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Gyomaendrőd,  Tanya  II.  465/1.  szám 
(5164/8 hrsz.) alatti telephelyen veszélyes 
és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, 
valamint  nem  veszélyes  hulladékok 
tárolására,  előkezelésére  és 
hasznosítására  vonatkozó 
hulladékgazdálkodási engedély
Bio-Lanker Környezetvédelmi Kft.
1211 Budapest, Központi út 21-47.
103596062
101073786

H A T Á R O Z A T

A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  előtt  indult  közigazgatási  hatósági  eljárásban  a Bio-Lanker 
Környezetvédelmi  Kft. (székhelycím:  1211  Budapest,  Központi  út  21-47., KÜJ:  103596063) ügyfél 
kérelmének  helyt  adva  –  a  Gyomaendrőd,  Tanya  II.  465/1.  szám (5164/8  hrsz.)  alatti  telephelyen 
veszélyes  és nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére,  valamint  nem  veszélyes  hulladékok 
tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység azonosító kódja: 

• Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése (G0001);
• Nem veszélyes hulladékok tárolása, előkezelése és hasznosítása

– R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve 
a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha 
az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel);
 – R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 
eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását);
– R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában 
ez  a  művelet  magában  foglalhatja  a  hasznosítást  megelőző  előkészítő  műve-leteket,  mint 
például  az  R1-R11  műveleteket  megelőzően  végzett  válogatás,  aprítás,  tömörítés,  pellet-
készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)
• E02 - 01 szétválasztás (szeparálás);
• E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés).
• E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
• E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 
• E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
• E02 - 07 pellet-készítés, brikettálás;

– R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
• Ártalmatlanítás:

– D14 - Átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
– D15 - Tárolás a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén 
az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 
2012.  évi  CLXXXV.  törvény (a  továbbiakban:  Ht.)  2.  §  (1)  bekezdésének 17.  pontja  szerinti 
előzetes tárolást jelenti]

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
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Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

• Gyomaendrőd, Tanya II. 465/1 (Gyomaendrőd, belterület 5164/8. hrsz.) alatti telephely

II.

1. Az engedélyes adatai:
Az engedélyes teljes neve: Bio-Lanker Környezetvédelmi Korlátolt felelősségű Társulás.
Az engedélyes rövid neve:  Bio-Lanker Környezetvédelmi Kft.
Székhelye: 1211 Budapest, Központi út 21-47.
KSH azonosító száma: 26286727-7490-113-13
KÜJ száma: 103 596 062
Telephelye: Gyomaendrőd, Tanya II. 465/1 (Gyomaendrőd, belterület 5164/8. hrsz.) 
KTJ száma: 101073786

2. Az engedély időbeli hatálya:   2025. június 30.

A határozatban  előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az 
engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. Jelen  engedély  alapján  a  veszélyes  hulladékok  gyűjtési  és  átcsomagolási  tevékenységbe 
bevonható h  ulladék azonosító kódja, megnevezése,  

Azonosító Megnevezés Mennyiség 
(tonna)

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

01 03 fémtartalmú  ásványok  fizikai  és  kémiai  feldolgozásából  származó 
hulladék

01 03 04* szulfidos  ércek  feldolgozásából  származó  visszamaradó, 
savképző meddő

20 000

01 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő 20 000
01 03 07* fémtartalmú  ásványok  fizikai  és  kémiai  feldolgozásából 

származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
20 000

01 04 nemfémes  ásványok  fizikai  és  kémiai  feldolgozásából  származó 
hulladék

01 04 07* nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék

20 000

01 05 fúróiszap és egyéb fúrási hulladék
01 05 05* olajtartalmú fúróiszap és hulladék 20 000
01 05 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék 20 000
02 MEZŐGAZDASÁGI,  KERTÉSZETI,  AKVAKULTÚRÁS 

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

02 01 mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és 
halászat hulladéka

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék 20 000
03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
03 01 04* veszélyes  anyagokat  tartalmazó  fűrészpor,  faforgács,  darabos 

eselék, fa, forgácslap és funér
20 000

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

03 02 faanyagvédőszer hulladék
03 02 01* halogénezett  szerves  vegyületeket  nem  tartalmazó 

faanyagvédőszer
20 000

03 02 02* halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer 20 000
03 02 03* fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer 20 000
03 02 04* szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer 20 000
03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer 20 000
04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
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04 01 bőr- és szőrmeipari hulladék
04 01 03* oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék 20 000
04 02 textilipari hulladék
04 02 14* kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék 20 000
04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment 20 000
04 02 19* a folyékony hulladéknak a képződés helyén történő kezeléséből 

származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
20 000

05 KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN 
PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

05 01 kőolajfinomításból származó hulladék
05 01 02* sótalanító berendezésből származó iszap 20 000
05 01 03* tartályfenék iszap 20 000
05 01 04* alkil-savas iszap 20 000
05 01 05* kiömlött olaj 20 000
05 01 06* üzem  vagy  a  berendezések  karbantartásából  származó  olajos 

iszap
20 000

05 01 07* savas kátrány 20 000
05 01 08* egyéb kátrány 20 000
05 01 09* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 

származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap
20 000

05 01 11* tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék 20 000
05 01 12* savas olaj 20 000
05 01 15* elhasznált derítőföld 20 000
05 06 kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék
05 06 01* savas kátrány 20 000
05 06 03* egyéb kátrányféle 20 000
05 07 földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék
05 07 01* higanyt tartalmazó hulladék 20 000
06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
06 01 savak  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és 

felhasználásából származó hulladék
06 01 01* kénsav és kénessav 20 000
06 01 02* sósav 20 000
06 01 03* folysav (hidrogén-fluorid) 20 000
06 01 04* foszforsav és foszforossav 20 000
06 01 05* salétromsav és salétromossav 20 000
06 01 06* egyéb savak 20 000
06 02 lúgok  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és 

felhasználásából származó hulladék
06 02 01* kalcium-hidroxid 20 000
06 02 03* ammónium-hidroxid 20 000
06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid 20 000
06 02 05* egyéb lúg 20 000
06 03 sók és azok oldatai, valamint fémoxidok gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 03 11* cianid tartalmú szilárd sók és oldat 20 000
06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 20 000
06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxid 20 000
06 04 fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól
06 04 03* arzéntartalmú hulladék 20 000
06 04 04* higanytartalmú hulladék 20 000
06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladék 20 000
06 05 szennyvíz  képződésének telephelyén  történő  tisztításából  származó 

iszap
06 05 02* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 

származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
20 000

06 06 kénvegyület  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és 
felhasználásából,  valamint  a  kén  vegyipari  feldolgozásából  és 
kéntelenítő eljárásokból származó hulladék

06 06 02* veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék 20 000
06 07 halogén  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és 

felhasználásából,  valamint  halogén vegyülettel  végzett  műveletekből 
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származó hulladék
06 07 01* elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék 20 000
06 07 02* klórgyártásból származó aktív szén 20 000
06 07 03* higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap 20 000
06 07 04* oldat és sav, pl. kontakt-sav 20 000
06 08 szilícium  és  szilíciumszármazékok  gyártásából,  kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 08 02* veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék 20 000
06 09 foszforvegyület  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és 

felhasználásából,  valamint  foszforvegyülettel  végzett  műveletekből 
származó hulladék

06 09 03* veszélyes  anyagokat  tartalmazó  vagy  azokkal  szennyezett, 
kalcium alapú reakciók hulladéka

20 000

06 10 nitrogénvegyületek  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és 
felhasználásából,  valamint  nitrogén  vegyületekkel  végzett 
műveletekből származó hulladék

06 10 02* veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 20 000
06 13 közelebbről  meg  nem  határozott,  szervetlen  kémiai  folyamatokból 

származó hulladék
06 13 01* szervetlen  növényvédő  szerek,  faanyagvédő  szerek  és  egyéb 

biocidok
20 000

06 13 04* azbeszt feldolgozásának hulladéka 20 000
06 13 05* korom 20 000
07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07 01 szerves alapanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék
07 01 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 01 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 01 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 01 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 01 09* halogéntartalmú  szűrőpogácsa,  kimerült  felitató  anyagok 

(abszorbensek)
20 000

07 01 10* egyéb szűrőpogácsa, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 01 11* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 

származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
20 000

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

07 02 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 02 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 02 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 02 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 02 09* halogéntartalmú  szűrőpogácsa,  kimerült  felitató  anyagok 

(abszorbensek)
20 000

07 02 10* egyéb szűrőpogácsa, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 02 11* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 

származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
20 000

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék 20 000
07 02 16* veszélyes szerves szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladék 20 000
07 03 szerves  festékek,  pigmentek  és  színezékek  gyártásából, 

kiszereléséből,  forgalmazásából  és  felhasználásából  származó 
hulladék (kivéve 06 11)

07 03 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 03 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 03 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 03 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 03 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 03 09* halogéntartalmú  szűrőpogácsa,  kimerült  felitató  anyagok 

(abszorbensek)
20 000

07 03 10* egyéb szűrőpogácsa, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 03 11* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 20 000
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származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 04 szerves  növényvédő  szerek  (kivéve  02  01  08  és  02  01  09), 

faanyagvédő  szerek  (kivéve  03  02)  és  biocidok  gyártásából, 
kiszereléséből,  forgalmazásából  és  felhasználásából  származó 
hulladék

07 04 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 04 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 04 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 04 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 04 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 04 09* halogéntartalmú szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 04 10* egyéb szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 04 11* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 

származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
20 000

07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 20 000
07 05 gyógyszerek  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és 

felhasználásából származó hulladék
07 05 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 05 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 05 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 05 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 05 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 05 09* halogéntartalmú szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 05 10* egyéb szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 05 11* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 

származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
20 000

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 20 000
07 06 zsírok,  kenőanyagok,  szappanok,  mosószerek,  fertőtlenítőszerek  és 

kozmetikumok  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és 
felhasználásából származó hulladék

07 06 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 06 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 06 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 06 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 06 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 06 09* halogéntartalmú szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 06 10* egyéb szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 06 11* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 

származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
20 000

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

07 07 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 07 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 07 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 20 000
07 07 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 07 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 20 000
07 07 09* halogéntartalmú szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 07 10* egyéb szűrőpogácsa, felitató anyagok (abszorbensek) 20 000
07 07 11* a folyékony hulladék telephelyen történő kezeléséből származó 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
20 000

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

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

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

20 000

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

20 000

08 01 15* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó 20 000
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festék- vagy lakk tartalmú vizes iszap
08 01 17* festékek  és  lakkok  eltávolításából  származó,  szerves 

oldószereket  vagy  egyéb  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 
hulladék

20 000

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

20 000

08 01 21* festékek  és  lakkok  eltávolítására  használt,  hulladékká  vált 
anyagok

20 000

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

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék 20 000
08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap 20 000
08 03 16* hulladékká vált gravírozó oldat 20 000
08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 20 000
08 03 19* diszpergált olaj 20 000
08 04 ragasztók  és  tömítőanyagok  gyártásából,  kiszereléséből, 

forgalmazásából  és  felhasználásából  származó  hulladék  (a 
vízhatlanító termékeket is beleértve)

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

20 000

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

20 000

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

20 000

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

20 000

08 04 17* fenyőgyanta olaj 20 000
08 05 A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék
08 05 01* hulladék izocianátok 20 000
09  FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
09 01 fényképészeti ipar hulladéka
09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat 20 000
09 01 02* vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat 20 000
09 01 03* oldószer alapú előhívó oldat 20 000
09 01 04* rögzítő (fixír) oldat 20 000
09 01 05* halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat 20 000
09 01 06* fényképészeti  hulladék  keletkezésük  telephelyén  történő 

kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék
20 000

09 01 11* egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 
02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is 
tartalmaznak

20 000

09 01 13* képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony 
hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól

20 000

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 01 erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve 19)  
10 01 04* olajtüzelés pernyéje és kazánpora 20 000
10 01 09* Kénsav 20 000
10 01 13* tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje 20 000
10 01 14* együttégetésből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 

hamu, salak és kazánpor
20 000

10 01 16* együttégetésből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 
pernye

20 000

10 01 18* gázok  tisztításából  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 
hulladék

