdekében

D14 Átesoma olás a DI-DI2 műveletek valamel ikének elvé ése érdekében

Az előkezelési műveletek 164/2003. Korm. rendelet szerinti HIR adatszolgáltatás kitöltési
. tutmutato1a szerm :

cizikai-kémiai kezelés
P02 - 01 desztillálás,

- 02 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás, ülepítés),
- 03 flotálás,
- 04 szűrés,
- 05 töményítés,
- 06 aprítás, törés,
- 07 tömörítés, bál ázás
- 08 válogatás,
- 99 egyéb

Különböző hulladékok illetve hulladékok és más anyagok összekeverése
P03 - 01 keverés,

- 02 hígítás,
- 03 homogenizálás,
- 04 felitatás,
- 05 fizikai befoglalás (pl. azbeszt por, szálak cementbe való beágyazása),

Kémiai kezelés
P04 - 01 semlegesítés,

- 02 oxidáeió/redukeió,
- 03 kicsapás,
- 04 kémiai befoglalás ("ehemieal fixation and so1idifieation" értelemben)
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crésc

A hulladékkezelési tevékenységet a kérelemben meghatározott és bemutatott
berendezésekkel, illetve technológiával lehet végezni, a technológiában történő
változásokat a felügyelő ség felé haladéktalanul jelezni kell

,ror

A tevékenység során betartandó feltételek:
2.3 Az Engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet

veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti, a 2000. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hgt.) előírásainak betartásával, különös tekintettel a Hgt. 4. §-ában
meghatározott az elérhető legjobb eljárás, a közelség és a költséghatékonyság elvére,
valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 98/2001. (VI.l5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak
betartásával.

2.4 A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más
módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy
ártalmatlanításáról gondoskodni. A hulladékkezelésből származó hulladékokra a
hulladékkezelő köteles betartani a hulladék termelőjére megállapított kötelezeltségeket.

2.5 Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitói eltérő
módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

2.6 A hulladékok átvételét, kezelését a kérelemben megadott technológiai leírások szerint
kell végezni, a technológiában történő változásokat a felügyelő ség felé haladéktalanul
jelezni kell. Veszélyes hulladék bármilyen kezelési célra történő átvétele csak abban az
esetben lehetséges, ha az adott technológiához szükséges műszaki feltételek, tárgyi
eszközök, kezelés volumenének megfelelő mennyiségű kármentesítési anyagok illetve
személyi feltételek is maradéktalanul rendelkezésre állnak.

2.7 Az engedélyesnek a technológiába bemenő és kimenő anyagokról és hulladékokról
anyagmérleget kell készítenie, valamint az egyes hulladékkezelési technológiákról
üzemnaplót kell vezetnie. Meg kell adni az adott kezelési teehnológiába bemenő ill. a
kezelés eredményeként keletkező hulladékok EWC- kód szerinti megnevezését, fizikai
megjelenési formáját (iszapszefŰ anyagoknál a szárazanyag tartalom megjelölésével);
veszélyes hulladékok esetében a legfontosabb összetevőket ill. veszélyességi
jellemzőket. A telephelyen belüli technológiák közötti hulladék átadásokat dokumentálni
kell.

2.8 A hulladékok besorolásánál a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 2. sz. melléklete szerint
kell eljárni. A hulladékkezelésből keletkező másodiagos hulladékokat - kivételes
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esetektől eltekintve - a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti 19-es főcsoportba kell
besorolni.

2.9 A kezelések során keletkező technológiai szennyvizek közcsatornába juttatása csak
érvényes vizjogi engedély birtokában, tisztítás után, az azokra vonatkozó befogadó-
nyilatkozatok birtokában lehetséges. Közműpótlóban történő gyűjtés esetén azokat
folyékony hulladékként kell kezelni, megfelelő ártalmatlanításukról gondoskodni kell.

2.10 A kezelések során keletkező veszélyes hulladékot (pl. olajos rongy, gépkarbantartásból
származó hulladékok) a módositott 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet előírásai alapján
kell kezelni. A veszélyes hulladékokat a későbbi kezelésnek megfelelően elkülönítetten
kell gyűjteni, tárolni, környezetszennyezést kizáró módon.

2.l IAtelephelyen olyan termék, anyag valamint hulladék gyűjtése és tárolása, illetve olyan
tevékenység végzése, ami a csapadékvizet, a talajt, talajvizet elszennyezheti, csak fedett,
vagy burkolt területen végezhető. A veszélyes hulladékok gyűjtésénél és tárolásánál
alkalmazandó tárolóterek, üzemi gyűjtőhelyek műszaki védelme ill. kialakítása meg kell,
hogy feleljen a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében előírtaknak.

