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NIEZÓC;AZDAsÁGL KIRTÉSZETI, AKVAKt]LTúRÁS
ERDOGAZDALKODASBOL.

H.{LÁSZATBóL. ÉLELNfTSZER-

H.\,l ,\RoZ^T

Al O]\ZásO§ K(nn\eleNéd€lmi és Tcllnós7cl\édc]|ni iórclíigr,elóség (i lLr\ábbiikbr|: 1.iiltliig}clősóg)
a \{ETALKER HI\G{RI\ l(crcskcdclmi ós szolgáltató Kollátolt Felelij§§égú Tál,saság
(.7ékhelr, és tclcph.l}: ]l]l Csailnin. RiZ tLLt.l K{ l lll0]lh+|+ KT.I: jOIar_r-l70].

l(sFl aZor)osiló: I221l1l7_.i6]]_1l]] ]_]. n}il\álltaíás] SZán: ]6]]2KLRKOZ./20 ],1. i 10\álrLriakban:
Ensedél},es) lés7éle _ |érclnlólrck hel}1 ad!a _

cngedól]ezi

nem veszéi,Ye§ hulladékok 0rszágos szá||itásátJ közv€títését és kere§kedelmét .rZ a|ábbiak szerint.

1.') Az engedélyezetl hulhtlól€azdálkodá§i te\,ékení§ég nregnevezé§eI

Szállitási. kijzvetíté§i e§ k§le§kedclnri lc\ókcll\sóg r,ó.<zese lem leszélles hulladékok le](inletólrcn.

2.) A hu]ladékgazdálkodási letókenv§éeeel érintett t€I,ü|eti

MagyarorSZá g icriilcl0,

3.) A hulladék laitíirl. tíDusa és nl€ nviség€ nem ves7é|Yes hullrldékök száI|ítási tevékenvsége
esctón:

§Icgncyczós
Mcnn]isóg

^zonosítókód (t/év

TER\II1.IisBÓL.
vADÁsZA,I,B(i|..
tLóÁl,LiTÁsB(iL És -FFLD()LGOZÁsRóL sZÁRNíAZó
HIlLLADÉK
meziigazd,tság, kcrlószct, ak\,rkultíllás
erdógazdálkodás, vlldá§zat és hlllá§zat hulIadéka

termelós,
02 0l

0r 0] 0:1 htllla.lék (ki!éve a csomagolás]

íénlhulladék
,-,FAFELDoLGoZASBoL Es FA],E]!TEZ-, BlIToR-,

CELLLiL()Z RosT SZtrSZPtrNZIo-, PAPIR- Es
L\RloN(,\ ARli:lBol- 5Z iRMAZo Ht l l- \Di K
fáfektolgozásh(il, fa|emez_ é§ bútorgYártásból szárm8zó hulladék

tiit,ószpor_ 1alolgírcs. darabos eselék, fa- íorgácslap és fumér, lnleI1
kiilijnbö7ik a 0j 01 0_1 lól

1'akéreg és paralilruiladók 50

50

kii7e]€bbról ficg em halárololt hUlladék

03 0l 0l

0_] 0l 0j

l l016 Bud.!.n. \,iésl.n.s u, i8lJ L.\élcnn: lj]9Bp,Pt:;r5 l .. !,ürlgovoldlralosag go\ lr!
l Tclcln! 2].19 ]00 fa\:]]J9 ]li] or\zsó\4^]dh lúig,hu l



03 03
t€llulózro§t szusZpcnzió, p2pir- é§ kartongyártási, feldolgozási
hü|llldék

0.] 0E0.] haszloSításra szánt papíI éS kanon válogatásábó] számazó htrlladék 50

0ó
SZERVETLEN IÓN AI IiOLYÁ§IATBOL SZÁRMAZÓ
HI]LLADÉK

06 03
§ók é§ oldatii. valamint lóntOrridolr t€Im€Iéséből, kiszeIe|éséből,
forgalnrazásábóI és felh:rsználá§ából szármaZó hulladók

0603 ]al lcrrro r,do.. a ,re l <k ki; ,,hi,,l1.1 "tll.'l' 5,|o 100

01
SZERVES ]<ÉMIÁI FOLY^NLATBÓL SZÁRMAZÓ
HI]LLADÉR

I1,7 (l2
nríisnyágolr, műgrrni és nlíiszálak gy,iíásriból, lii§zcrclósóból,
lbrgalmazá§ábó1 ós fclhasZnálásábót sZármazó hulládék

07 02 13 hrt]ladók lniianyag 50

08

I]EV()NAToK €llsTÉr(xK, LÁKK()K Es ZoNIÁNCoK),
R\c {\Z foh. TÖ\flTÖA_\\ACoK L5
NYoMDAFEsTEK|lK
KISZERELnsEI]oL.

GYARTASABOL,
FORGALMAZÁSÁBÓL ns

FELHASZNÁLÁSÁB(iL SZÁRMÁZo HULLADÚK

08 01

kiszereIéséból, forgalnazá§ából
ezek e|tír,olítás:íból sz:irnrazó

t'€§ték€k é§ lakkok gyáftásábót,
é§ felhasztrállisálról. valamint
hltlladék

0R 0] ]2 í'esiók vagy lákk-hul]adék] amcl}, kúlönböZika 08 0l lI_tijl 50

Lllt 0] közelebbrő1 meg nem határozott lrlljladék 50

08 03
nyomdBíestókek gyá|lá§ából, kisze}€lósóből, tbrgdmaZá§ábó| é§
l'elhasználásából szátmazó hulladék

0,1 0,] ]8 hulladékká Vált trnlel, amely kűlónböZik a 08 0j l7-tii] 50

ll9 rf\ \ K fPf52[Tl IPARHLLLADEKA
09 0t fénykéPészcti ipar h lladéka
090 07 €ziistőt vagy eziis§,egyii]eteket taltillma7ó íbtófilrl és papir, 80

09 0l Olt eZüstijt vagy e7iistve$/ületekel nem larttllma7ó 1ötót]llD óS papír 60

09 0l l0 egyszer használatos fényképezőgép, áramforráS né]kiil 20

0g 0] ]2 áramforrást iS taíta]mazó, egyszer has7nálatos fénykép9zőgép.
amcly kü]önbijzik a 09 01 ll től

20

1í1
TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYANIdTBÓL SZÁRMAZÓ
ItULLADEK

10 02 vas_ és fuóliparból származó hul]adék
l0 02 0l salak kezclóséből szárnlazó hulladék j0

l0 02 02 kezclct]ür salak 40

10 03
alumínium el€ktrolízi§ébó| és termikus lrchá§zatából szárnazó
hulladék

]0 03 02 hu]ledékl.á váll án(')d tinrnelétek ]]0

10 03 16 íölóZék és salak, ame]y kiilönböZik a 10 03 ] 5-1őt
,]0

l0 0,] 
,]0 sóselak és l§ketesalak kczclósóbőI származó hullaclék. ame]v

ktilónböZik a ]0 0] 29-tő1
50



10 05 cink termikus kohászfltáhól szárm:rzó hu]|idék

]0 05 01 elli;dleges és másodlagos tennelésbijl szármal(') sal.lk 100

]0 05 ]1 fi]lij7ék és s.llak, amely kii]ónbö7ik a l0 05 l0-tij] ]00

l0 0í] a réz terniku§ kohászatíból s7árn,azó hü|ladék

]]] 9í] 0l.