20 000

10 01 20* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap

20 000

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

20 000

10 02 vas- és acéliparból származó hulladék
10 02 07* gázok  kezeléséből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 

szilárd hulladék
20 000
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10 02 11* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 20 000
10 02 13* gázok  kezeléséből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 

iszap és szűrőpogácsa
20 000

10 03 alumínium  elektrolíziséből  és  termikus  kohászatából  származó 
hulladék

10 03 04* elsődleges termelésből származó salak 20 000
10 03 08* másodlagos termelésből származó sósalak 20 000
10 03 09* másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) 20 000
10 03 15* vízzel  érintkezve  veszélyes  mennyiségben  gyúlékony  gázokat 

fejlesztő fölözékek és salakok
20 000

10 03 17* anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék 20 000
10 03 19* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por 20 000
10 03 21* veszélyes  anyagokat  tartalmazó  egyéb  részecskék  és  por 

(beleértve a golyósmalmok porát is)
20 000

10 03 23* gázok  kezeléséből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 
szilárd hulladék

20 000

10 03 25* gázok  kezeléséből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 
iszap és szűrőpogácsa

20 000

10 03 27* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 20 000
10 03 29* sósalak  és  feketesalak  kezeléséből  származó,  veszélyes 

anyagokat tartalmazó hulladék
20 000

10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladék
10 04 01* elsőleges és másodlagos termelésből származó salak 20 000
10 04 02* elsőleges  és  másodlagos  termelésből  származó  kohósalak 

(fémsalak) és fölözékek
20 000

10 04 03* kalcium-arzenát 20 000
10 04 04* füstgázpor 20 000
10 04 05* egyéb részecskék és por 20 000
10 04 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 20 000
10 04 07* gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 20 000
10 04 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 20 000
10 05 cink termikus kohászatából származó hulladék
10 05 03* füstgázpor 20 000
10 05 05* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 20 000
10 05 06* gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 20 000
10 05 08* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 20 000
10 05 10* vízzel  érintkezve  veszélyes  mennyiségben  gyúlékony  gázokat 

fejlesztő fölözékek és salakok
20 000

10 06 a réz termikus kohászatából származó hulladék 20 000
10 06 03* füstgázpor 20 000
10 06 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 20 000
10 06 07* gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 20 000
10 06 09* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 20 000
10 07 ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék
10 07 07* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 20 000
10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék
10 08 08* elsődleges és másodlagos termelés sósalakja 20 000
10 08 10* kohósalakok  (fémsalakok)  és  gyúlékony  fölözékek,  amelyek 

vízzel  érintkezve  veszélyes  mennyiségben  gyúlékony  gázokat 
fejlesztenek

20 000

10 08 12* anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék 20 000
10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor 20 000
10 08 17* Füstgáz kezeléséből származó,  veszélyes anyagokat tartalmazó 

iszap és szűrőpogácsa
20 000

10 08 19* hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék 20 000
10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék
10 09 05* fémöntésre  nem  használt,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 

öntőmagok és formák
20 000

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

20 000

10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor 20 000
10 09 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 20 000
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10 09 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék 20 000
10 09 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző 

anyagok
20 000

10 10 nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék
10 10 05* fémöntésre  nem  használt,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 

öntőmagok és formák
20 000

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

20 000

10 10 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor 20 000
10 10 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 20 000
10 10 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék 20 000
10 10 15* veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző 

anyagok
20 000

10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 09* feldolgozásra  előkészített  keverék  veszélyes  anyagokat 

tartalmazó hulladéka
20 000

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

20 000

10 11 13* veszélyes  anyagokat  tartalmazó  üvegcsiszolási  és  polírozási 
iszap

20 000

10 11 15* füstgáz  kezeléséből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 
szilárd hulladék

20 000

10 11 17* füstgáz  kezeléséből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 
iszap és szűrőpogácsa

20 000

10 11 19* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 
származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék

20 000

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

10 12 09* gáz  kezeléséből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 
szilárd hulladék

20 000

10 12 11* nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék 20 000
10 13 cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és 

termékek gyártásából származó hulladék
10 13 09* azbesztcement  gyártásakor  keletkező,  azbesztet  tartalmazó 

szilárd hulladék
20 000

10 13 12* gáz  kezeléséből  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 
hulladék

20 000

10 14 krematóriumokból származó hulladék
10 14 01* füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék 20 000
11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS  

BEVONÁSÁBÓL  SZÁRMAZÓ  HULLADÉK;  NEMVAS  FÉMEK 
HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA

11 01 fémek  kémiai  felületkezeléséből,  bevonásából  származó  és  egyéb 
hulladék  (pl.  galvanizálási  eljárások,  horganyzási  eljárások, 
revétlenítési  eljárások,  maratás,  foszfátozás,  lúgos  zsírtalanítás, 
anódos oxidálás)

11 01 05* reve eltávolítására használt savak 20 000
11 01 06* közelebbről nem meghatározott savak 20 000
11 01 07* pácolásra használt lúgok 20 000
11 01 08* foszfátozásból származó iszap 20 000
11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa 20 000
11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek 20 000
11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék 20 000
11 01 15* membrán-  és  ioncserélő  rendszerek  veszélyes  anyagokat 

tartalmazó eluátumai és iszapjai
20 000

11 01 16* kimerült vagy telített ioncserélő gyanták 20 000
11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 20 000
11 02 nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék
11 02 02* cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve) 20 000
11 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék 20 000
11 02 07* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 20 000
11 03 fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszap és szilárd hulladék
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11 03 01* cianid tartalmú hulladék 20 000
11 03 02* egyéb hulladék 20 000
11 05 tűzi horganyzási eljárások hulladéka
11 05 03* gázkezeléséből származó szilárd hulladék 20 000
11 05 04* elhasznált folyósítószer 20 000
12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI  

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
12 01 fémek  és  műanyagok  alakításából,  fizikai  és  mechanikai 

felületkezeléséből származó hulladék
12 01 06* ásványi  alapú,  halogénelemeket  tartalmazó  gépolaj  (kivéve  az 

emulzióat és az oldatot)
20 000

12 01 07* halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulzióat és az 
oldatot)

20 000

12 01 08* halogéntartalmú hűtő-kenő emulzió és oldat 20 000
12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 20 000
12 01 10* szintetikus hűtő-kenő olaj 20 000
12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok 20 000
12 01 14* veszélyes  anyagokat  tartalmazó,  gépi  megmunkálás  során 

keletkező iszap
20 000

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék 20 000
12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) 20 000
12 01 19* biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj 20 000
12 01 20* veszélyes  anyagokat  tartalmazó  elhasznált  csiszolóanyagok  és 

eszközök
20 000

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

12 03 01* vizes mosófolyadék 20 000
12 03 02* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka 20 000
13 OLAJHULLADÉK  ÉS  A  FOLYÉKONY  ÜZEMANYAG  HULLADÉKA 

(kivéve  az  étolajokat,  valamint  a  05  és  a  12  főcsoportokban 
meghatározott hulladékot)

13 01 hidraulika olaj hulladék
13 01 01* PCB-ket tartalmazó hidraulikaolaj 20 000
13 01 04* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió 20 000
13 01 05* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió 20 000
13 01 09* klórozott  szerves  vegyületeket  tartalmazó,  ásványolaj  alapú 

hidraulikaolaj
20 000

13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú 
hidraulikaolaj

20 000

13 01 11* szintetikus hidraulikaolaj 20 000
13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj 20 000
13 01 13* egyéb hidraulikaolaj 20 000
13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék
13 02 04* ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és 

kenőolaj
20 000

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

20 000

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 20 000
13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj 20 000
13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj 20 000
13 03 szigetelő és hőtranszmissziós olaj
13 03 01* PCB-ket tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj 20 000
13 03 06* ásványolaj  alapú,  klórvegyületet  tartalmazó  szigetelő  és 

hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től
20 000

13 03 07* ásványolaj  alapú,  klórvegyületet  nem  tartalmazó  szigetelő  és 
hőtranszmissziós olaj

20 000

13 03 08* szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj 20 000
13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj 20 000
13 03 10* egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj 20 000
13 04 hajófenéki olajhulladék
13 04 01* belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 20 000
13 04 02* kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék 20 000
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13 04 03* egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 20 000
13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladék
13 05 01* homokfogóból  és  olaj-víz  szeparátorokból  származó  szilárd 

anyagok
20 000

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszap 20 000
13 05 03* bűzelzáróból származó iszap 20 000
13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj 20 000
13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 20 000
13 05 08* homokfogóból  és  olaj-víz  szeparátorokból  származó  hulladék 

keverékek
20 000

13 07 folyékony üzemanyagok hulladéka
13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 20 000
13 07 02* benzin 20 000
13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 20 000
13 08 közelebbről nem meghatározott olajhulladék
13 08 01* sótalanítási iszap, illetve emulzió 20 000
13 08 02* egyéb emulziók 20 000
13 08 99* közelebbről nem meghatározott hulladék 20 000
14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK 

(kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)
14 06 szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék
14 06 01* klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC 20 000
14 06 02* egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverékek 20 000
14 06 03* egyéb oldószer és oldószer keverékek 20 000
14 06 04* halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék 20 000
14 06 05* egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék 20 000
15 CSOMAGOLÁSI  HULLADÉK;  KÖZELEBBRŐL  MEG  NEM 

HATÁROZOTT  FELITATÓ  ANYAGOK  (ABSZORBENSEK), 
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

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

15 01 10* veszélyes  anyagokat  maradékként  tartalmazó  vagy  azokkal 
szennyezett csomagolási hulladék

20 000

15 01 11* veszélyes,  szilárd  porózus  mátrixot  (pl.  azbesztet)  tartalmazó 
fémből  készült  csomagolási  hulladék,  ide  értve  a  kiürült 
hajtógázos palackokat

20 000

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve  a  közelebbről  nem  meghatározott  olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat

20 000

16 A  HULLADÉKJEGYZÉKBEN  KÖZELEBBRŐL  MEG  NEM 
HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett 
járművek  (ideértve  a  terepjáró  járműveket  is),  azok  bontásból, 
valamint a járművek karbantartásából származó hulladék (kivéve 13, 
14, 16 06 és 16 08)

16 01 07* olajszűrő 20 000
16 01 08* higanyt tartalmazó alkatrész 20 000
16 01 09* PCB-ket tartalmazó alkatrész 20 000
16 01 10* robbanó  tulajdonságú  alkatrész  (pl.  légzsákok,  pirotechnikai 

övfeszítők)
20 000

16 01 11* azbesztet tartalmazó súrlódó-betét 20 000
16 01 13* fékfolyadék 20 000
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 20 000
16 01 21* veszélyes alkatrészek, amely különbözik a 16 01 07-től 16 01 11-ig 

tartó, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól
20 000

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 09* PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 20 000
16 02 10* PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett,  használatból kivont 

berendezések, amely különbözik a 16 02 09-től
20 000

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

20 000
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16 02 12* azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések 20 000
16 02 13* veszélyes  anyagokat  tartalmazó  használatból  kivont 

berendezések, amely különbözik 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt 
tételektől

20 000

16 02 15* használatból  kivont  berendezésekből  eltávolított  veszélyes 
anyagok

20 000

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek
16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék 20 000
16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 20 000
16 05 nyomásálló  tartályokban  tárolt  gázok  és  használatból  kivont 

vegyszerek
16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt,  veszélyes anyagokat tartalmazó 

gázok (ideértve a halonokat is)
20 000

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

20 000

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

20 000

16 05 08* használatból  kivont,  veszélyes  anyagokból  álló  vagy  azokkal 
szennyezett szerves vegyszerek