2.12 A technológiák alkalmazása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak
teljesülnie kell, valamint az ott előírtakat be kell tartani:

,,9. § (1) Tilos a veszélyes hulladékot más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes
hulladékkal, vagy bármilyen más anyaggal keverni, ha e tevékenység kizárólag a
szennyező összetevők hígítására irányul.
(2) A veszélyes hulladék hlgltása - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak
engedélyezett kezelési művelet részeként végezhető.
(3) A veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy
bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverése csak az alábbi feltételek
egyidejű teljesülése esetében engedélyezhető:
a) a keverés következtében a hasznosítás, ílletve az ártalmatlanítás nagyobb hatásfokkal
végezhető el, mintha a hulladékot önmagában kezelnék;
b) a keverés következtében a környezet veszélyeztetésének mértéke az előző állapothoz
képest nem növekszik;
c) a keverés nem jelent kockázatot az emberi egészségre, élő szervezetre, a vízre,
levegőre, talajra, az élővilágra;
d) a keverés nem okoz kellemetlen környezeti hatásokat zaj- vagy bűzhatás révén;
e) a keverés végzése során vagy következményeként nem szennyeződik a környezet. "

2.13 Az Engedélyes tevékenysége végzése során keletkező, illetve a birtokába kerülő
hulladékokkal kapcsolato san nyilvántartás vezetésére, illetve bejelentésrc vonatkozó
kötelezettsége van a 2000. évi XLIII. tv. 51. § alapján, amelyet a 164/2003. (X. 18.)
Kormányrendelet feltételei szerint kell teljesíteni. A naprakész nyilvántartás egy
példányának az engedélyes telephelyén, a környezetvédelmi hatóság számára
hozzáférhető helyen kell lennie.

2.14 Hulladékok begyűjtése és szállítása ezen engedély birtokában nem végezhető! A
hulladékkezelő telepre hulladék csak érvényes szállítási- vagy, begyűjtési-szállítási
engedély birtokában szállítható. A telephely üzemeltetője köteles meggyőződni arról,
hogyabeszállított hulladékok anyagi minősége megfelel az engedélyben rögzitett
átvehető hulladékok követelményeinek. Ha az üzemeltető egy adott hulladékszállítmányt
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vagy annak egy részét nem veszi át, akkor a visszautasításról haladéktalanul értesítenie
kell a felügyelőséget, megjelölve a visszautasítás okát, a hulladék tulajdonosát, vagy a
szállítójármű azonosító adatait.

2.15 A telephelyre érkező hulladékszállítmányokat minden esetben mérlegelni kell. A
hídmérleget a meghatározott ídőközönként hitelesíttetni kell.

2.16 Az egyes technológiákban alkalmazott veszélyes anyagok tárolása zárható, szellőzéssel
ellátott, víz és vegyszerálló burkolattal ellátott raktárban történhet, az egyes anyagokat
egymástól elkülönítve, a rájuk jellemző tulajdonságaiknak megfelelően kell tárolni.

2.17 A tárolóedényzetek, göngyölegek, tárgyi berendezések, és a technológiákhoz tartózó
hulladékkezelő gépeknek, berendezéseknek, manípulációs tereknek a környezet
veszélyeztetését kizáró műszaki paraméterekkel kell rendelkezniük, ellenállónak kell
lenniük az adott hulladék veszélyes tulajdonságaival szemben. A gépek és
berendezésekben történő minőségi, mennyiségi és kapacitásbeli változásokat az illetékes
felügyelőség felé jelezni kell.

2.18 A veszélyes hulladékok hasznosítása során érvényesülnie kell a 98/2001. (VI. 15.)
Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdésének, mely szerint a hulladék hasznosítása olyan
kezelési tevékenység, melynek révén a kezelésnek alávetett hulladékot alapanyaggá, ill.
alapanyagból előállított termékkel egyenértékű termékké alakítják áto

2.19 A veszélyes hulladékok 4 hetet meghaladó tárolása a 98/2001. (VI. IS.) Korm. rendelet
előírásainak betartásával történhet, különös tekintettel annak 3. számú mellékletére
valamint az ott előírt veszélyes hulladékok gyűjtésénél és tárolásánál alkalmazandó
műszaki védelem szerkezeti elemeire. Az átvett veszélyes hulladékok az átvételtől
számított egy naptári évig tárolhatóak a telephelyen.

2.20 A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok
meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint
Engedélyesnek környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatnia. A megbízottnak a
környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII.
4.) KTM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.

2.21 A működés határértéket meghaladó légszennyezést, környezetet zavaró szag- és
bűzhatást nem okozhat, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell
akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. A technológiához
tartozó légszennyező forrásokat be kell jelenteni, azok csak működési engedély
birtokában üzemeltethető ek.

2.22 Az Engedélyesnek egyedi hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie, amennyiben a
12612003. (VIlI. 15.) Kormányrendelet 12. § (l) bekezdésében meghatározott feltételek
teljesülnek.