l0 0ó 02

10 07

10 07 0]

clSődlcgcs ós lttásodlagoS l(jín)clósből szárfiazó saLak

elsődleges ós rnásodhgos tcnnclósból szárlla7ó kohi)salak
r i,rr .a r .l e, t]' ;ze ,

czii§t, ál.Any ós plrtilA tcfnrikus kohászatából származ(i
l,,llli(léL
elsi leges és nlásodlaqos telülelésbajl sláml,uó salaL

200

]00

20

]0 07 0?
clsődlegcs -és lttásodligos lcflnclésből szárfit7ó kohósalak
(féInsalák) és l'i]liizék

2a

1ll 0|l eg"véb nemva§ íénlek termiku§ kohá§7atából §7áImazó hulladék

]0 08 09 egyéb salakok
,] 00

]0 0ll l8 íiistgáz kezclóséből származó is7ap é5 s7iirópogácsa. aDlely
kiilöibölik a I0 08 l7,től

50

t0 09 vasiintvónyck kó§zíté§óbiil §zár,naZó hullrdék
10 09 03 40

1010 n€mYa§ íénl öntvények készítéséből §zármazó h lladék

l0 l0 0l 80

l0 ll üveg és üvegtermékck gyártásábó] §zármrzó hulladék

i0 il 1: iiveghulllldók, aolcly kii]önt]aizik a ]0 ]1 l1-tól l00

11

FÍMIK ÉS EGYÉB ÁNYAGOK KÉMIAI
rFl i'LFlKF,ZrLíSiBol i§ BfV( )\ q\Á Ba)L \1 \RvÁZó
HULL^DÍKI NEMvAs FóMDK IIIDRoMETALLIiRGIA]
HtJI I ADú,KA

ll0l
fémek kémiai feliitetkezeléséből, b€voná§ábó| §Zárnazó é§ egJ-ób
hulladók (pl. galvanizá|á§i cljárások, lrorganyzási eljárások,
njvéttenitési etjárá§ok, narltás, lbszlátozá§, lúgos Zsirtalanitá§,
anódo§ oxidá|á§)

] 1 0l l0 iszap és szűr,ópogácsa, amel} kiilönlrözik a ] l 0l 09 től l00

11 05 tűzihorganyzási e|iárások hulladéka

1]0501 kernén_r, cink ]00

1l0502 ciiülamu ]00

12
FEMEK, MI]ANYAGoK ALAKITASAB()L, FIZII(AI fs
MEcfL\NIKdr FELIILETKIZELESEBoL SZARMAZo
HULLADúK

l2 0l fémek é§ műinyagok alakítí§ából, fizikai é§ m€chánikAi
felülctkczclósóből száInazó hulladék

]? 0l 0l vásíé]n r,észek és esztergaforgács lj0
12 0| 02 vas[éú Észek és por 150

12 01 03 nenrvas fém reszelék és eslergaforgács 200

12 01 04 nem\ xs feln les7e| es por 200

12 01 05 gyalu]ásból és esáergálásbó1 származó núanyag lol 100



l5
(]soMAGot,ÁSI HULLADÉK: KöZLLIBBRóL \1[G Nl]M
II^TÁRoZoTT FELITATÓ ANYAcoK (ABSZoRBENsEK),
ToRLolía]!DoK. SZt]R()ANYA(;()K Es vED()RUHAZAT
csomágolási hulladól( (bclcó,lvc .r \.at|oglt0ttan g\ űjtiitt
tclcpiitó§i c§omlt!aolási hutladékot)

l50l

l01)

]50]

15 01

02 nliian\ ag csoml1qolá§i lltll]á.jél(

0:] ta cSonrago]ási hulladék

]5 0l 01 íém crorlln]rolári hlL l.]dék

15 l]1 05 \eq}ei ijss7etétclii kofipozii csol a9C)lási hLll]idók

l5 0l 0ó

1j 0] 0]

cg} ah. Le\crt csonlagolási hLtlladék

iiveg csolnagolási lrulladóL

t§\til c ásj hll]Ilr(lék

l6 0l

]6 06 05 ep.},éb e]enlek és akkunrUlátorLrk

abszorben§ek. s7iiróan}ego](. 1ii]lókerldijli, vódőnrházat, arlle11
kiilőnbij7ik a ]5 02 02-1ijl

rbszolbcnselq szűrijal,yagok. tin,lóliendijk é§ védőn házit

A tlULLADÉKJEcYZEKIEN KÖZELEBI]RÓL },lEG N[xI
HÁTÁR()Z()TT HI IT.T,AT}ÉK

l0(]

]00

,00

]L)

j0

50

A kőzlcl(edés (§zíI|ítá§) kü|ijnbiizi; terii|€teirij| §Zirm{Zó
hUl|adékká Yá|t gépjármíi (ideértve g terepjál,ó járműYet is), a
hulládóldú \,ált gépjármű hontásából, válamint
klrbrntlrtá§ábóI szánnllzó hulladék (kivéve a l3. :l 1.1

íőcsoportokbnn, a 16 06 és a 16 08 ilcsopoltokbln

l6 0ít ldlncriilt kataIizáto|.ok

cgyób áfui}cncli föneke| !ag}, áunencli 1ómeL Veg]iileleit laJta]fil1zó
elIas7nált katali7átoíok, an}c1_lck kűlónböalek a 16 08 02,tól

amn}, ezüst, rénium, lódiunl, pa]ládiunj. iridiun vag_l,platina
t3íiallnú cl]rasaráh kalalilálolok (l(i\,ó!e a 16 08 0])

papíl és kalíon csonragolási hLlllsdók

1j 0] 09

]50r0]

nltgllálár,,/oll hulladéL) _ 51 i16 0] 0j hu]]adók]é Vá]l clnniábron.s()k

16 01 17 vastilnck j01)

16 01 ]8 nemvas 1ének ]50

l6 0l ]t) miianyagok ]00

l6 0l 20 50

16 02 e|ektI.onlos és clcktlonil(ns hcrtndc7ós.li hüIla{lók,

]602 14
kiselejtezett berendezés. amcl! különbö7ik a ]6 02 09 től ]6 0] l],
ig te{iedó hUl]adékiipUsoktól

§00

]602 16
kiselcjte7ctt bcrcndezésből ehá\,o]ílott an),ag, arnel! különböZik a
]602]5től 500

16 l}í) elemck ós rk|(ümDláforok

]6 06 0+ lilgos akkumulátoroli (ki\,ó\,e a 16 06 0:]) 50

16 08 0]

l6 08 03



17 02

ÉpirÉst-stlltrÁsr Huu-r.lÉr
SZENNYLZI TT TERtiI-ETnKRóL
ls)
fa, ii,i,eg ós műán}ag

(BELEIiRTVE A
KITERNlFl.T Fa)L|)FT

17 0] 0]

mLLa]]}ag

té-+1!4!!]]]9]]!! !,-"t9!!ls)
\ ailaisl,óZ_ bl onz. sálgalé7 ,100

]00

2_s0

I50

17 0:l 06

17 04 07 fölrr]re v elék

. 150

200

40()

]50

]00

] ,] 
00

500

Ht]].L.\DÉKKfZEL(i LÉTISíTMÉ\YEKBóL. A
sZENNYVIZIT KÉPZÓDEsENEK TELEPHILYÍN KÍ\t']L
hF7[LÓ \Zl \\\\17tl|/,li,lOKBÓL. \^L\lll\l A1
lVOVIZ Es IPARI vIZ SZoLG, JTATASB()L sZARMAZo
HI lI T.ADÉK
l'emlJrt.lllllli llllllidék .prili.i1,ol (.h.".1,1"..^*t.D .ri.,"r^
hllIlLlék

kálrel. aficl} kiilönlröZik a l7 0,1 l0_tó]

las és acélhu]ladék

ncnrvas lérn hulladék

Iózelebhról meg ncm
o§ztálvozá§, aprit:is,
h l|,idék

hátározott nlechl ikai kezelésbő| (p].
tömijrités, Pellet készíté9 §7ál,m,tzó

papír és klrrton

iém vas

nemvas témck

l 250

1j 0] 0]

]70.10]

l] 04 0]

1 ,,- ()] 0l
l] 0.1 0]

l7 0:l 05

l]0:ll]

l9 10 0]

]9 10 02

19 12

l9 2 0]

19 12 0?