20 000

16 06 elemek és akkumulátorok
16 06 01* ólomakkumulátorok 20 000
16 06 02* nikkel-kadmium elemek 20 000
16 06 03* higanyt tartalmazó elemek 20 000
16 06 06* elemekből  és  akkumulátorokból  származó,  elkülönítve  gyűjtött 

elektrolit
20 000

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

16 07 08* olajat tartalmazó hulladék 20 000
16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 20 000
16 08 kimerült katalizátorok
16 08 02* veszélyes  átmeneti  fémeket  vagy  veszélyes  átmeneti  fémek 

vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
20 000

16 08 05* foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor 20 000
16 08 06* elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak 20 000
16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 20 000
16 09 oxidáló anyag
16 09 01* permanganátok pl. kálium-permanganát 20 000
16 09 02* kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát 20 000
16 09 03* peroxidok, pl. hidrogén-peroxid 20 000
16 09 04* közelebbről meg nem határozott oxidáló anyagok 20 000
16 10 a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony 

hulladék
16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék 20 000
16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldat 20 000
16 11 bélés- és tűzálló-anyagok hulladéka
16 11 01* kohászati  folyamatokban  használt,  veszélyes  anyagokat 

tartalmazó, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok
20 000

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

20 000

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

20 000

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

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia
17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia 

frakció vagy azok keveréke
20 000

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

műanyag, fa
20 000

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék
17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék 20 000
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17 03 03* szénkátrány és kátránytermék 20 000
17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 20 000
17 04 10* olajat,  szénkátrányt  vagy  egyéb  veszélyes  anyagot  tartalmazó 

kábelek
20 000

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

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 20 000
17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 20 000
17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya 20 000
17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok
17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyag 20 000
17 06 03* egyéb szigetelőanyag, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy 

azokat tartalmazzák
20 000

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag 20 000
17 08 gipsz-alapú építőanyag
17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag 20 000
17 09 egyéb építési-bontási hulladék
17 09 01* higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék 20 000
17 09 02* PCB-ket  tartalmazó  építési-bontási  hulladék  (pl.  PCB-ket 

tartalmazó  szigetelőanyag,  PCB-ket  tartalmazó  gyanta-alapú 
padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó 
kondenzátorok)

20 000

17 09 03* veszélyes  anyagokat  tartalmazó  egyéb  építési-bontási  hulladék 
(ideértve a kevert hulladékot is)

20 000

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

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

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

20 000

18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 20 000
18 01 08* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 20 000
18 01 10* fogászati célokra használt amalgám hulladék 20 000
18 02 állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve 

megelőzéséből származó hulladék
18 02 02* egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 

követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
20 000

18 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 20 000
18 02 07* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 20 000
19 HULLADÉKKEZELŐ  LÉTESÍTMÉNYEKBŐL,  A  SZENNYVIZET 

KÉPZŐDÉSÉNEK  TELEPHELYÉN  KÍVÜL  KEZELŐ 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI  VÍZ 
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék
19 01 05* gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa 20 000
19 01 06* gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb 

vizes folyékony hulladék
20 000

19 01 07* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 20 000
19 01 10* füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén 20 000
19 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak 20 000
19 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 20 000
19 01 15* veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por 20 000
19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék 20 000
19 02 hulladék  fizikai-kémiai  kezeléséből  (pl.  krómtalanítás,  ciántalanítás, 

semlegesítés) származó hulladék
19 02 04* kevert  hulladék,  amely  legalább  egy  veszélyes  hulladékot 

tartalmaz
20 000

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

20 000
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19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátumok 20 000
19 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék 20 000
19 02 09* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék 20 000
19 02 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 20 000
19 03 stabilizált/megszilárdított hulladék
19 03 04* csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladék 20 000
19 03 06* megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék 20 000
19 04 üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék
19 04 02* pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék 20 000
19 04 03* nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis 20 000
19 07 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz
19 07 02* hulladéklerakóból  származó,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó 

csurgalékvíz
20 000

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott 
hulladék

19 08 06* telített vagy kimerült ioncserélő gyanták 20 000
19 08 07* ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap 20 000
19 08 08* nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka 20 000
19 08 10* olaj-víz  elválasztásából  származó  zsír-olaj  keverék,  amely 

különbözik a 19 08 09-től
20 000

19 08 11* ipari  szennyvíz  biológiai  kezeléséből  származó,  veszélyes 
anyagokat tartalmazó iszap

20 000

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

20 000

19 10 fémtartalmú  hulladék  aprításából  (shredderezéséből)  származó 
hulladék

19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por 20 000
19 10 05* veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók 20 000
19 11 olaj regenerálásából származó hulladék
19 11 01* elhasznált agyag szűrők 20 000
19 11 02* savas kátrányok 20 000
19 11 03* vizes folyékony hulladék 20 000
19 11 04* fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék 20 000
19 11 05* a folyékony hulladéknak a képződés  helyén történő kezeléséből 

származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
20 000

19 11 07* füstgáz tisztításából származó hulladék 20 000
19 12 közelebbről  meg  nem  határozott  mechanikai  kezelésből  (pl. 

osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladék
19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 20 000
19 12 11* egyéb,  veszélyes  anyagokat  tartalmazó  hulladék  mechanikai 

kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20 000

19 13 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék
19 13 01* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat 

tartalmazó szilárd hulladék
20 000

19 13 03* szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó iszap

20 000

19 13 05* szennyezett  talajvíz  remediációjából  származó,  veszélyes 
anyagokat tartalmazó iszap

20 000

19 13 07* szennyezett  talajvíz  remediációjából  származó,  veszélyes 
anyagokat tartalmazó szennyvizek, tömény vizes oldat

20 000

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

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
20 01 13* oldószerek 20 000
20 01 14* savak 20 000
20 01 15* lúgok 20 000
20 01 17* fényképészeti vegyszer 20 000
20 01 19* növényvédő szer 20 000
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 20 000
20 01 23* klór-fluor-szénhidrogéneket  tartalmazó  kiselejtezett 20 000
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berendezések
20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től 20 000
20 01 27* veszélyes  anyagokat  tartalmazó  festékek,  tinták,  ragasztók  és 

gyanták
20 000

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer 20 000
20 01 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 20 000
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy 

a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is 
megtalálhatók

20 000

20 01 35* veszélyes  anyagokat  tartalmazó,  kiselejtezett  elektromos  és 
elektronikus berendezések, amely különbözik a 20 01 21 és 20 01 
23 kódszámú hulladéktól

20 000

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 20 000
MINDÖSSZESEN: 20 000

A felsorolt hulladéktípusok gyűjtésbe bevonható összes mennyisége nem haladhatja meg a 
20 000 t/év-t.

4. Jelen  engedély  alapján  a    nem  veszélyes  hulladék  gyűjtési,  -előkezelési,  -hasznosítási  és  -  
átcsomagolási  tevékenységbe  bevonható  hulladékok  azonosító  kódja,  megnevezése,  éves 
mennyisége:

Azonosító
kód

Hulladék 
megnevezése

Előkezelt 
mennyiség 

(t/év)
„E” 

előkezelési 
kódok

„R” 
hasznosítási 

kódok

Gyűjtés 
(t/év)

A 
telephelyen 
egy időben 
tárolható 

hulladékok 
maximális 
mennyiség

e (t)

Hasznosí-
tás (t/év)

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

01 03 fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 03 06 meddő,  amely 

különbözik a 01 03 04-
től és a 01 03 05-től

- - 20 000 -

01 04 nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék
01 04 10 hulladékpor,  amely 

különbözik a 01 04 07-
től

- - 20 000 -

01 05 fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék
01 05 04 édesvíz  diszperziós 

közegének  fúrásából 
származó  iszap  és 
hulladék

- - 20 000 -

01 05 07 baritot  (bárium-
szulfátot)  tartalmazó 
fúróiszap  és  hulladék, 
amely különbözik a 01 
05 05-től és a 01 05 06-
tól

- - 20 000 -

01 05 08 klorid-tartalmú 
fúróiszap  és  hulladék, 
amely különbözik a 01 
05 05-től és a 01 05 06-
tól

- - 20 000 -

02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL,  
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL,

VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02 01 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat 
hulladéka
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02 01 03 hulladékká  vált  növényi 
szövetek

- - 20 000 - -

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve 
a csomagolás)

20 000
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06

- 20 000 20 -

02 01 07 erdőgazdálkodás 
hulladéka

10 000
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06

R12
R3

10 000 30 10 000

02 01 09 agrokémiai  hulladék, 
amely különbözik a 02 01 
08-tól

- - 20 000 - -

02 01 10 fémhulladék 20 000
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06

- 20 000 50 -

02 03 gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és 
feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-

feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék
02 03 01 mosásból,  tisztításból, 

hámozásból, 
centrifugálásból  és  más 
szétválasztásokból 
származó iszap

- - 20 000 - -

02 03 02 tartósítószer-hulladék - - 20 000 -- -
02 03 03 oldószeres 

kivonatolásból  származó 
hulladék

- - 20 000 - -

02 03 04 fogyasztásra  vagy 
feldolgozásra alkalmatlan 
anyag

- - 20 000 - -

02 03 05 a  folyékony  hulladéknak 
a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó iszap

- - 20 000 - -

02 04 cukorgyártási hulladék
02 04 01 cukorrépa tisztításából és 

mosásából  visszamaradt 
föld

- - 20 000 - -

02 04 03 a  folyékony  hulladéknak 
a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó iszap

- - 20 000 - -

02 06 sütő- és cukrászipari hulladék
02 06 02 tartósítószer hulladék - - 20 000 - -
02 06 03 a  folyékony  hulladéknak 

a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó iszap

- - 20 000 - -

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

02 07 01 a  nyersanyagok 
mosásából,  tisztításából 
és  mechanikus 
aprításából  származó 
hulladék

- - 20 000 - -

02 07 02 szeszfőzés hulladéka - - 20 000 - -
02 07 03 kémiai  kezelésből 

származó hulladék
- - 20 000 - -

02 07 04 fogyasztásra  vagy 
feldolgozásra alkalmatlan 

- - 20 000 - -
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anyag
02 07 05 a  folyékony  hulladéknak 

a képződése helyén
örténő  kezeléséből 
származó iszap

- - 20 000 - -

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

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
03 01 01 fakéreg és parafahulladék 10 000

E02-03 
E02-07

R12
R3

10 000 20 10 000

03 01 05 fűrészpor, faforgács, 
darabos eselék, fa, 

forgácslap és furnér, 
amely különbözik a 03 01 

04-től

10 000
E02-03 
E02-07

R12
R3

10 000 20 10 000

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

03 03 01 fakéreg és fahulladék
10 000
E02-03 
E02-07

R12
R3

10 000 20 10 000

03 03 02
zöldlúg iszap, amelyet 

főzőlúg regenerálásából 
nyertek ki

- - 20 000 - -

03 03 05

papír újrafeldolgozásából 
származó 

festékeltávolítási (de-
inking) iszap

- - 20 000 - -

03 03 07

hulladék papír és karton 
rost szuszpenzió 

készítésénél mechanikai 
úton elválasztott maradék

- - 20 000 - -

03 03 08
hasznosításra szánt papír 
és karton válogatásából 

származó hulladék
- - 20 000 - -

03 03 09 hulladék mésziszap - - 20 000 - -

03 03 10

mechanikai 
elválasztásból származó 

szálmaradék, szál-, 
töltőanyag- és 

fedőanyag-iszap

- - 20 000 - -

03 03 11

a folyékony hulladéknak 
a képződése helyén 
történő kezeléséből 

származó iszap, amely 
különbözik a 03 03 10-től

- - 20 000 - -

04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
04 02 textilipari hulladék
04 02 09 társított  anyagokból 

származó  hulladék 
(impregnált  textíliák, 
elasztomerek, 
plasztomerek)

- - 20 000 - -

04 02 10 természetes 
alapanyagokból 
származó  szerves  anyag 
(pl. zsír, viasz)

- - 20 000 - -

04 02 15 kikészítésből  származó 
hulladék,  amely 
különbözik a 04 02 14-től

- - 20 000 - -

04 02 17 színezék  és  pigment, 
amely különbözik a 04 02 
16-tól

- - 20 000 - -

04 02 20 a  folyékony  hulladéknak 
a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 

- - 20 000 - -
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származó  iszap,  amely 
különbözik a 04 02 19-től

04 02 21 feldolgozatlan  textilszál 
hulladék

20 000
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

04 02 22 feldolgozott  textilszál 
hulladék

20 000
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

05 KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL,  FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL  ÉS  A  KŐSZÉN  PIROLITIKUS  
KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

05 01 kőolajfinomításból származó hulladék
05 01 10 a  folyékony  hulladéknak 

a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 05 01 09-től

- - 20 000 - -

05 01 13 kazántápvíz iszapja - - 20 000 - -
05 01 14 hűtőtornyok hulladéka - - 20 000 - -
05 01 16 kőolaj  kéntelenítéséből 

származó,  kéntartalmú 
hulladék

- - 20 000 - -

05 01 17 bitumen - - 20 000 - -
05 06 kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék
05 06 04 hűtőtornyok hulladéka - - 20 000 - -
05 07 földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék
05 07 02 ként tartalmazó hulladék - - 20 000 - -