2.23 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási
tevékenység azonnali megkezdése mellett. Az okozott kárt saját költségén fel kell
számolni. Az engedélyesnek a hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó fedezettel és
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.
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2.24 Az Engedélyes megszünése, illetve felszámolása esetén az átvett, illetve a tevékenység
során keletkező hulladékok sorsáról a mindenkor érVényben lévő jogszabályoknak
megfelelően gondoskodni kell!

3.0 Az eljárásban közreműködő szakhatóságok által előÍrt feltételek:

• A H~jdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügy Szakigazgatási Szerv
Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézete az engedély kiadásához
kikötések nélkül hozzájárult.

4.0 Az engedély érvényessége:

4.1 A tevékenység érvényességi területe:
A 2.1 pont szerint meghatározott területen érvényes.

4.2 Időbeli érvényessége:
Az engedély ajogerőre emelkedésétől számított 6 évig érvényes.

4.3 A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegü
tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít
(pl. üzletmüködési engedély, telepengedély, állategészségügyi engedély,
fémkercskedelmi engedély, stb.).

4.4 A hulladékkezelési engedély visszavonásra kerül, ha:
az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett,
az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti,
az engedélyes a tevékenységet az engedélyben toglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
az engedélyes nem tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségének,
az engedélyes akadályozza a környezetvédelmi hatóságnak a hulladékkezelési
ellenőrzésévei kapcsolatos eljárását.

4.5 Amennyiben az engcdély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy
ezeket érintő változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk
merülnck fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Felügyelőségünk részére
bejelenteni.

4.6 Fellebbezés:
A határozat ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül - az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a
Felügyelőséghez 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díja a 33/2005. (XIT. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján az
engedélyezési eljárás díj ának 50 %-a, azaz 436.500 forint, amelyet csekken, vagy
átutalással kell befizetni a Felügyelőség számlaszámára (Magyar Államkincstár
10034002-01711916-00000000).

A fellebbezési határidő elteltével - fellebbezés hiányában - jelen határozat külön
értesítés nélkül jogerőre emelkedik.
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INDOKOLÁS

A SO FÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.
KÜJ: 100447271) telephelyre vonatkozó veszélyes hulladék kezelési engedélyt kért a
felügyelőségtől.

A benyújtott engedélykérelmet a 9598/2/201 J. számú határozattal a 314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedéséig
felfüggesztettem .

A kérelmező az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítette és a felügyelőségre benyújtotta,
amely alapján a felügyelőség - többszöri hiánypótlási felhívást követően - a 1632/1112012.
számú határozatában megállapította, hogy a végezni kívánt hulladékkezelési tevékenység
eredményeképpen nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Az engedélyes kéreImében bemutatta az előkezelési tevékenység módját, eszközeit,
technológiáját.

Az engedélyes kéreiméhez az alábbi dokumentumokat másolatban mellékclte:
érvényes cégbejegyzés másolatát,
megfelelő iskolai végzettségek igazolását
környezetbiztonsági tervét,
üzemorvosi szerződését,
eljárási díj befizetésének igazolását,
a hulladékokra vonatkozó befogadó nyilatkozatokat.

Az engedélyes elkészítette és benyújtotta Környezetbiztonsági (havária) Tervét, illetve
igazolását arról, hogy az engedélyben foglalt tevékenysége környezetvédelmi biztosítékaként
100.000 Ft összeget különített el, mely csak a felügyelőség engedélyével szabadítható fel.

A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a hulladék
előkezelési tevékenység folytatásához az Engedélyes rendelkezik az illetékes hatóságok által
engedélyezett telephellyel, a szükséges technológiával, valamint biztosítottak a tevékenység
folytatásának személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv a IX-R-
052/420-015/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához feltételek
nélkül hozzájárult.

A rendelkezésre álló iratok alapján a Felügyelőség megállapította, hogy a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, és a rendelkezŐ részben megadott
végrehajtási rendeleteinek, valamint ezen határozat előírásainak betartásával a hulladékok
előkezelése környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a tevékenységet - a rendelkező részben
foglaltak szerint - engedélyezem.

A 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. mellékletében meghatározott hatósági eljárási
díjfizetési kötelezettségének eleget tett.
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Az 1/2009. (1. 30.) EüM rendelet szerint, a szakhatósági állásfoglalásának díját az engedélyes
megfizette.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határoztam.

Határozatomat a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben eljárva, a
2000. évi XLIII. törvény, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a 16/2001. (VII. 18.) KöM
rendelet és a 2004. évi CXL. törvény alapján hoztam meg, a jogszabályban meghatározott
ügyintézési határidőn belül.

Debrecen, 2012. október 16.

Kelemen Béla
igazgató nevében és megbízásából

. :i" ,,1""0·""
.,Rózsa Lás "o J

áltálános igazga ' e dtes

Kapják:
1. SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. - 4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18. (T)
2. Hajdú-Bihar Mcgyei Kormányhivatal Népegészségligyi Szakigazgatási Szerv Debreceni

Kistérségi Népegészségligyi Intézet - 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
3. Tájékoztatásul: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 4032 Debrecen,
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