19 ]2 0]

]9 l2 04

19 12 05

20 0l

2
9

1

l 12 08

|2 01 fa. an]elv kii]önbö7ik á l9 ]] 06_tril

e§éb. a 19 ]2 1 l -lij l kü 1inlbij7ij h ul]tLdék mechanika i kczclósóvcl
h! lJdt[ |ldeéó c l kL\ el l allJ agolút i\)

TELEPI'..LÉSI HULLADÉK íHÁZTARTÁS] HIILLÁDÉK És
{ ll (1l \R,l isl Ht l,L\DiÁHoZ \\oNLÓ
KLRL\KLDfl \ll. lP\]tl L5 l}IúZ\lf\}l Hl LLADLh/.
lD|FRT\ E \L fl Ki'la',\iTf lTf\ {,\(JTÖt,l
FRAKCIÓT IS

€|kíilönitetten gyiijtött httllidék frakci(rk (kivéve :r 15 01)

papír és kanon



20 01 02 lj0
20 01 ]l tcxtiliák ]00

20 0] ]8 lestékek. tiDtltk. ragaszti)k és g)antáL an1el}ek kiilönLrö^eL i 20 0]
]]_iól

50

200]],l elenrekés akkLlmLllánn,ok, anlelyekl,iilőlIbölnek a 20 0l ]] ó r00

]0 01 36
kiselcj',cleii elektii)iilijs éi eIekiionik S bcr.lldczóscl(. 3nrcl]ck
kiilörlbözn§k a 20 01 21 tól. a ]0 0 ] ]j{ól és x 20 {)l :]5-ral

61)(]

]0 0l lt li. anrcl\ kjlönbőzik a 20 01 37 tól _s0

]0 0l l9 nlijanragok ]00
.0 ()] ,10 500

Ní,\im,iIis,n s7állíf hátíi ii§s/c§en : 6.337

,4. hulladók faitáil, tíDuss ós mennvisógc l1em veszélve§ hu|lidékok kelesk€deh i é§ közvetíói
t€!éken\,§éee c§ctón:

kód

] 0] 0l 99

líegne\ €7és

MfZ(X;AZDAsA(;I.
TER.\lELEsBoL.

;.KERTESZETl. -{K\,-{KtJLl []R\s

VADÁSZATBóL. . HALÁSZATBóL, . ÉLELMISZER-
ELo-A.LLIT-{sBoL ES -FELDoLGoZÁSIJoL SZAR}IAZO
HI]l.I ADÉK
mezőgazdaság, kerlésZet, akvaku]túfá§ t€lmelés,
el.(lőgazdálkodás, vadá§zat és ha|ászat hulladéka

: lnijarr},eghuliedóI( (Li\,é\ e e csornagolás)

í.RI}oG^ZDA].KoDAsB()L.

2{]0

,00

FÁFELDoL(;()Z-{SBoL ES FALENIEZ-. BUToR-.
Cl,LLt lÓ7 RosT slts7t,r\Zló_. P\PiR- L\
]<ARToNGYÁRTisRól. s7-ÁR},íAZó HI]i-I-ADÉK
íhfeIdolgoZish(]l, 1.tlemez- és bútorgyrt,tlisból szá,,,nIlzó hulladók

0j 0] 01 tákélcq és oáráí'áhul]2dék

cellulózrost sZuszpenzió, paPír- és karton$,ári:isi, leldolgo7á§i
hulladók

l00

]00

sók és oldatai. vllamint fémoxidok t€rme|é§ébő|, ki§z€Ieléséhőt!
*,r.,lm,7ásáhíii íjs t'elh,s7nálásátlíl §lárm,/ó hull:i(lék

liírészpoí, ía1'orgács. dalaboS csclók, ta. törgácslap és tiLrnéI,. anrely
különböZik a 0] 0l 04-tij1

kij7c]chbíől lnco ncrn h.láro7o1i hlilladék

0j 0j 0B

0ó

haszlosiiásla SZánt papir és karlolr válLrgaiásából száínazó hulladék

szl lt\l ll,fl\ K}NllAl F(rl \ANIAlB()l \7{l{\lAló

illíjO,j ]6 t'émoxidok. amc]yck liiilóllböznck a 06 0] ]5-tirl



sZERyES xílrt-c.I
Ht]],L^DÉK

F()T,,V Al\,IATa()L sZARllIAZo

míiIrn}agoli. nlíigumi ós nrúszálak gyárlásábót, kisz€relésébő|.
lbrgáInli7ásíból as t'eIhasználtísriból száI.Inazó hullrrdót{

0] 0] ll h jlidóli niien}llg

\Y()NtDAFEsTl]l{[K
KTsZtRlLÉsÉBÓL.

08 0l 99 klize]cbbről r!eg nenl halir(l/(nl ])lLIlN(]ék

0íl 03

080]] ]8 lr rl , ]<lk rlrlt l 11.1,,l .l,, k: , h, / " l L,B L,l

iii\.,()NAToK (ilisTÉKEK, L \KKOii ÉS Z(}],iÁ}iaoK),
R \C \\Z|UK. TÖ\lllo\\\ \LoK L\

CY,\RTAsAB()L.
} ORG-\LNIAZAS^BoL

tfLHASZN-Á].ÁsÁBÓL sZÁRNIAZó l] ULLÁDÉK
festékek ós láliliok §,ártá§iból, ld§Zcrelésé])ő|, fofgAlmrrz:isilból
és felhlsznál:i§áhól. \,Irhnrilt czeli eltá\olításából sZál,mllzó
hullIldék

l€5lóli \es] lakk,hulll1dól(. enlel} kiilibbö7i]( a08 l]l 1

n}omdal'cstékek gYáflísábi)|, ldszer€lé§éból, íbrgalmazásIiból é§
felhásználásábó| s7áímr7ó hü|l,dók

FE\YKÉPÉsZETI lPAR HI]],LÁDll]K A

09 0l fón\liépészeti ipir hulladéka

09 0] 07 e7i]iióí va*} elüst\eg} illctc](el 1e alinazó lbtóilnr óS papiI

09 0l olj czi]51a11 !a9} e7iist! e.!5 iileteket nelll tarlalnlazó

.g] szer Iac7nálNtOs Én} képe7őqép. álllnü-olTas

arlxnlt'orráSt ij taltal]IaZó. eg\§Zer ]]a57ná]
enel} kiilölrböZik a 09 0] 1] től