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
06 03 sók  és  oldatai,  valamint  fémoxidok  termeléséből,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és 

felhasználásából származó hulladék
06 03 14 szilárd  sók  és  oldatai, 

amelyek  különböznek  a 
06 03 11-től és a 06 03 13-
tól

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

06 05 a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap
06 05 03 a  folyékony  hulladéknak 

a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 06 05 02-től

- - 20 000 - -

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

06 06 03 szulfidvegyületeket 
tartalmazó  hulladék, 
amely különbözik a 06 06 
02-től

- - 20 000 - -

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

06 09 04 kalcium  alapú  reakciók 
hulladéka,  amely 
különbözik a 06 09 03-tól

- - 20 000 - -

06 13 közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék
06 13 03 műkorom (carbon black) - - 20 000 - -
07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
07 01 szerves  alapanyagok  termeléséből,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és  felhasználásából 

származó hulladék
07 01 12 a  folyékony  hulladéknak 

a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 07 01 11-től

- - 20 000 - -

07 02 műanyagok,  műgumi  és  műszálak  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és 
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felhasználásából származó hulladék
07 02 12 a  folyékony  hulladéknak 

a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 07 02 11-től

- - 20 000 - -

07 02 13 hulladék műanyag 20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 100 -

07 02 15 adalékanyag  hulladék, 
amely különbözik a 07 02 
14-től

- - 20 000 - -

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

07 03 12 a  folyékony  hulladéknak 
a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 07 03 11-től

- - 20 000 - -

07 04 szerve50s növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 
a  03  02)  és  biocidok  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és  felhasználásából 
származó hulladék

07 04 12 a  folyékony  hulladéknak 
a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 07 04 11-től

- - 20 000 - -

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

07 05 12 a  folyékony  hulladéknak 
a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 07 05 11-től

- - 20 000 - -

07 05 14 szilárd  hulladék,  amely 
különbözik a 07 05 13-tól

- - 20 000 - -

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

07 06 12 a  folyékony  hulladéknak 
a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 07 06 11-től

- - 20 000 - -

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

07 07 12 a  folyékony  hulladéknak 
a  képződése  helyén 
történő  kezeléséből 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 07 07 11-től

- - 20 000 - -

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

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

08 01 12 festék-  vagy  lakk-
hulladék,  amely 
különbözik a 08 01 11-től

- - 20 000 - -

08 01 14 festék-  vagy  lakk-iszap, 
amely különbözik a 08 01 
13-tól

- - 20 000 - -

08 01 16 festék vagy lakk tartalmú 
vizes  iszap,  amely 

- - 20 000 - -
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különbözik a 08 01 15-től
08 01 18 festékek  és  lakkok 

eltávolításából  származó 
hulladék,  amely 
különbözik a 08 01 17-től

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

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

08 02 01 por  alapú  bevonatok 
hulladéka

- - 20 000 - -

08 02 02 kerámiaanyagokat 
tartalmazó vizes iszap

- - 20 000 - -

08 02 03 kerámiaanyagokat 
tartalmazó  vizes 
szuszpenzió

- - 20 000 - -

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

08 03 07 nyomdafestéket 
tartalmazó vizes iszap

- - 20 000 - -

08 03 08 nyomdafestéket 
tartalmazó  vizes 
folyékony hulladék

- - 20 000 - -

08 03 13 nyomdafesték  hulladék, 
amely különbözik a 08 03 
12-től

- - 20 000 - -

08 03 15 nyomdafesték  iszap, 
amely különbözik a 08 03 
14-től

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

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

08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok 
hulladéka,  amely 
különbözik a 08 04 09-től

- - 20 000 - -

08 04 12 ragasztó-,  tömítőanyagok 
iszapja, amely különbözik 
a 08 04 11-től

- - 20 000 - -

08 04 14 ragasztók, tömítőanyagok 
vizes  iszapja,  amely 
különbözik a 08 04 13-tól

- - 20 000 - -

08 04 16 ragasztókat, 
tömítőanyagokat 
tartalmazó  folyékony 
vizes  hulladék,  amely 
különbözik a 08 04 15-től

- - 20 000 - -

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
09 01 fényképészeti ipar hulladéka
09 01 07 ezüstöt  vagy 

ezüstvegyületeket 
tartalmazó  fotófilm  és  -
papír

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

09 01 10 egyszer  használatos 
fényképezőgép, 
áramforrás nélkül

- - 20 000 - -

09 01 12 áramforrást is tartalmazó, 
egyszer  használatos 
fényképezőgép,  amely 
különbözik a 09 01 11-től

- - 20 000 - -
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10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 01 erőművekből  és  egyéb  égetőművekből  származó  hulladék  (kivéve  a  19  főcsoportban 

meghatározott hulladék)
10 01 01 hamu,  salak és kazánpor 

(kivéve a 10 01 04)
- - 20 000 - -

10 01 02 széntüzelés pernyéje - - 20 000 - -
10 01 03 tőzegpernye és kezeletlen 

fa eltüzeléséből származó 
pernye

- - 20 000 - -

10 01 15 együttégetésből 
származó hamu, salak és 
kazán  por,  amely 
különbözik a 10 01 14-től

- - 20 000 - -

10 01 17 együttégetésből 
származó  pernye,  amely 
különbözik a 10 01 16-tól

- - 20 000 - -

10 01 19 gázok  tisztításából 
származó hulladék, amely 
különbözik a 10 01 05-től, 
a 10 01 07-től és a 10 01 
18-tól

- - 20 000 - -

10 01 21 a folyékony hulladéknak a 
képződése helyén történő 
kezeléséből  származó 
iszap, amely különbözik a 
10 01 20-tól

- - 20 000 - -

10 01 23 kazán  tisztításából 
származó  vizes  iszap, 
amely különbözik a 10 01 
22-től

- - 20 000 - -

10 01 25 széntüzelésű  erőművek 
tüzelőanyagának 
tárolásából, 
előkészítéséből származó 
hulladék

- - 20 000 - -

10 01 26 hűtővíz  kezeléséből 
származó hulladék

- - 20 000 - -

10 02 vas- és acéliparból származó hulladék
10 02 01 salak  kezeléséből 

származó hulladék
- - 20 000 - -

10 02 02 kezeletlen salak - - 20 000 - -
10 02 08 gázok  kezeléséből 

származó  szilárd 
hulladék,  amely 
különbözik a 10 02 07-től

- - 20 000 - -

10 02 10 hengerlési reve - - 20 000 - -
10 02 12 hűtővíz  kezeléséből 

származó hulladék, amely 
különbözik a 10 02 11-től

- - 20 000 - -

10 02 14 gázok  kezeléséből 
származó  iszap  és 
szűrőpogácsa,  amely 
különbözik a 10 02 13-tól

- - 20 000 - -

10 02 15 egyéb  iszap  és 
szűrőpogácsa

- - 20 000 - -

10 03 alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék
10 03 02 hulladékká  vált  anód 

törmelékek
- - 20 000 - -

10 03 16 fölözék  és  salak,  amely 
különbözik a 10 03 15-től

- - 20 000 - -

10 03 18 anód  gyártásából 
származó,  széntartalmú 
hulladék,  amely 
különbözik a 10 03 17-től

- - 20 000 - -

10 03 20 füstgázból  származó por, 
amely különbözik a 10 03 
19-től

- - 20 000 - -
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10 03 22 egyéb részecskék és por 
(beleértve  a 
golyósmalmok  porát  is), 
amelyek  különböznek  a 
10 03 21-től

- - 20 000 - -

10 03 24 gázok  kezeléséből 
származó  szilárd 
hulladék,  amely 
különbözik a 10 02 23-tól

- - 20 000 - -

10 03 26 gázok  kezeléséből 
származó  iszap  és 
szűrőpogácsa,  amely 
különbözik a 10 03 25-től

- - 20 000 - -

10 03 28 hűtővíz  kezeléséből 
származó hulladék, amely 
különbözik a 10 03 27-től

- - 20 000 - -

10 03 30 sósalak  és  feketesalak 
kezeléséből  származó 
hulladék,  amely 
különbözik a 10 03 29-től

- - 20 000 - -

10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladék
10 04 10 hűtővíz  kezeléséből 

származó hulladék, amely 
különbözik a 10 04 09-től

- - 20 000 - -

10 05 cink termikus kohászatából származó hulladék
10 05 04 egyéb részecskék és por - - 20 000 - -
10 05 09 hűtővíz  kezeléséből 

származó hulladék, amely 
különbözik a 10 05 08-tól

- - 20 000 - -

10 05 11 fölözék  és  salak,  amely 
különbözik a 10 05 10-től

- - 20 000 - -

10 06 a réz termikus kohászatából származó hulladék
10 06 10 hűtővíz  kezeléséből 

származó hulladék, amely 
különbözik a 10 06 09-től

- - 20 000 30 -

10 07 ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék
10 07 03 gázok  kezeléséből 

származó szilárd hulladék
- - 20 000 - -

10 07 04 egyéb részecskék és por - - 20 000 - -
10 07 05 gázok  kezeléséből 

származó  iszap  és 
szűrőpogácsa

- - 20 000 - -

10 07 08 hűtővíz  kezeléséből 
származó hulladék, amely 
különbözik a 10 07 07-től

- - 20 000 - -

10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék
10 08 09 egyéb salakok - - 20 000 - -
10 08 11 kohósalakok 

(fémsalakok)  és 
gyúlékony fölözék,  amely 
különbözik a 10 08 10-től

- - 20 000 - -

10 08 13 anódgyártásból származó 
széntartalmú  hulladék, 
amely különbözik a 10 08 
12-től

- - 20 000 - -

10 08 14 anód törmelékek - - 20 000 - -
10 08 16 füstgáz  por,  amely 

különbözik a 10 08 15-től
- - 20 000 - -

10 08 18 füstgáz  kezeléséből 
származó  iszap  és 
szűrőpogácsa,  amely 
különbözik a 10 08 17-től

- - 20 000 - -

10 08 20 hűtővíz  kezeléséből 
származó hulladék, amely 
különbözik a 10 08 19-től

- - 20 000 - -

10 09 vasöntvények készítéséből származó hulladék
10 09 03 kemence salak - - 20 000 - -
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10 09 06 fémöntésre nem használt 
öntőmag és forma, amely 
különbözik a 10 09 05-től

- - 20 000 - -

10 09 08 fémöntésre  használt 
öntőmag és forma, amely 
különbözik a 10 09 07-től

- - 20 000 - -

10 09 12 egyéb  részecskék, 
amelyek  különböznek  a 
10 09 11-től

- - 20 000 - -

10 09 14 kötőanyag  hulladék, 
amely különbözik a 10 09 
13-tól

- - 20 000 - -

10 09 16 hulladékká  vált 
repedésjelző  anyag, 
amely különbözik a 10 09 
15-től

- - 20 000 - -

10 10 nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék
10 10 03 kemence salak - - 20 000 - -
10 10 06 fémöntésre nem használt 

öntőmag és forma, amely 
különbözik a 10 10 05-től

- - 20 000 - -

10 10 08 fémöntésre  használt 
öntőmag és forma, amely 
különbözik a 10 10 07-től

- - 20 000 - -

10 10 12 egyéb  részecskék, 
amelyek  különböznek  a 
10 10 11-től

- - 20 000 - -

10 10 14 kötőanyag  hulladék, 
amely különbözik a 10 10 
13-tól

- - 20 000 - -

10 10 16 hulladékká  vált 
repedésjelző  anyag, 
amely különbözik a 10 10 
15-től

- - 20 000 - -

10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 03 üveg  alapú,  szálas 

anyagok hulladéka
- - 20 000 - -

10 11 05 egyéb részecskék és por - - 20 000 - -
10 11 10 feldolgozásra  előkészített 

keverék hulladéka,  amely 
különbözik a 10 11 09-től

- - 20 000 - -

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

20 000
E02-05 
E02-06

- 20 000 100 -

10 11 14 üvegcsiszolási  és 
polírozási  iszap,  amely 
különbözik a 10 11 13-tól

- - 20 000 - -

10 11 16 füstgáz  kezeléséből 
származó  szilárd 
hulladék,  amely 
különbözik a 10 11 15-től