TERMIKUs GYÁRTÁSFOLY-A.]VIATBó
}IULLADÉK
ras- és :rcóliparbril szírm.lZó hulllldók
salak kc7clóséLról szánnaztí lrtrl]adéL

alumínium €l€ktrolízisótJőt és termiküs koh
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_1.') Bere/elendó bi,/tonságii} tId\igri/ato.5.1ci i||ltzLetIe\ekrc to||.lIL{,/li Lih(I(|mt'||\ek:

A7 engedélvczcft ncnr ! cszélles hullaclókoli liöZúlon lijrlé]li; s7ál]iláSa N]ag) arolszá:! tel iilelén li]rténhel.
a hulledékok fiZikai, kéll1iai. ós bioltigiai tLllajClonságiinak negülelii. a kijlnve7et 1es7él}e7tetésél.
sze n n) ezijdését. a hullidókok Sz(n,l].lás'lr ki7áró rnód.]n,

A te\élren]ség \ég7é5e soún b.Lii\elkel(; esetlege\ kőm}cz.lslelln]ezést a kálel|fuitás eg}ideJii
nrcgl(czdéSóvej aZ illetékes kijlrl},czct\ódelni hrla]ságnak késedclcrll rlólkt]l bc liclljelcnleni
A te\,é(eny§ég Solál bckóvcll(elij e\etiegcs lárcscmón],. szel)nvezijdés esetén irnnlk le]szánlolásáxil. a
leríilel eredeli :illapotába !a]ó \,isszaállításlln]l lLz trlgedelycs kótclcs gondosliodnj,

Rekodás ós szj litás sorl]n l;legl'clclii iIllózlredós ]negtéte]élel é5 n7 clórlrclő lcg]obb 1cchIil,r
a]L lmazr]sá\,al bjZtosíiani kel] e tilszirri e: lelszín alafti v]7ek. i 1,rtlri ós a leVcgijtelhelés me::elijzé§éL,

A ki]lny§zcti károk clh'lriLá:ala szolgliló biztosíláSi \lcl lij.lés ü ellgeclól],czcti lc\ókcll) Sóg bclajcZó§iig
rrcnt rnondhaló fel.

A SZállíló iárnrú\ek tis7íítási kizáróllg oJyan gépjár,rn(irrrrlsóbt]n tijlténhet. ame]} an.a nlegléleló
cngedél] ekke1 lendelke7ik,

A §7állító.iárlllűvcli lelephel)en tőrtónő lárolásál, palkoltatását ílgy kcll bi7íosila i. hogj- cscPcgós.
eltirlyás c tóllónhcsSeIl. kijrn}e7císzcltnyeZést ne ererlnrenyezzcn,

5.) Áz ene€déIY idiibeli hstá|\Ir:

Jelen engedél},2019. április l. napjáig halál),os,

(,.) \ l(\iL(ll\.ig \él/é.e.ol:ln.llhxlnll1,1oIl lllllrelelek mtpll(,\(,,(\:

a) A h,lllad éklzillitáS i tc\.óken\ séq ]éllve8cs.iclLclluiii:

^ 
hu]ladék Szá]lilásr'lt Fngcdól)es tUlajdOúában lé!ő tchcrgépkocsikkal végzi az átadók

tclcPhel)e]ről az át\c\,ók 1elephelyei kö7ött, il]clve Ln€ledélyes telephel},éle. Tolábbá
Engedél},e§ telcphc]ye és to!ábbi h,llladél&ezelók. itt\,evók telephclvci kóZiitt,

aio dosl.odnia l(e]1 tllril. llog) .] kiilihbiizii hul]idókíniták cgynlásstl neln keveredhetne(, A
hu]ladókokal e§,mástól,iól cl(iilihitetten kell sZá]líta i,

Engcdólles telephelvén tlon reszélyes hul]adékok rckiltlelében hasaositási te!éken),sége1 i§
\égez. nlel}le kiilöll hUlladékgazdálkodási cngcdél} billokilban keriilh§t sor.

b) A hulladékszál] itá§ i te\,ólicn} ség kij rn],e7et! éclelnli .ie]lenvó i:
A szállita].jánnii\,ek ijSztitását a TT(Uc]KQUARlLJS Kft,, karbantaíísát az Ertfopean '}rUck

L]enter Kft, és a Ba1o.ch K1l. végzi szerződés alapj/ln,

^ 
hulladókok szállilás'L.a allia]lltalLrlt szrillitiljámliivclr ]cvcgőlerhelése, illetr.e zajkibocsátása

elhan}agolható a s7ál]ilási út!onalon haladó gópjánnűVek lorgalnla lnellett,
A szállítási levéken}ség clőiI,ás szerinti légzése kizriria a lelszini és felszin a]atti vizek és a talaj
szennleziidését. A szállítatsi tevéken),ség során ítj lru]ladék nem ke]etkezik,

c) A bUlladóld(öZVetité5i é5 kcrcsl(edelIni te\,ékeD},ségjellcn}Ziji:
F,ngedélles a ],ijzlcliliii é§ keleskcdc]ni tcYókcrlységel a telephel} érintése nélkii] is !ég7i, a
lrullaLlék termelóktijl al itt\e\i]k rel§phclyérc tőrté ő sZáIlítással, A telephel}Te beszállított
hulladókot Engedélyes hulladóklresZnosítási enge.lélye alapián úirellaszlrosítja. 1najd értékesílj,

]]



7.) A tc\,ókcnvsóe !,óeZósólrcZ sZükséees egvedi í'eItótclet! ctiiírá§ok:

a) :izemél}i íéhélclcli:
Engcdól],cs köln}ezet\ódeirIi mc8bizollat í'o8lilko7tar a hull3dók sZállíláSi. kö7vetíiiji és kereskedelrli
leVék€rr)séggcl Lapcso]nloS köm}elel\édelmi negbiZolli leladatoL §l]átásáre, A ]lulladék szállítási
te\,ékerl}ség végzéséhez rlegfeleló szánrir alkalmaZoftat loglalkoztat,

b] tárg} i t'e]tételek:
] Cib Engeclél}eS 1ule]donáb.ln le\ij t€hergé]iánni] (lendlzánrok: LAK-9,19.
KK]_09] ).

,\ hu]ladékok lZállitásáIa alkalma§ iiles tehersépit]rftijVeL lálol/tsa Lngcdó]_\cs tclepllel)én
(2],1] Csiilllin. Réz tltca l )tijlténik,

c] pénziis}iléllélclcL:
AZ cScl]cgcscn bckövctkcző ha\,áíja i!cl)Zcl c]hárítása cóliából E gcdól_Y-cS aZ,\]lialtz Hungária Zí--nél
261922,168 kijiYant§Zámon r'lltálános lelelij§ségbizk]§ítá§ lélzekén1 kij lyclctszcnlr_\ezési
lL lc ó..c. , , o.r,r .,,rl e,,Je L e,i,

8.) Az eliárá§b:rn közreműködő §zakhatóság meenevezése és :rz ál|á§fog|alása I€ndel\ező rószc:

l}lLdapesi Fő\,áJos Kormán}llil,atala N épegószsógiig! i Szal(igazgatási a nejn veszél)es htllladék
s7á]lítási, ki]Zvetilési és kereskedelrli te!,éken}ség véglésére vonatkoló engcdél} kia(lásáhol
PI]R/ ] 02/00 0:] 1 2/20 1 "1 , iill,ilatszálrrú szakhalósági átlástögla lá sá \ el k itöté! nó ]k ii l h o7zá iáru lt,

9.) EeYéb clőirások:

]. Jeien határozat ] példán},át a hulladékga7dáIkodási icvókcn},sóg VégZé§e soran 3 tsep]a r]ltl\ön
kcIl laítani,

]. A7 eg]es slállítnán}okm \olatko7a) fu! alo kn] at l1} okat és a n]ilVántaltáSl a \Lrllatkozó
jogszabályban clöirl határidóis Geln veslól} cs lrtllledékok eselóll 5 ó\ ig) ncg kell in i7ni,

.]. 
^ 

hulladék szá]ljtüa_ kijzvetítajje. kereskedilje - a lonatkoz(i jogszabál}oknak mcgíé]elően -
hu]ladéktípusonként a tevókcnységc Során kóp7ődő. mástói á§ctt. másnák átadolt 1lUlladékokról
niprakészn),ilrántartáSlkötelesvezetii.jllellcaie\élien]ségesoránkép7ő.lő| lladékróI 1iPLls

szerinl a lelephel),én neplakész n},ilVántallásl (c1l \elelnie,
1, Engeclél]es az általa s7á]litott hrr]ladékoi a llulladék temlelóie. biíokosa ájtrI lncghatározott,

áivótcLlc.iogoSu]t kczclőhóZ köleles szállitani, Ila a kczclő a sZá]litott hulladékot neln Veszi át,

a^ aZ Engedélyesnek a ternlelőhöz vissza ke1l szállitania,
5, Anlcnnyibür az cltgedélylren meghatározoil lallótclcklrc változás töfténik, annak

bekövetkezésétirl számitott ] 5 napon belii1 a kijrnyezet\édelmi ható§ágrak be kc]ljclenteni,
6, A szállílott hulladékok kizáró]ag olyan keze]őllek adlratóak át, ame]y lendelkezik aZ adott

azooosító kódszánlúl hülládókokra órvólycs hulladóld(czclósi cngeclé]l},el. az engedélyébcn
./<rcplo dl\ éle li , ,< ,n) l\<i ! r.]i E,

7, En8eclé]}es a hulladékgazdálkodási kózszolgáltatás liöróbc taftozó hul]a.ltkt,t kiZalúlcg a
ki'Zszolgáhalli ne!ében eljár!a vásárolhatja meg. adhatia e1, §zitllithe]ja, köZvetítlrcti, ki!éve. ha
keze]i js a hu]ladéko|,

8, Tevékenysége során nem lépheti tLll.ielen lratáro7atban S7ereplő év§s tllenn}iséget,
9, A htrlladék szállílásái csak o11an nríxlon lebet végezni. amely alkaLnns ana, hogy a kiporzást

megakadályozza annak érdekében. hogy a tevékenység során kör },czcts7enn_vezés ne
kóvetkezzen be,

B dapest l:ij!áros Kornrárl}hiVatala NépegéSzsógt]g!,i SZakigazgaúsi Szi.íve PER,/l()21()00] 1 2,/20l4.
száinú szalüaióSági ál]ást'ogla]ása a határozat cllclli télülvizsgálai kcretébeD iánladható meg,

l]



A hatfiozál ellen lellebbezésnelr lrclye nincs, annak felülvizsgálatát jogszabál),sértéslc hiva (ozással
a FőliliigyclóSóghcz a köZlést(]l s7ánrjtofi 30 aPorr beli]1 :] példán},ban bei},úlitott. és a Fő\ál'osi
Kó7iga7g.ltáSi és Nlullkaii$,i Bíri)sltgnak círnzelt kcrcscttcl ]clrcl kérni,

A bí|(]ság a peí tálgyalásol kiviil birálja el. a t'elek bámelyikénck kóIclnóíc azonbalr lárg}alásl iari, AZ
iigvíól a rár§,aláS tarLásál a l(elesetle\élbcrr. illct!c aZ alperesi ellenkerelem kéz|ez\ételétiil slámílolt
nvolc napon belü] irásbln ké ]eti,

lNDoKoL_\5

Engedcl}cstől kólc]cnr óI(cZ.lI a l:ijfeliig}elöséghe7 nell vcszó1},cs hUl]adókok orSZágos sZá]litáSának.
kö7\,ctitósónck is kcrc!lr.delmének engedél}e7é5c ilá]lr.

l,ngedélyes a kélelem]le7 mcllólichc a l(inrl),ezet\éLlelnli nlegbí7ott álral kés7itett ellieclÉ)c7.\
dokumentác]óí és igaZolú, ho!t\ l60,000._ Ft_ot (a7lrZ száZlral!allczer lolirll) igalgiltási slolgállalási dí.j
jogcirnén ncgfiZelelt a Fi;felü!}e]ijSóg szárrrlájára. a l(ijrn}ezetvédelmi. ter]llészetvódelmi. va]amint 1
\,iziig]i hat(jsági eljíláSok igazgalási szolgáltatási dijlliól SZóIó ']3/2005, (-\]l,2j,) K\VN{ r,elrdclct
(a 10!áblrialrban: ]]/2005. (XIL 2],) l(\,VN,l íeDdelel) 2, § (l) beke7dósénck clőílásR. va]amint ], s7álnú
rnelléklete l -l ], ponti.i alap]án.

,^ Főléliigvelósóg kó7]gazgalási hatósági eliáláS ós s7olgállaús általrinos szabályaiúl szólil 2004. évj
CXL, iör!ón} (a továbbiakban: Kct.) ].1, 

"s 
(1) bekezdése. va]amint a kijln}ezet!édelmi,

ieünés7et!édelrlli. ví7\ódcllni haló5ági és i_9a7gatá5i l'eladatolQl elláló szcrvek kijelölésóről szóló
]81/]0]j, (x]L 1],) I(orm, rendelet (a toYábbiakban: Korm, lendelet) ]4, § (]) és (]) bekezdése alapján
a Fiilelüg)elijseg nlegkercStc al iig}ben hatáSlöllel lendelkcző Btldapesl 1.ő!áros Konnán!hi\atala
Népegés7ségiig} i S4kigaZgaúsi szenét. mint s7akh3tóSágol. (a t(rvábbiakban: BIrKH) anle1}, a
ki'Yetkező ál]áslirglalást adla Li:

AZ BI;KH PER]102]0003L 2i20l1, ii!l\imtszámil szaldnlósági állásli]glalásábln kikiitések nélkiil
L]legadla a SZal ilÓsálli ho77ájárLlláSát,

A S7ekhetóSági állásloglelá§ az alább]al(a1 lirlalmezza:

.,A: O|szl'gos Kor ),?.e|f||h,h i. Tel] é,\Ze^,éd.! li tl l/íZijí{ri l,,i;íeliig Clií:lg h tollihbiakhun.
FőJ.liig.\,l11í\ég) l1.|103]) _].,'2()]3, \.(i"l1j t5 HdlórLiglo]h].jl 2()13. decenber 20-án é*ezteí€tt
} egkeftn:.lób(n szukhdtó,ni1i úItilli.lglalú.w]nat kérte a VET,,ILKER Hü :qália Krt,
h u l l tttl! kguLl á l kod i,:l i e n gc l é b, én t k ki.d il \ ó l Dz _

A- eljla,á.tloz L,satolt dakLlhlenki(,lól áftdnu\ ,1ó ra:tau. és JnegLitllq)íful!.un, ho{; u ,1lLlÁL^íR
Ihngaúd Kli. u ,!'őí(lügyeli^ég l1.i52117/)009. sztbnú engedélye alapján nem vsrél!)cí hultadékok
hegiíjíó\éfel, sztillítávntr|, kereskaJaln,ltl .\ k,:r./,rÉ§el,f/ ía:tútkú,lk u.ónban az engcdéb,
érvényc:lslgc 2alLhen lqiár, czéll új lng!d!ly kireI ]et tlylijíolíLú bC L! l|őí?liisJll(^esf!