- - 20 000 - -

10 11 18 füstgáz  kezeléséből 
származó  iszap  és 
szűrőpogácsa,  amely 
különbözik a 10 11 17-től

- - 20 000 - -

10 11 20 a folyékony hulladéknak a 
képződése helyén történő 
kezeléséből  származó 
szilárd  hulladék,  amely 
különbözik a 10 11 19-től

- - 20 000 - -

10 12 kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék
10 12 01 hőkezelésre  elkészített, 

hulladékká vált keverék
- - 20 000 - -

10 12 03 szilárd részecskék és por - - 20 000 - -
10 12 05 gázok  kezeléséből 

származó  iszap  és 
szűrőpogácsa

- - 20 000 - -
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10 12 06 kiselejtezett öntőforma - - 20 000 - -
10 12 08 kiégetett  kerámiák, 

téglák,  cserepek  és 
építőipari  termékek 
hulladéka

- - 20 000 - -

10 12 10 gáz kezeléséből származó 
szilárd  hulladék,  amely 
különbözik a 10 12 09-től

- - 20 000 - -

10 12 12 zománcozási  hulladék, 
amely különbözik a 10 12 
11-től

- - 20 000 - -

10 12 13 a folyékony hulladéknak a 
képződése helyén történő 
kezeléséből  származó 
iszapja

- - 20 000 - -

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

10 13 01 hőkezelésre  elkészített, 
hulladékká vált keverékek

- - 20 000 - -

10 13 06 szilárd részecskék és por 
(kivéve a 10 13 12 és a 10 
13 13)

- - 20 000 - -

10 13 07 gázok  kezeléséből 
származó  iszap  és 
szűrőpogácsa

- - 20 000 - -

10 13 13 gáz kezeléséből származó 
hulladék,  amely 
különbözik a 10 13 12-től

- - 20 000 - -

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

11 01 fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék
11 01 10 iszap  és  szűrőpogácsa, 

amely különbözik a 11 01 
09-től

- - 20 000 - -

11 01 12 öblítő- és mosóvíz, amely 
különbözik a 11 01 11-től

- - 20 000 - -

11 01 14 zsírtalanítási  hulladék, 
amely különbözik a 11 01 
13-tól

- - 20 000 - -

11 02 nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék
11 02 03 vizes  elekrolitikus 

eljárásokban  használatos 
anódok  termeléséből 
származó hulladék

- - 20 000 - -

11 05 tűzihorganyzási eljárások hulladéka
11 05 01 kemény cink - - 20 000 - -
11 05 02 cinkhamu - - 20 000 - -
12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL  

SZÁRMAZÓ HULLADÉK
12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01 01 vasfém  részek  és 

esztergaforgács
20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

12 01 02 vasfém részek és por 20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

12 01 03 nemvas  fém  reszelék  és 
esztergaforgács

20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

12 01 04 nemvas  fém  részek  és 
por

20 000
E02-03 

- 20 000 10 -
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E02-04
E02-05 
E02-06

12 01 05 gyalulásból  és 
esztergálásból  származó 
műanyag forgács

20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

12 01 13 hegesztési hulladék 20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

12 01 15 gépi megmunkálás során 
képződő  iszap,  amely 
különbözik a 12 01 14-től

- - 20 000 - -

12 01 17 homokfúvatási  hulladék, 
amely különbözik a 12 01 
16-tól

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

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

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

csomagolási hulladék
20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

R12
R5

20 000 40 -

15 01 02 műanyag  csomagolási 
hulladék

20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

R12
R5

20 000 150 -

15 01 03 fa csomagolási hulladék 10 000
E02-03 
E02-05
E02-06 
E02-07

R12
R3

10 000 150 10 000

15 01 04 fém  csomagolási 
hulladék

20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 100 -

15 01 05 vegyes  összetételű 
kompozit  csomagolási 
hulladék

20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

15 01 06 egyéb,  kevert 
csomagolási hulladék

20 000 
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 100 -

15 01 07 üveg  csomagolási 
hulladék

20 000
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 100 -

15 01 09 textil  csomagolási 
hulladék

20 000
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 20 -

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
15 02 03 abszorbensek, 20 000 - 20 000 50 -
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szűrőanyagok, 
törlőkendők, 
védőruházat,  amely 
különbözik a 15 02 02-től

E02-04
E02-05 
E02-06

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a 

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

16 01 03 hulladékká  vált 
gumiabroncsok

20 000
E02-05 
E02-06

- 20 000 100 -

16 01 12 súrlódó-betét,  amely 
különbözik a 16 01 11-től

- - 20 000 - -

16 01 15 fagyálló  folyadék,  amely 
különbözik a 16 01 14-től

- - 20 000 - -

16 01 16 cseppfolyósított  gázok 
tartályai

- - 20 000 - -

16 01 17 vasfémek 20 000 
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 50 -

16 01 18 nemvas fémek 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 50 -

16 01 19 műanyagok 20 000 
E02-03 
E02-05
E02-06

R12
R5

20 000 50 -

16 01 20 üveg 20 000 
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 50 -

16 01 22 közelebbről  meg  nem 
határozott alkatrészek

- - 20 000 - -

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 14 kiselejtezett  berendezés, 

amely különbözik a 16 02 
09-től 16 02 13-ig terjedő 
hulladéktípusoktól

20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 50 -

16 02 16 kiselejtezett 
berendezésből eltávolított 
anyag,  amely  különbözik 
a 16 02 15-től

20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 50 -

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
16 03 04 szervetlen  hulladék, 

amely különbözik a 16 03 
03-tól

- - 20 000 - -

16 03 06 szerves  hulladék,  amely 
különbözik a 16 03 05-től

- - 20 000 - -

16 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
16 05 05 nyomásálló  tartályokban 

tárolt  gázok,  amelyek 
különböznek a 16 05 04-
től

- - 20 000 - -

16 05 09 használatból  kivont 
vegyszerek,  amelyek 
különböznek a 16 05 06-
tól, a 16 05 07-tól vagy a 
16 05 08-tól

- - 20 000 - -

16 06 elemek és akkumulátorok
16 06 04 lúgos  akkumulátorok 

(kivéve a 16 06 03)
- - 20 000 - -

16 06 05 egyéb  elemek  és 
akkumulátorok

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

16 10 a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék
16 10 02 vizes folyékony hulladék, 

amely különbözik a 16 10 
01-től

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

16 11 bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka
16 11 02 kohászati  folyamatokban 

használt,  szén-alapú 
bélésanyagok  és  tűzálló 
anyagok,  amelyek 
különböznek a 16 11 01-
től

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

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

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia
17 01 01 beton 20 000

E02-03 
E02-05
E02-06

R12
R5

20 000 250 20 000

17 01 02 tégla 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

R12
R5

20 000 250 20 000

17 01 03 cserép és kerámia 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

R12
R5

20 000 250 20 000

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

20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

R12
R5

20 000 250 20 000

17 02 fa, üveg és műanyag
17 02 01 fa 20 000

E02-03 
E02-05
E02-06 
E02-07

R12
R3

20 000 150 20 000

17 02 02 üveg 20 000 R12 20 000 100 20 000
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E02-03 
E02-05
E02-06

R5

17 02 03 műanyag 20 000
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

R12
R5

20 000 150 20 000

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék
17 03 02 bitumen  keverék,  amely 

különbözik a 17 03 01-től
20 000
E02-05 
E02-06

R12
R5

20 000 150 20 000

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 20 000

E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 10 -

17 04 02 alumínium 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 50 -

17 04 03 ólom 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 10 -

17 04 04 cink 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 10 -

17 04 05 vas és acél 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 100 -

17 04 06 ón 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 10 -

17 04 07 fémkeverék 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 100 -

17 04 11 kábel, amely különbözik a 
17 04 10-től

20 000
E02-01
E02-03
E02-05 
E02-06

- 20 000 100 -

17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 04 föld  és  kövek,  amelyek 

különböznek a 17 05 03-
tól

20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

R12
R5

20 000 250 20 000

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

- - 20 000 -

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

20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

R12
R5

20 000 250 20 000

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag
17 06 04 szigetelő  anyag,  amely 

különbözik a 17 06 01 és 
a 17 06 03-tól

20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 150 -

17 08 gipsz alapú építőanyag
17 08 02 gipsz-alapú  építőanyag, 

amely különbözik a 17 08 
01-től

20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

R12
R5

20 000 50 20 000
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17 09 egyéb építési-bontási hulladék
17 09 04 kevert  építési-bontási 

hulladék,  amely 
különbözik a 17 09 01-től, 
a 17 09 02-től és a 17 09 
03-tól

20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

R12
R5

20 000 250 20 000

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

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

18 01 07 vegyszer,  amely 
különbözik a 18 01 06-tól

- - 20 000 - -

18 01 09 gyógyszer,  amely 
különbözik a 18 01 08-tól

- - 20 000 - -

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

18 02 06 vegyszer,  amely 
különbözik a 18 02 05-től

- - 20 000 - -

18 02 08 gyógyszerek,  amelyek 
különböznek a 18 02 07-
től

- - 20 000 - -

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

19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék
19 01 12 kazánhamu  és  salak, 

amely  különbözik  az  19 
01 11-től

- - 20 000 - -

19 01 14 pernye, amely különbözik 
a 19 01 13-tól

- - 20 000 - -

19 01 16 kazánból  eltávolított  por, 
amely különbözik a 19 01 
15-től

- - 20 000 - -

19 01 18 pirolízis  hulladék,  amely 
különbözik a 19 01 17-től

- - 20 000 - -

19 01 19 fluid-ágy homokja - - 20 000 - -
19 02 hulladék fizikai-kémiai  kezeléséből  (pl.  krómtalanítás,  ciántalanítás,  semlegesítés)  származó 

hulladék
19 02 03 előkevert hulladék, amely 

kizárólag  nemveszélyes 
hulladékot tartalmaz

- - 20 000 - -

19 02 06 fizikai-kémiai  kezelésből 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 19 02 05-től

- - 20 000 - -

19 02 10 éghető  hulladék,  amely 
különbözik a 19 02 08-tól 
és a 19 02 09-től

- - 20 000 - -

19 05 szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
19 05 01 települési  és  ahhoz 

hasonló  hulladék  nem 
komposztált frakciója

- - 20 000 - -

19 05 03 előírástól  eltérő 
minőségű komposzt

- - 20 000 - -

19 06 hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék
19 06 03 települési  hulladék 

anaerob  kezeléséből 
származó folyadék

- - 20 000 - -

19 06 04 települési  hulladék 
anaerob  kezeléséből 
származó  kirothasztott 
anyag

- - 20 000 - -

19 07 hulladéklerakóból származó csurgalékvíz
19 07 03 hulladéklerakóból 

származó  csurgalékvíz, 
amely különbözik a 19 07 
02-től

- - 20 000 - -



29

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék
19 08 01 rácsszemét - - 20 000 - -
19 08 02 homokfogóból  származó 

hulladék
- - 20 000 - -

19 08 05 települési  szennyvíz 
tisztításából  származó 
iszap

- - 20 000 - -

19 08 12 ipari  szennyvíz  biológiai 
kezeléséből  származó 
iszap, amely különbözik a 
19 08 11-től

- - 20 000 - -

19 08 14 ipari  szennyvíz  egyéb 
kezeléséből  származó 
iszap, amely különbözik a 
19 08 13-tól

- - 20 000 - -

19 09 ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék
19 09 01 durva és finom szűrésből 

származó szilárd hulladék
- - 20 000 - -

19 09 02 víz  derítéséből  származó 
iszap

- - 20 000 - -

19 09 03 karbonát  sók 
eltávolításából  származó 
iszap

- - 20 000 - -

19 09 04 kimerült aktív szén - - 20 000 - -
19 09 05 telítődött  vagy  kimerült 

ioncserélő gyanták
- - 20 000 - -

19 09 06 ioncserélők 
regenerálásából 
származó oldat és iszap

- - 20 000 - -

19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 01 vas- és acélhulladék 20 000 

E02-03
E02-05 
E02-06

- 20 000 50 -

19 10 02 nemvas fém hulladék 20 000 
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 50 -

19 10 04 könnyű  frakció  és  por, 
amely különbözik a 19 10 
03-tól

- - 20 000 - -

19 10 06 más  frakciók,  amelyek 
különböznek a 19 10 05-
től

- - 20 000 - -

19 11 olaj regenerálásából származó hulladék
19 11 06 a folyékony hulladéknak a 

képződése helyén történő 
kezeléséből  származó 
iszap, amely különbözik a 
19 11 05-től

- - 20 000 - -

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

19 12 01 papír és karton 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 40 -

19 12 02 fém vas 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 40 -

19 12 03 nemvas fémek 20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 40 -

19 12 04 műanyag és gumi 20 000
E02-03 

- 20 000 100 -
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E02-05
E02-06

19 12 05 üveg - - 20 000 50 -
19 12 07 fa, amely különbözik a 19 

12 06-tól
20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 25 -

19 12 08 textíliák 20 000
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

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

- - 20 000 - -

19 12 10 éghető  hulladék  (pl. 
keverékből  készített 
tüzelőanyag)

20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

- 20 000 100 -

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

20 000
E02-03 
E02-05
E02-06

R12
R5

20 000 100 -

19 13 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék
19 13 02 szennyezett  talaj 

remediációjából 
származó  szilárd 
hulladék,  amely 
különbözik a 19 13 01-től

- - 20 000 - -

19 13 04 szennyezett  talaj 
remediációjából 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 19 13 03-tól

- - 20 000 - -

19 13 06 szennyezett  talajvíz 
remediációjából 
származó  iszap,  amely 
különbözik a 19 13 05-től

- - 20 000 - -

19 13 08 szennyezett  talajvíz 
remediációjából 
származó  szennyvíz, 
tömény  vizes  oldatok, 
amelyek  különböznek  a 
19 13 07-től

- - 20 000 - -

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

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 01 papír és karton 20 000 

E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 25 -

20 01 10 ruhanemű 20 000 
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

20 01 11 textíliák 20 000 
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 10 -

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

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -
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20 01 32 gyógyszerek,  amelyek 
különböznek a 20 01 31-
től

- - 20 000 - -

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

- - 20 000 - -

20 01 36 kiselejtezett  elektromos 
és  elektronikus 
berendezések,  amelyek 
különböznek a 20 01 21-
től, a 20 01 23-tól és a 20 
01 35-től

- - 20 000 - -

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

10 000 
E02-03 
E02-05
E02-06 
E02-07

R12
R3

10 000 10 10 000 

20 01 39 műanyagok 20 000 
E02-03 
E02-04
E02-05 
E02-06

- 20 000 40 -

20 01 40 fémek 20 000
E02-01 
E02-03
E02-05 
E02-06

- 20 000 50 -

20 01 41 kéményseprésből 
származó hulladék

- - 20 000 - -

20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)
20 02 01 biológiailag  lebomló 

hulladék
- - 20 000 - -

20 02 02 talaj és kövek - - 20 000 - -
20 02 03 egyéb,  biológiailag 

lebonthatatlan hulladék
- - 20 000 - -

20 03 egyéb települési hulladék
20 03 02 piacokon  képződő 

hulladék
- - 20 000 - -

20 03 03 úttisztításból  származó 
maradék hulladék

- - 20 000 - -

20 03 06 szennyvíztisztításból 
származó hulladék

- - 20 000 - -

A  felsorolt  hulladéktípusok  gyűjtésbe,  előkezelésbe  és  hasznosításba  bevonható  összes 
mennyisége nem haladhatja meg a 20 000 t/év-t.

A  telephelyen  egyidejűleg  tárolt  (azaz  előkezelésre  vagy  hasznosításra  váró)  hulladékok 
összmennyisége nem haladhatja meg a 5200 t mennyiséget.

5. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A Bio-Lanker Környezetvédelmi Kft.  (a továbbiakban: Engedélyes) által folytatni kívánt tevékenység a 
Gyomaendrőd 5164/8. hrsz.-ú (bérelt) ingatlanon valósul meg. A gyűjteni, előkezelni, átcsomagolni és 
hasznosítani kívánt hulladékokat a hulladéktermelők saját gépjárműveikkel szállítják be a telephelyre.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése:
A beérkezést követően a hulladékokat szemrevételezéssel átvizsgálják, mely során meggyőződnek a 
hulladék típusáról. Nem megfelelő szállítmány esetén az átvételt megtagadják.
A hulladékok mérlegelése a telephelyen található – Metrisoft MS-01/MCN típusú – hídmérlegen történik, 
majd  az  átvett  hulladékokat  nyilvántartásba  veszik,  illetve  kiállításra  kerül  a  mérlegjegy,  valamint 
veszélyes hulladékok átvétele esetén leigazolásra kerülnek a szállítási lapok.

Amennyiben a hulladék nem felel meg a szállító okmányokon feltüntetett azonosító kódnak, illetve olyan 
hulladékot is tartalmaz, amely átvételére nincs hulladékgazdálkodási engedély az átvételt megtagadják.

A mérlegelést követően a hulladékot mennyiségtől függően a kezelőszemélyzet segítségével a gyűjtési  
helyre szállítják vagy szállíttatják.
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A nem veszélyes hulladékok gyűjtése nyitott,  burkolt és burkolatlan, valamint fedett,  burkolt területen 
anyagi, illetve alaki jellemzőik alapján ömlesztve, bálázva, illetve gyűjtőedényben lesznek elhelyezve a 
gyűjtőterületen azonosító kódonként elkülönítve.

A  veszélyes  hulladékok  gyűjtése  fedett,  szilárd  burkolatú  épületben,  a  veszélyes  hulladék 
tulajdonságainak  ellenálló  gyűjtőedényben  (IBC  tartályban,  hordóban,  kannában,  illetve  zárt 
konténerben, UN minősített csomagolóeszközökben, badellákban) történik.

Rakodást  követően  –  a  kiszállítás  megkezdése  előtt  –  a  veszélyes  hulladékokat  a  telephelyen 
mérlegelik, majd azt hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező partnerek részére adják tovább.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

Az átvett kis mennyiségű fém, műanyag, papír, üveg, textil és fa hulladékokat a telephely fedett, illetve 
nyitott területein a beszállítást követően kézi erővel válogatják .

Nagy  mennyiségű  hulladék  válogatása  esetén  a  személyzet  rakodógép  segítéségével  a  gyűjtött 
hulladékból  kisebb  válogatásra  alkalmas  rakatot  képez,  majd  elvégzik  az  anyagminőség  szerinti 
válogatást, illetve szükség esetén az alaki jellemzők szerinti válogatást (E02-05; E02-06).

Amennyiben a fémhulladékok mérete nem egyezik meg a tároló hely, rekesz, vagy konténer méretével, 
illetve  az  átvevők  által  meghatározott  mérettel,  vagy  szükséges  a  vegyes  anyagminőségű  fémek 
szétválasztása,  ezért  szükséges  a  gyűjtött  hulladékok  aprítása,  darabolása  (E02  -  03),  melyet 
kéziszerszámok (sarokcsiszoló, hidegvágó, vagy lángvágó) segítségével végzik.

A beérkező műanyag hulladékokat a válogatást követően – anyagminőségtől függően – aprítják, őrlik. Az 
őrleményt  big-bag  zsákokban,  kis  konténerekben  gyűjtik  és  adják  tovább  engedéllyel  rendelkező 
részére. 

A  lakosoktól  átvett,  illetve  mezőgazdaságból  és  a  fafeldolgozásból  származó  fa  hulladékokat  
átvizsgálják,  majd  a  műanyag  hulladékhoz  hasonlóan  szintén  őrlésre,  aprításra  kerülnek  a  gyűjtött, 
válogatott fa hulladékok. Az őrlést követően a fa apríték vagy értékesítésre kerül vagy a telephelyen belül  
brikettáláson (E02 - 07), vagy komposztálási folyamaton esik át.

A brikettáló berendezésből kikerülő brikettet minősítés nélkül hulladékként, illetve tüzelőanyaggá történő 
minősítést követően termékként is értékesíthetővé válik. 

Az aprítást Urban EM110-es elektromos aprítógéppel végzik. 

A brikettálást egy WIEDER KM25 hidraulikus brikettáló berendezéssel kívánják végezni. A brikettálás 
során a beadagolt faaprítékot a berendezés nagy erővel formába préseli. 

A válogatáson átesett papír hulladékok, az őrlésre alkalmatlan műanyaghulladékok, a textil, illetve egyes 
fémhulladékok (aludoboz, drót, stb.) bálázásra (E02 - 04) kerülnek. 

A bálázáshoz használni tervezett eszköz egy MEZ mohelnice electric típusú bálázót kívánnak használni. 

Tekintettel arra, hogy a kábel hulladékok fém tartalmuk miatt jobban értékesíthetőek tiszta formában, 
ezért a Kft. egy ún. csupaszolási eljárás során az átvett kábelhulladékot hosszanti irányban felhasítja  
(E02 - 01), így lehetőség nyílik a fém részek könnyebb eltávolítására.

A  Kft.  által  átvett,  a  törőgép  mellett  felhalmozott  építési-bontási  hulladékokat  –  a  hasznosítást 
megelőzően – amennyiben szükséges válogatják és osztályozzák (E02-05, E02-06), majd a nagy méretű 
darabokat egy OM Apollo mobil pofás kőtörő berendezéssel  előre beállított  szemcseméretű frakcióra 
zúzzák,  aprítják (E02-03).  Az összezúzott hulladékokat az őrlőberendezés alatt elhelyezett futószalag 
juttatja  a  törőgép  melletti  területre.  A  futószalag  el  van  látva  fémleválasztó  szeparátorral,  melynek 
segítségével a fém részeket is képes kiválogatni a berendezés.

Az előkezelt hulladékokat hulladékazonosító kódonként elkülönítve helyezik el az elszállításig.

Az előkezelt hulladékok elszállítása a gyűjtött hulladékokhoz hasonlóan azokkal együtt történik. 

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

Ezen hulladékgazdálkodási tevékenység kapcsán két különböző hasznosítási tevékenység különül el a 
telephelyen belül:

a) Az R5 hasznosítási tevékenység

Az előkezelésen (zúzás, aprítás) átesett hulladékok fizikai jellemzői megváltoznak. A kezelésen átesett 
azonos  méretű  és  típusú  őrleményekből  mintát  vesznek  és  vizsgálatokat  végeznek.  A  vizsgálati 
eredmények ismeretében megállapításra kerül, hogy az építési tevékenység mely részében és milyen 
primer alapanyag helyettesítésére, kiváltására alkalmas. A minősítést követően az őrlemény termékként  
felhasználható építések során (pl.: útépítések, töltések építésénél, épületek alapozásánál).

b). Az R3 hasznosítási tevékenység (brikettálás)

A brikettáláson átesett hulladékok a minősítést követően tüzelőanyag termékként kerülnek értékesítésre.
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Veszélyes és nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását megelőző előkészítő műveletek:

a) D14 átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;

Ezen  tevékenység  során  azon  típusú,  kisebb  méretű  edényekben  lévő  hulladékokat,  melyek 
hasznosítással  nem ártalmatlaníthatóak nagyobb méretű  edényekbe történő átcsomagolást  követően 
kerülnek átadásra ártalmatlanító részére.

A folyékony hulladékok szivattyúzással, vagy kézi átöntéssel, míg az iszapszerű anyagok lapátolással 
kerülnek átrakodása.

A tevékenység során alkalmazott E előkezelési kódok: E 02-01; E02-99

b)  D15 Tárolás  a  D1–D14  műveletek  valamelyikének  elvégzése  érdekében  [a  képződés  helyén  az 
elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 2012. évi  
CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti]

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt 
legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (gép-meghibásodás, baleset, 
elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a 
környezet szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a 
veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell az 
területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot az eseményről.

2. Nem vehető át és nem kezelhető olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, 
illetőleg  nem  szerepel  a  határozat  II.  3.  és  4.  pontjaiban  felsorolt  hulladékok  között.  
Amennyiben a beszállítás során (legkésőbb a mérlegeléskor) a hulladék már érzékszervileg is 
megállapítható  módon  szennyezett,  vagy  más  hulladékokkal  erősen  kevert,  ill.  veszélyes 
hulladék alkotókat tartalmaz, úgy az a szállítmány kezelésre nem fogadható be, és vissza kell  
küldeni a hulladék termelőjéhez.

3. A tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, 
ill.  nem  eredményezhet  kedvezőtlenebb  állapotot,  mint  amit  a  földtani  közeg  (B) 
szennyezettségi  határértéke  vagy  az  annál  magasabb  (Ab)  bizonyított  háttérkoncentráció 
jellemez.