) i\,IETjLKER Hllfigth-iu Kft. elsűilban./Lll_ &.llk_ tt.knnntkli ül:ull.\Llg f\ |::),éb fia 1 fcszé|.]es
hullalék.k hegűl|ésél vég:i nel,-nek során suját járníh,ekkel, illetle á len eló és s.úllíló cégek
ktjzrcműkódéséfel ,lzúIítjLik be u csönöri telephebre a hutludékakd!. A KJi. h lattékok kis- és
nag.kereskecleltnévcl is loglalkozilí, ebl]ek kefelében nagyl.ész, d lerne[ő iizenekből beszállholí
tnástlrlleqos ahtpanl,agokat vszik űt, uganakkor un, trading nillításoktl i,\ űgcnek, ahol dZ űlfell
hltlaLlikokLtt kó^,€l|enül a nlegl-eruleliilek szállí|iak Wg s.álliít. iák el.

Á hulluLlékak szúlítLr9ílí 2 db sLiát ! ajLla bu lé\,ő gépjánnűrcl, illclfc a FAP,]aÁS tft lsz KJí vel
kalbll ?g|iju lííka ls aldpjún hértl! .iLi1.]]1iílckkel űgzik. /1 1z(lLlifulí h\ll(lcléL,ak lrenryilégL1 &
telephelye lé\,ő néllcgekkel hatá|ozzák meg.

]]



1 tJET,lLKER llungú|iu Kíí. íeleplvlye Csaj}]br j71],i i)l,€:€!!he}] lekszík, ls u ttlcPhel),cn az i1,oda !,s
-, -.1i, h, b:._:síl, Ai l1.,Iú,i- ,l./,;l, \.

.1 hulld.lékak s:áltííáráha: hdszlláIt járMi^tA /ú\,l1ú\.l kúhJl úllJ|it t,;1ttttnniko l,isi nlegilktpodrisok
aluptin k lső <,QelL vtgzik, níg tt ,ldrníívalt li\.litúsd d TRt](:KQt.rl US Kíi. ka lianrfusójában

uz e\! tl!g!,\ r(nL]kíli]/ i lpl.f:eíek lee}ldi;i l s.dhdl):azzc!

,1 doku]]]€lllLjció uIupiá}] ]t]lgálIuPí!at!ut]l lo1,íihbá- hl)g), (l köZ.!ér.!é!l!gí h,:!liuig },l!:é],líl rtz engedily
kulisúnak iag\2L!bL'lyi Llkd(llibu ]}k\e , íg et lnllulikgu:tLilkalLi5i elryedi^,he2 u lztlkhtlós(igi
h t, z: ti i Lh, ll li t o nl tl t n e ga d td nl

1z öoúlló jogol\n.\lut leheíí;í!glt a kóZigdzgofu^í hulónigi cü!h^ !,; volgtiltattis últa!ános .;zuhtlhttnól
s:ókj 2001. él iCXL. lóné y 11. § (9) hekez&se Zdúa ki.

Snkfulóst|igi úllűsJt.,gltlá:onlel LE ttis.sé,éii,!),i hu!ór|igi é: ild.lallisi tt:vékenyseg,ről s:óló 199]. évi
XI í.r,\,!lN 10. § (]) bekeznis!hel] hiz!osí!al! hu!ó!l!gi jagküró úeh. a k.jl]ly€zell,afulllli.
Ier tér.eíléde!}]]i, yí2],éd?!tni hatóságj é, iqazEa|.^i .felüdu!ok!! el]citti szcrvck kijelijléséi;1 ::óló
lE],')D]3. / ]. l/') Ko.r}n. rc deleí 31. § (/.) é,l l3) hekLdérei, ílle^,€ d ó. szlb]lú 1elléklete s:erinli
halásköri) lbcn, cE Allanli Népegészsógü9i é, Ti|ríir\:asi SzaIgált!lról, a ,1.1,, g,'t -t.gagL
szL&igoz gdíál i Ji |addío k e] 1aú., dról vld]l1n]í d g.-i)P_ls:eré\:!li lillan]igL]zgu!ó\i ,..1,1kije!ólé.\éi;l s2óló
3)3i)a]a. /X11. 21.1 Kortn. nndekt ]. lr /3) baLczdésébel] ,1egh.ltánzolt ílI!lék!s:agem dl&pjún

Lngcdól},cs a lnegíj7citc a szakhatósági köZrcnriiködéséí jáó iga7galási s7olgáltatatsi di.jal,

A hulladékról szóló 2012, óli CLXXXV, lör\,ón) (a továbbiakban: Itr,) 2. § (]) bekezdós 26, pontja

szcri]]:,,hull&!ékgallAtkaldr: c! hlllddék [...] s.ú!lífuis! [.j dz ihü] lűl(lelek l'eli19])elete, Ll

k€f€sk!.lijk!n!, köZl?!í!ajkénl [.. l ||gz€l! la,ik(n}ség [..].

A Ht, 6], § (1) és (3) bekezdése az dábbi lendelkezést tfulalnrazza:
,,/r) I IulladikgazdúIk\.l^i !C,!ku]f!?g - e kn,fálfbe nL,ghd.it()zolí k^,étc!lel - o kin,]1le.eí\,ó!lel]]1i

hullirlig á!trlt kidltott hltllul!ékgu:áílkotlási engedeb l.. 1.1lo])ilh1\,iqerhelő."
,,13) 1 hul!.ldékgdzdálkodlili engedéU [.,] il,á ti kérel]]]!t u k.n]D,lZlIildeIn]i lntó.súgnál kelI
előíc4e.r:t€ni u hullutlékgzL]álkodá.\i te|lkery,ség(k nrihxinluitfubu ú'elérőL l,dlu lin! hdíósáqí
tnge.ub,e.ésélől szóló ka|nányendeleíhen l eqhclrározaft tdrtaloLln]lul. "

A Ht, 13, § szoíint;
,,(]) A ke|lkedő és a kö:relítő a kercske.lelem- ílleív a közlelítél tárgá! képe.ő hulladékkal
kapőOlLllzs htnlu{ékgtetlólktldási le\)!kenys!gc! n|ilvink !^ba űíal oldpján .,égzí. kiléve. ha a
hultcldék a bíltokliba kelül.
/2) HLl Ll kcrcskedőnek és a közvelílő ek a kercskedele 1, ille^,c a kija-elí|!\ túrgytit képező hulladlk a
birtakúh kefu|, teNéke y\égél C,rak kercskedL,lenrc, illen-e kaj:l,ctííórl,c \Ir1l!lkazó hüIl0dékgazd.ilkn]ási
elryed!lll!l űElzheli.
(3) A klreskel]ij és u közfetílij u hu ddékat c\uk kezelés cóljából, tl fu.clésre wnrltkozó
hulladékgazdálkoclíl:i engedéllyel rendelkezi; gaztltilkotló szeryazemak adhuljd át, jlletlc közwlílheli,
ű) ,,l kererkedő és d kózvíítő - Ila a hulludék a hnlak.ib.l kelül , tlz Li ett hulk]dékot a
hu lladé kkczelíhl e k .:á ltozd!1.ot .íó r n].iban ddid lil .

(5/ HLl ú kercskedő ek és d kó^,etítaí ek a hulld.lék ]]em kerúI u birtl)kLibu, d hulladék h lcltlékkezelőhoz
lólíérő etjuíldlLilLiért uglantig!_feIel, nnthu a httttldék a hirLokeibct kert.itne.
(ó) 1 k!ftskeLlő és á kó.fttítő - u 39- § (3) bekezdaséb?n /')gldlfuLkfu Jigelennlel - a
hlllL!(tékgozclallkoclalri kóz,\zolgált.ná, kórebe tartozíi h latltkot kizárólag cl kózszalgállLúó neúhe
elilillll |á\ároIhatju neg, adlntjct el, sLiIlíthatjtl. kö^-elhlle!i, kitévc, ha ke,eli is a hullatlékot "
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A Hl, 1.1, § az alábbilc|delke7ó§ckcl ta ahnazla:
(11 Hullddlkot csdk hullutlikpllzddlkodósi engeelé!1, birtokcihtxl leho .;.tillín!}li, ki\,^,( hd

d) a í(r1)lé\zelcfzaDalv ifi,gullutlhu:jz}]ákj a: clkijlanítetten 9ííllölt hő:tur|(isi h1l1.\Llékat h1llidtlkgrtíjíő
pontru, httlltrltkgvtiitlí uh.l],bd, ú^,!teli hel):re úr, hulldd.:kkcelaj litc:í!ln(n,l.(:Zlillílja |alumiJi
h) d grúftó. a /órgulnuzó.!z űífil(1i katclclll.\!:4gll llil1lltt h|!1lLkt!kol hu!lttt/ikke:elő llte,líttnlnybl
s:(]llíli0.
(2) .,1 hullLdtk s,úllííi)ju l'<:!t:lős a hl.tlluték renlcl!lll!i h(rlre lljflénő hi:k"l.uig?s elu!!alLisúér!.
L]/ SzálIítúúól treJi) szc]]ry,€zés (sútn u htlllallék \Eállí/a)ld,Jafido\kadik aZ ereidi kól|]),czl:/i álla\n
h.lln\jllíri\(injl is): k:ilónökn l llrijlc! s2€1l11l!:!,\ k]]lerííiíéi;l és u hullad!k el;zúllítlisúró1.
4l ],ltt u hullttL]ik sztillítá!úról d k!ft\kedií [ ] sujtit amyu gon.la:kat{ik, akkor u kereskadőre [ ..J a
s:áll ífujl1l 1\rllíka.ó srtlhá!,,\kol is,tg/i!l(lő0] ulkullluzni kell. "

^ 
ilr. l], .li s7clirlri

,,A !a!klll]rüEil,tl oko:lutti elóre nctl ltitlltttó ki)nryelti kLhlk fel.s:úlnolásút l(l]ela;\,é t(í;
.fitrn\2[la.li, bizíasíí(isc! éftltk!hen köl,nlcztjt\.ldcl i bi.íarhdsí köl dz ú kolfi}l'llt)r,. d|leíbe

"l 
qha khL0l l guZllil katló ven ezet,

,,b.) c!]]|c|l e íór],é r,,\Z.],lnt h llxfukgo.dlilkodli\i t gelbbhe, [. ] köíön íe|,éken,-\ég.l lég?. [ .] '

AZ Lltgedél}ellIek al alábLrijogszabál} i hc]_vcknck is incg kell ]ele]nie a levéken!ség !§gzc,< .ór orr

Ht,6j, §. Ht,79, §. Ht, 80. §. Ht. 8],.E, TTl,86, §.

|el1li .jogsz] bá l) hel] ek és l,ngedé|l es kórclnrc alap]án a Főlalaigl,elóség mesállaPilolta aZ alábbial(at:

A hullMék i7állítása. köZ\,clilése és kereskerlelnle hLllladékgazdálkodáSrlak mjnó§ii], nl€ly
tc!ókclvsóg a Iit, lren nleghatálo7ott ki\.étclektől chckinh,c kizáóIag htllladókgazdá]kodásj
eDgedél}, biíiokába \,ógelhetii,
[,ngedél\es atlla] ben\iljtott {é.c]cn nljln i!1.11 llleg a htllIadÉkglzdálkodási le\,éken}ségck
n}il\álltarláslra \.ételél(;l. !alanriil hatósági engedélyezesrő1 s7óló .l.]9/]012, (XIL 29.) Kolm,
rcndc]et (e továbbiaklran: 439/2012 (XIL l9,) KoIn, lendele1) ó, § és 7, §-álran loglall
elóírásoknak, l:li l0]452,/20]],és1_1/l0j.15-5,/20lj,szálnonhián}pótlástrendcltene].
En8cdól},cs a lrián},póllr'tst a megadott lratáridőlrc tcliesíletle,
Engedélves iga7olta l1 rcndelLezéséle á]]ó pén7iig] i es7kózök tncglótól,
Lngedél}es a hu]ladék s7álliráSáhOZ sziiksége§ §Zenlél]i. tárg) i és kii7egé57ségüg},i 1éltételeket. az
alkalnl:L7ni kí\,án1 tccl]l)0ló_!liát. toVábbá x7 es7kó7i]k, e bcrcl}dczóSek ós a,iáfiníivck lrriíSzaki és
kölnyczcn,ódcllüj jelleluili1. a7ok állapolát. l}}il}ősógót éS lelszerehségét igazoló dokumet}fumokat

Engedé lyes igazolta 1 7 8 8 j,1:0 l 3 , iig},iltltszáI]ún. hog}, te]eph c]yé n tcvókenysógét lo!<?e nLe n \ egz i ,

Engedélyes csitolla a .sópjánnű,Lek tiszJiáSla éS kalbantalláSáIa vonatkozó szcíZődéSckct,
Enge.lélYes csatolra a liöm},ezetbizton5ágra, a7 eset]egese1l lrckövctkcző kárcscnón},(hévária)
elhárításá.a vo all(oló |ervet.
Engedél},es igazo]ta. hog}, a 4]9/]012, (XTT.29,) Kontt, rendelet 7, § k) és ln) por]]jában
loglaltakl)ek azzal tett eleget, hoqy köm}elelvédellni nlegbi7otlat alkalma7,
Erlgedél!,es csriolttl a korábbi htrltadékgazdálkodási tevékenységéró] s7ótó..lj9/20]]. (XII.:9.)
Konn. rcndc]et ] l, § Szelinti nyi]atkozalol,
Engcdó]ycs csatolta az ál]ami adó éS !árnhalóság 30 napnál nenr légebbi igazolásának másolalát
arra vonatko7óan, hogy aZ állalni adó- é5 vámhatóságnál lciál,t köZtaltozása nincS,

j'enliek alapján a Fiif'eliig},elősó8 nrcgállaplLl,ttr. lirgr l hLllrJtll.LzLJall, da\l t l!tL]él} kiac]írsilnak. a

,'.lc,l ll";lol1,b],'.;:rlt-l .z, r t,,,a, ál;" rr,rr..,

A Fófeliigy€Ió§ég Engedélycst, mint eilgedéIlye| r,endelkező hulladék kereskedőt és kö7-\,etítót .ielen
engedély kiIldásával egyidejűteg 262A<iRKoZ/2()l1. szálnon 

"Yi|Yántartá§ba 
vett€.
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A Fót'elügy€li'sóg t'elhii,iá Engedélye§ figyelítét, hog_Y a Ht. 82/A. § (1) beke7dése llalján l'cliigyeleti
dii fi,,cló.órc kölc|(/cl l.