4. A telephelyen megfelelő mennyiségben kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és kárelhárítási 
eszközöket kell tartani.

III.

A) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A  tevékenység  során  mindenben  be  kell  tartani  a  területi  környezetvédelmi  és 
természetvédelmi  hatósághoz  2020.  június  2-án  beérkezett  kérelmi  dokumentációban 
megadott  technológiai  és  biztonsági  előírásokat,  továbbá  biztosítani  kell  a  hulladékok 
környezetvédelmi szempontoknak megfelelő kezelését.

2. Jelen  határozat  alapján  a  gyűjtési,  tárolási,  előkezelési  átcsomagolási  és  hasznosítási 
tevékenység a Gyomaendrőd, Tanya II. 465/1 (Gyomaendrőd, belterület 5164/8. hrsz.) alatti 
telephelyen,  kizárólag  a  kérelemben  és  a  csatolt  helyszínrajzon  megadott  területeken,  a 
kijelölt helyeken történhet.

3. Az Engedélyes által folytatott tevékenység során átvett és a kezelési tevékenységek során 
másodlagosan  keletkező  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékokat  be  kell  sorolni  a 
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. évi (VIII. 7.) VM rendelet szerint.

4. Az átvett és előkezelt, valamint a hasznosítási és átcsomagolási tevékenység során keletkező 
hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet  (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében előírt 
adattartalommal nyilvántartást kell vezetni, melyet nem veszélyes hulladék esetében 5 évig, 
veszélyes hulladékok esetében 10 évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatást a R. 10–13. §-ai,  
valamint  a  3.  sz.  melléklete  alapján  kell  teljesíteni  a  területi  környezetvédelmi  és 
természetvédelmi hatóság részére.

5. Törekedni  kell  arra,  hogy  a  hasznosítható  hulladékok  a  lehető  legnagyobb  arányban 
hasznosításra  kerüljenek.  A hasznosítás  során  keletkező  hulladék  mennyisége  nem lehet 
több, mint a kiindulási hulladék mennyisége.
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6. A  hasznosításra  kerülő  nem  veszélyes  hulladékok  a  tárolás  megkezdését  követően,  a 
hasznosításig összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak.

7. Az ártalmatlanításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően az ártalmatlanítás 
megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

8. A Gyomaendrőd, Tanya II.  465/1. szám alatti  telephelyen üzemeltetni tervezett zajforrások 
használatának megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a területi 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságtól és a határértékek betartásának feltételeit 
meg kell teremteni.

9. A Gyomaendrőd, Tanya II. 465/1. szám alatti telephelyen a zajkeltő tevékenységek csak a 
területi  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatóság  által  kiadott,  véglegessé  vált 
zajkibocsátási határértéket megállapító határozat birtokában kezdhetőek meg. 

10. A  környezeti  zajkibocsátási  határérték  megállapítása  iránti  kérelmet  a  zajkibocsátási 
határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 
szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapon kell benyújtani a 
területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz.

11. A telephelyi  tevékenységek megkezdése előtt  a telephely földtani  közege szennyezettségi 
állapotának ellenőrzésére –  akkreditált  szervezet  által  megvett  és elemzett  mintákból  – a 
tevékenységre  jellemző komponensekre  vizsgálatokat  kell  végezni  minimum 2  mintavételi 
ponton, és a vizsgálati dokumentációt (mintavételi jegyzőkönyv, laboratóriumi jegyzőkönyv, 
mintavétel  helyszínrajza),  illetve  annak  értékelését  a  hulladékgazdálkodási 
engedélykérelemhez kell  csatolni.  A  telephelyet,  valamint  a  meglévő  létesítményeket 
tartalmazó térképen be kell  jelölni a mintavételi furatok helyét, megadva azok pontos EOV 
koordinátáját is.

12. Gondoskodni kell az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról.

13. A  telephelyen  folytatott  tevékenység  során  a  diffúz  levegőterhelést  az  elérhető  legjobb 
technika  alkalmazásával  (locsolással,  vízpermet  alkalmazásával)  a  lehető  legkisebb 
mértékűre kell csökkenteni.

14. A telephelyről kikerülő porszerű anyagok szállítása során a közúti jármű üzembentartója a 
szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással) köteles gondoskodni. 

15. A hulladékkezeléssel érintett területen üzemelő munkagépeken, illetve gépi berendezéseken 
a  helyszínen  csak  az  elengedhetetlen  mértékű  napi  karbantartás  és  a  közvetlen 
balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.

16. A  nem  veszélyes  hulladék  tárolásárára  szolgáló  tárolóhelyre  vonatkozóan  elkészített 
üzemeltetési  szabályzatot  jóváhagyom.  A tevékenység végzése során be kell  tartani  a 
jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat.

17. A hulladéktárolás feltételei:   

• A telephelyen a kezelésre történő átadásra váró nem veszélyes hulladékok legfeljebb 1 évig 
tárolhatóak.

• Folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérni  a  hulladéktároló  területek  telítettségét,  a 
tárolókapacitást  meghaladó  mennyiségű  hulladék  nem  gyűjthető,  ill.  nem  vehető  át.  A 
telephelyen hulladékot felhalmozni tilos. 

Az egy időben maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 5200 t.

• A nem veszélyes hulladékokat hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként  elkülönítetten 
kell  tárolni,  figyelemmel  a  hulladék  fizikai,  kémiai  jellegére,  továbbá  a  tárolást  követően 
alkalmazandó kezelési technológia igényeire.

• A hulladéktároló  helyen  a  nem veszélyes  hulladékot  úgy  kell  tárolni,  hogy  a  tárolóterek 
környezeti és egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők 
legyenek. 

• A hulladéktároló  helyen  az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzat  szerint  robbanásveszélyes 
osztályba  sorolt,  egymással  vagy  önmagukban  reakcióképes,  továbbá  gyorsan  bomló 
szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem 
tárolható.

• A tárolás során használt gyűjtőedények és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) 
állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell. 

• A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan 
biztosítani kell.

18. Engedélyes köteles az éves hulladékgazdálkodási felügyeleti díj arányos részét – jelen 
hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 15 napon belül – megfizetni. 
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A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a 
területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére.

Ezt követően az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság 
részére éves felügyeleti díjat fizetni.

19. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről  
szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet  (a továbbiakban: KTM rendelet) szerinti képesítéssel 
rendelkező  környezetvédelmi  megbízottat  alkalmazni.  Az  engedélyezett  tevékenységet 
végzőknek mindenkor rendelkeznie kell érvényes szakmai bizonyítványokkal.

20. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

B) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

21. A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi 
biológiai  expozíciókat  a  külön  jogszabályban  foglaltaknak  megfelelően  felmérni.  Ennek 
csökkentése  érdekében  –  a  foglalkoztatás  feltételeként  -  a  külön  jogszabály  szerint  
biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

22. A  hulladékkezelést  végző  személyek  egészségét,  biztonságát  nem  veszélyeztető 
munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített  
tárolását,  rendszeres  tisztítását,  karbantartását  és  szükség  szerinti  gyakorisággal  történő 
cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell  gondoskodnia az egyéb 
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

IV.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a 35400/564-
2/2020. ált.  számú szakhatósági állásfoglalásában a nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, 
tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az 
alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell  folytatni,  hogy a felszín alatti  vizek ne szennyeződjenek.  Az átvett 
hulladékok  biztonságos,  környezetszennyezést  kizáró  elhelyezéséről  és  kezeléséről 
gondoskodni kell.

2. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az 
üzemanyag,  kenőanyag  elfolyásokat,  s  ezáltal  a  felszín  alatti  vizek  szennyezését  meg  kell 
akadályozni.  A  gépek  üzemanyaggal,  kenőanyaggal  történő  ellátásakor  csepegést  felfogó, 
megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.

3. A veszélyes hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott 
területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag 
ne kerülhessen.

4. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményt, havária helyzetet 
haladéktalanul  be kell  jelenteni  az I.  fokú vízügyi  hatósághoz,  és egyidejűleg intézkedni kell 
annak elhárítására.

V.

A határozat  ellen  fellebbezésnek helye  nincs,  az  a  közléssel  véglegessé  válik.  A határozat  ellen  a 
Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási  per 
indítható, melyet a Békés Megyei Kormányhivatalhoz  (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől 
számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

Ha  törvény  eltérően  nem  rendelkezik,  a  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény 
hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért,  azt módosítja vagy 
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság 
a  nem jogszabálysértő  döntést  is  visszavonhatja,  illetve  a  keresetlevélben  foglaltaknak  megfelelően 
módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet 
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a Békés Megyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja 
a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan 
hozzáférhetővé teszi.

A  jogi  képviselővel  eljáró  fél,  valamint  törvény  által  elektronikus  ügyintézésre  kötelezett  ügyfél  az 
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy  
érdemében tárgyaláson kívül  határoz.  Tárgyalás tartását  a  felperes a  keresetlevélben,  az alperes a 
védiratban  kérheti.  Tárgyalás  tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a  perbevonásától  vagy  a 
perbeállítástól számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt  
igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.
A  felet  –  ideértve  a  beavatkozót  és  az  érdekeltet  is  –  a  közigazgatási  bírósági  eljárásban 
illetékfeljegyzési jog illeti  meg. Akit  tárgyi  illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes 
megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közlemény közhírré tétel útján is közlésre kerül. 
A közhírré tétel útján közölt közölt döntést az erről szóló közlemény kifüggesztését követő 15. napon kell 
közöltnek tekinteni.

I N D O K O L Á S

Az  Engedélyes  (1211  Budapest,  Központi  út  21-47.,  KÜJ:  103596063)  2020.  június  2-án  kérelmet 
nyújtott  be a Békés Megyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és Természetvédelmi  Főosztályára  (a 
továbbiakban:  Főosztály),  melyben  a  Gyomaendrőd,  Tanya  II.  465/1.  szám  (5164/8  hrsz.)  alatti 
telephelyen  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére  vonatkozóan  hulladékgazdálkodási  engedély  kiadását 
kérte.
Fenti  kérelem  benyújtásával  egy  időben  az  Engedélyes  engedélyköteles  tevékenység  végzésére 
irányuló (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) bejelentést nyújtott be a 
Főosztályra.
Tekintettel arra, hogy a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozott  az ellenőrzött bejelentésről szóló 
191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá, ezért a Főosztály a Kft. 
által  bejelentett  tevékenység  végzését  a  BE/38/00848-3/2020.  ügyiratszámú  végzésben  megtiltotta, 
egyben tájékoztatta az Engedélyest, hogy engedélyezési eljárás megindítására kerül sor.

Fentiekre  tekintettel  az  Engedélyes  kérte  a  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére, 
átcsomagolására,  valamint  a  nem veszélyes hulladékok tárolására,  előkezelésére és hasznosítására 
vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység egy engedélyben történő kiadását.

Fentiek alapján 2020. június 3. napján hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 
bekezdése alapján a BE/38/00849-3/2020. ügyiratszámú határozatban függő hatályú döntést hoztam, 
melyet közöltem az érintett ügyfelekkel.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  
szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet  (a továbbiakban: Korm. r.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint:

„9.  §  (2)  Környezetvédelmi  hatóságként  –  ha  kormányrendelet  másként  nem rendelkezik  –  a  
területi környezetvédelmi hatóság jár el.”

Az  Engedélyes  Gyomaendrőd  város  közigazgatási  területén  hulladékkezelő  telephelyet  üzemeltet. 
Figyelemmel a  Korm. r. 8/A. § (1) bekezdésére, jelen eljárásban a Békés Megyei Kormányhivatal az 
eljáró környezetvédelmi hatóság.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.  (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban 
felsoroltak szerint:

„2. § (1) E törvény alkalmazásában

2. ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az  
esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez

7. „előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;
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10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti  
építési tevékenységből származó hulladék;

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a  
gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos  
célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely  
konkrét  funkció  betöltésére használtak volna,  vagy amelynek eredményeként  a hulladékot  oly  
módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban  
betölthesse;
26. hulladékgazdálkodás: a  hulladék  gyűjtése,  szállítása,  kezelése,  az  ilyen  műveletek  
felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a  
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése,  valamint  a hulladékkezelő  
létesítmények utógondozása;

36. kezelés: hasznosítási  vagy  ártalmatlanítási  műveletek,  ideértve  a  hasznosítást  vagy  
ártalmatlanítást megelőző előkészítést is.