Al eljárás SoráIl köZretlriiködó szakhalósá!: állásloglalását és inl)alr indoLolási Észét l1 Ker. 7]. § (l)
bekezdésének LIb) és ed) pontiai a1.1pláll lb9laltaln a halálozatbá,

A hatilr]zat reIIdellrező részénelt 5, pon|ában ioglall idóLreli halál}a.r ]tl, j9. § (]] bek€rdése alapján
l(eli]l1 Incgllelározásra,

Amenn}.iben a huJlarlék binol,osa jrlgszabályban Yag}, halósági halározrtbarl előílt ki]telezeLlsógeinck
ncn tcsz clcgct. \,ag} a7 engedéhbcz kötajtt lc\óken)séget a7 engedél]tiil €lléli] nl(idon VógZi, akkol - a
ki]linl .jogslet]ál}balr clóírt Slenkc;ól( alLalInalása rncl]clt . liöír}c7cl!édelmi hatólág l(ajlelczi a
jogséfti] állapo1 megsli]nleléséle l'eltételek és hatálidij eliii]á5á\al. a (ir,i]llltéll],cl( fióltcgelé§e al.Ipján a

te\ókcll\,§ég kollitloz'l\a \.lg} felíiig:]es7tése nlell€1t.

,\ 4 ]9/20l2, (xll, 29,] Konn, rendelet l5, § ( ]) és (2) bekezdése szerint:
,./]) A kű,rye:el\,édclrti hatóxig rl: engulél.tt hifll/0lbóI Ii:ll:u\,)nhdli( hu
Ll.) d. e gedéb, jogo.\ultja llel]l íelz eleg?í 0 hullalékkal kapcsoLttc1\ n),il.,,Li}ltLlfílisi ls dd(lls,algállakisi
ka)te/cZ(l/!(leklől s.ól(i lr.ortruh4,rendelatbtn l]rcghll(1íJ.all kölelc.(ll\égénak.
h) kgállupílja, ho!]y a, engedéb,t ké],€lnrcző d kérelcnlben wlótlun aLknC)knl szercPehetett é§ d:
e }1 gldé h kiLlLlú,uit ez ll,títnl hu t hefu bá;o lta,
c.) d. e glLlél} jagosultja d teyéken||égé| ú2 e gcdéhben lóg!ulxtktól eltiri; ltkilu] lJ,ukafuli(1. vclgy
d) Llz t g.€Lful.\,jagalln!id L! hdlóság.i elleni;r:!,,|t akadtih,oz:tt
l 2.) A ka}, |ezen éLle h}l i ható í tlg 42 en ge(té llí h ilnld 1ból 1,i,l,\:dl\r]jL\ hű
a1 az engedély nleguL]á\űhoz elíiílt leltételek nr1l ncnl tillllak.fcnn
b) a. engedéb,jagosultja a2 engedé!|e:etí huILtd!kgdltálkadllsi íl|ékun.séggtl.faIhug, d:l l11cg\zlilleti,

c) a hu|ladékga:dálkodási íe,\,ékenrség lolyuíás! 4 krJlIl.e1 ft,\.é].|e:íelésérel, szenrye:ésivl,
Aórclílá,\ával jL|l.''

^nlcOn}]ben 
Fngedélyes a hullaclékgaZClá]kodással kapcsolatos jogszabá!}ok. \,ag},e rá \onatkozi)

halóstigi lralározat clőirásai ak ]tctn lcsz elelact. s kiilötl jogszabál!ban meghatá|Ozotlak Szerini
hUIladéLgá/dn|L.,(|á§i |)ír\ágol \oIe <. l',,e lli

A I.ó]eliig] cliisóg haiáíozatát a l1l, ó2, § ( l) bekezdóSc alepján hoztl1 nlcg

A Főtaliigyelóség hatáskölét ós illctókcssógól a Kolrn, lendelei ], § (1) bekezdésének d) pontja és
l2, § (],) bekezdése alepozza nreg,

A rendelkezó rész 3,) pon!ában hullartékgazdálkodásba belonható hulladé]<ok kór,ét a Fófelügyelőség a
hul]adékok,jegl,zékértj] szóló 7212013, (VIII. 27,) Vl\,] rendelet szerint felsorolt azonoSító kódszárnok
alap]áI ál]apította m€g; a,l,) pontban íirglaltak n llt. 80. § (]) beke7dés e) pontján álapUlnak; a7 5-)

polltban 1'oglaltak joga laPj a a lll. 80, § (l) lrekczdós 1) porlt; a 6,) poni]a a,|39/20]2, (xll 29,) Korfi.
rendelet 7, § (2) bekezdés a) pontján alapu1: a ].) pontja a 4]9/20l2, (XlL 29,) Kotm, rende]et 7, § (2)
bekezdés lr) polllján alapul: a 8,) ponla e Konn, rcndelet ]:i, § (]) és (j) bekczdésc. valamint a Kei, ]2, §

(1) beke7dés ctb) a]pontián a]apul; a 9.) pont]a aZ alább i .jogszabál}helyeke n alapul: 4]9/2012, (XIl. 29)
Korm, renclelet 5, § ( l) bekezdésel Ht. 65, § (r ) é§ (a) bekezdé§e es a levegó védelmériil szóló 306/20l0,
(XIL 23.) Korn. rcndc]cl28, § (2) bckczdósc,

^.jogolTos]atm 
töíénő felhivás a kö7ponti államigazgatá§i szerveklijl, ralamirll a l(orfiány tagiai és aZ

átlan]titkárokjogátlásáról szóló 20]0. évi XLIIi, tól'!én_v 1, § (]) bckczdésének s) ponl.ja.5. § (2) és (],)

bekezdése. a Kct, 100, § (1) bckczdósóllc]( c) pontia és (2) bekezdéSe, l09, § (1) bckczdésének a)

po11(iában, a Kolm, rencle]et ], § (1) beke7désének a) pontjában lioglallakon alapul,
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A Fóvfuosi KöZigazgatási ós Mlunkaúgyi Bílóság illetékcsségét a l-ó{elügyelőség a polgári
perTendtaftásró] szótó ]952_évi l , tőrvény (a továbbiakball: PP,)326,§ (7) bekczdése. hatásköÉt a Pp,
22, § (2) bekezdése alapján állapitotía lncg, A kereset]evé] bcnyíúlásának helyét és idcjót a Pp, jjo, § (2)
beke7dése határozza nleg, ,^ íárgyalás taíása iránti kúelen ]ehetőségóIől való tá.jékoáatá§ a Pp- ]3E, §-
á} alapul. AZ illeték méftókót az il]etékekről SZóló l990, évi Xclll, törvén], (a továbbiakban: Itv,)
4j_ § (]) beke7déSe állapílja nleg, Az illelék ieljegf/7ésró] aZ ItV, 59, § (]) beke7dósc, illetve a 62, § (i)
]-eL e/o\ -ó,,c \ ,o,n l,§llo(l,(.,i.,

AZ errgedély megléte ncnl me lesit aZ egvób .iogszalrályok áltá] előírt cngedélyek negszerzése aló1,

A hatálozat a Ket, 73/A, § ( I) bekezdésérrclr c) ponlja és (3) bekczclósc alapján a ki]zlés\el],,_Pell,\,

B|loJ|e.l, 'n l l o,r /J),
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