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő,  
valamint telephelyén kívüli  átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő  
ideiglenes  elhelyezése  a  további  hulladékgazdálkodási  tevékenységek  elvégzése  érdekében,  
kivéve  a  hulladékkezelő  létesítményben  képződött  hulladék  ugyanazon  hulladékkezelő  
létesítményben  történő  elhelyezését,  valamint  a  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  
ártalmatlanítási  és hasznosítási  műveletek felsorolásáról  szóló  miniszteri  rendelet  szerinti  D12  
ártalmatlanítási műveletet;”

A Ht. 15. § (1) bekezdése szerint:

„15.  §  (1)  A  hulladék  hasznosítója  azt  a  hasznosítási  műveletet  alkalmazza,  amely  a  
hasznosítandó  hulladék  vonatkozásában  az  összességében  legjobb  környezeti  eredményt  
biztosítja.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62.  §  (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység  –  e  törvényben,  valamint  kormányrendeletben  
meghatározott  kivétellel  –  a  környezetvédelmi  hatóság  által  kiadott  hulladékgazdálkodási  
engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A  hulladékgazdálkodási  engedélykérelem  tartalmi  követelményeit  a  hulladékgazdálkodási 
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1), valamint 9. § (1) bekezdése és a 11. §-a 
tartalmazza.  A  benyújtott  kérelmi  dokumentáció  tartalmilag  megfelelt  a  jogszabályban  foglalt 
követelményeknek.

A Korm. r.  31.  § (1) bekezdése, illetve a 7.  számú melléklet  I.  táblázat  3.  pontja,  valamint  a 8.  sz.  
melléklet  I.  táblázat  2.  pontja  alapján  a  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos 
engedélyezési  eljárásban  a  7.  sz.  melléklet  I.  táblázat  3.  pontja,  valamint  a  8.  sz.  melléklet  I. 
táblázatában  felsorolt  szakkérdéseket  is  vizsgálja  a  területi  környezetvédelmi  hatóság.  Ezért  jelen 
esetben a

• 7.  sz.  melléklet  I.  táblázat  3.  pontban  szereplő  környezet-egészségügyi  szakkérdésre,  így 
különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és 
szervetlen  anyagokat  tartalmazó  veszélyes  hulladék  gyűjtése  módjának  és  mennyiségének 
jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata,

• valamint  a  8.  sz.  melléklet  I.  táblázat  2.  pontban  szereplő  környezet-egészségügyi 
szakkérdésekre,  így  különösen  az  egészségkárosító  kockázatok  és  esetleges  hatások 
felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a 
veszélyes készítményekkel  végzett  tevékenység vizsgálatára,  a települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  közegészségügyi,  járványügyi  vonatkozású  követelmények  érvényesítésére 
kiterjedően  megkerestem  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatal 
Népegészségügyi Osztályát (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).

A Népegészségügyi Osztály BE-02/NEO/4382-2/2020. ügyiratszámon – népegészségügyi szempontból 
– megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem.

Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló 
531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 60.  
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és  61.  pontjai alapján a  nem  veszélyes  hulladékok  tárolásának,  előkezelésének,  valamint 
hasznosításának engedélyezése iránti eljárásban – a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére 
vonatkozó  kérdések  vizsgálatára,  valamint  a  tevékenység  vízellátása,  a  keletkező  csapadék-  és 
szennyvíz  elvezetése,  valamint  a  szennyvíz  tisztítása  biztosított-e,  a  vízbázis  védőterületére, 
védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a 
vizek  lefolyására,  az  árvíz  és  a  jég  levonulására  gyakorolt  hatás  vizsgálatára  –  szakhatóságként 
bevontam  a  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági 
Osztályát.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 2020. június 
22-én megküldte a 35400/1895-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek 
előírásával  adta  meg,  melyeket  az  engedély  rendelkező  rész  IV.  pontjában  érvényesítettem.  A 
szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya  
BE/38/00849-8/2020.  ügyiratszámú  megkeresésében  a  Gyomaendrőd,  Tanya  II.  465/1  sz.  
(belterület  5164/8 hrsz.)  ingatlanon tervezett  tevékenységek (veszélyes,  illetve nem veszélyes  
hulladékok gyűjtése, valamint nem veszélyes hulladékok tárolása, előkezelése és hasznosítása)  
vonatkozásában hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szakhatósági állásfoglalást kért az I.  
fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságtól.
A megkereséshez csatolt dokumentáció és az egyéb rendelkezésemre álló iratanyagok alapján az  
alábbiakat állapítottam meg:
• A BIO-LANKER Környezetvédelmi Kft. (1211 Budapest, Központi u. 21-47.) (továbbiakban:  

Engedélyes) veszélyes, illetve nem veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint nem veszélyes  
hulladékok tárolását, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

• A fenti tárgyú ingatlan tulajdonosa Oskó Sándor (5502 Gyomaendrőd, Tanya II. 439.), melyet  
a  2019.  december  16.  napján  kelt  Szerződés  Ingatlan  Bérbeadásáról  tárgyú  bérleti  
szerződés  szerint  az  Engedélyes.  5  éves  időtartamra  bérli  a  kérelmezett  tevékenységet  
folytatásának céljából.

• Az ingatlanon korábban az ingatlan tulajdonosa végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet,  
amely során kialakításra kerültek az átvevő, tároló, előkezelő területek, épületek.

• A nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását nyitott burkolt és burkolatlan, valamint fedett  
burkolt  területen  ömlesztve,  bálázva,  gyűjtőedényben  tervezik  végezni.  A  veszélyes  
hulladékok  gyűjtését,  tárolását  fedett,  szilárd  burkolatú  épületben  a  veszélyes  hulladék  
tulajdonságainak ellenálló gyűjtőedényben (IBC tartályban, hordóban, kannában, illetve zárt  
konténerben) tervezik végezni.

• A  nem  veszélyes  hulladékok  előkezelése  során  válogatási,  aprítási,  pellet-készítési,  
brikettálási, tömörítési, bálázási, szétválasztási tevékenységeket végeznek.

• Az  ingatlan  vízellátása  a  települési  közműhálózatról  megoldott.  A  keletkező  szociális  
szennyvizet közműpótlóban gyűjtik, majd tengelyen kihordatják.

• Technológiai vízfelhasználás nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik.
• Az  ingatlanon  keletkező  csapadékvíz  a  telephely  zöld  területein  elszikkad.  Szennyezett  

csapadékvíz nem keletkezik.
• Az ingatlan tulajdonosa Oskó Sándor részére a 82806-002/2013. iktatószámon felszín alatti  

vízvédelmi engedély került kiadásra, mely 2025. április 30. napjáig hatályos.
• A terület  a felszín alatti  vizek állapota szempontjából érzékeny területen levő települések  

besorolásáról  szóló 27/2004. (XII.  25.) KvVM rendelet szerint kevésbé érzékeny területen  
helyezkedik el.

• A  terület  –  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  
vízilétesítmények védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint –  
határozattal  kijelölt  vízbázist,  parti  sávot,  nagyvízi  medret  nem  érint,  az  árvíz  és  a  jég  
levonulását, valamint a mederfenntartást nem befolyásolja.

Tekintettel  arra,  hogy a telephely  vízellátása,  a keletkező csapadék- és szennyvíz  elvezetése  
biztosított, ezért az engedély kiadásához hozzájárultam.
A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,  
valamint  a vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó szervek kijelöléséről  szóló 223/2014. (IX.  4.)  
Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.
Szakhatósági  állásfoglalásomat  az egyes közérdeken alapuló  kényszerítő  indok alapján eljáró  
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 60.  
és  61.  pontjában  meghatározott  szakkérdések  vonatkozásában,  az  általános  közigazgatási  
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt  
módon adtam meg.
Az Ákr.  55.  §  (4)  bekezdése  értelmében a szakhatóság  döntése  az  eljárást  befejező  érdemi  
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
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Kérem,  hívja  fel  az  Engedélyes  figyelmét,  hogy  a  hulladékgazdálkodási  engedély  véglegessé  
válásától számított 30 napon belül be kell nyújtani az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz a  
82806-002/2013.  iktatószámú  felszín  alatti  vízvédelmi  engedély  módosítása  iránti  kérelmet,  
melyhez csatolni kell az engedélyes Oskó Sándor hozzájárulását is.
Kérem a Tisztelt  eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi  
határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam 
meg:

• A Gyomaendrőd, Tanya II. 465/1. szám (belterület 5164/8 hrsz.) alatti telephely Oskó Sándor 1/1 
arányú tulajdona. Az Engedélyes a tárgyi  telephelyet az ingatlan tulajdonosával kötött  bérleti 
szerződés alapján üzemelteti.

• A telephely övezeti besorolása: „kivett telephely”. Teljes területe 9.047 m2., zárt és körbekerített. 
Őrzése  elektronikus  megfigyelő  rendszerrel  megoldott.  Az  ingatlan  aszfalt  útburkolatról 
közelíthető meg.

• Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység volumene meghaladja a környezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet  (a  továbbiakban:  Khvr.)  3.  sz.  melléklet  107.  a),  illetve  108.  a)  pontjaiban  foglalt 
értékeket, ennek alapján  a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől 
függően  környezeti  hatásvizsgálatra  kötelezett  tevékenységek  közé  tartozik.  Erre  való 
figyelemmel az Engedélyes előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte a Főosztálytól. A területi 
környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatóság  a  BE/38/00412-18/2020.  ügyiratszámú 
határozatában megállapította, hogy a tervezett tevékenység folytatása és felhagyása során nem 
várhatók jelentős környezeti hatások,  ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 
szükséges.

• Az  Engedélyes  tárgyi  telephelyen  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtését  és 
átcsomagolását,  valamint  nem veszélyes hulladékok előkezelését,  hasznosítását  és tárolását 
kívánja végezni. Tekintettel arra, hogy Engedélyes a kérelmezett telephely vonatkozásában a 
fenti  tevékenység  végzésére  feljogosító  hulladékgazdálkodási  engedéllyel  nem rendelkezett, 
ezért jelen eljárásban új engedély kiadására kerül sor.

• A tárgyi telephelyen végzett tevékenységhez a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a 
VI/799-2/2020. ügyiratszámú határozatával – 205/2020 nyilvántartási számon – igazolást állított 
ki  adott  az  Engedélyes  részére  „nem  veszélyes  hulladék  gyűjtése,  hasznosítása, 
ártalmatlanítása,  valamint  veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedélyköteles gyűjtése, 
hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységek végzésére.

• A telephelyen  foglalkoztatottak  létszáma 6  fő.  A  foglalkoztatottak  egészségügyi  ellátását  Dr. 
Bellavics Erzsébet Mária egészségügyi vállalkozó (Telephely: 2021 Tahitótfalu, Ifjúság út.  5.) 
látja el.

• Táj- és természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a Gyomaendrőd, belterület 5164/8 
hrsz.-ú  ingatlan  és  környezete  védett  természeti  területet,  Natura  2000  területet,  ökológiai 
folyosót nem érint.
A  rendelkezésemre  álló  nyilvántartásokat  áttanulmányozva  megállapítottam,  hogy  az 
Engedélyes az előzetes vizsgálati eljárást lezáró BE/38/00412-18/2020. ügyiratszámú határozat 
rendelkező rész IV. fejezet Zaj -és rezgésvédelmi előírások részben foglaltaknak még nem tett 
eleget.  Erre vonatkozóan jelen határozat  rendelkező rész III.  fejezet  8.,  9.  és 10.  pontjaiban 
foglaltak szerint döntöttem.

• A tevékenység végzése során a földtani közeg védelme megfelelő, üzemszerű működés esetén 
annak szennyezése nem várható.
A  Gyomaendrőd,  Tanya II.  465/1.  szám (belterület  5164/8 hrsz.) alatti  telephely  szennyezett 
területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.

Mivel a telephely földtani közegének szennyezettségére vonatkozóan nem állnak rendelkezésre 
adatok és a telephelyen korábban hasonló tevékenységet folytattak, mint amit az Engedélyes 
jelenleg  kérelmezett,  ezért  a  tevékenységek  megkezdése  előtt  alapállapot-vizsgálatot  kell 
végezni  a  földtani  közegre  vonatkozóan.  Tekintettel  arra,  hogy  a  benyújtott  kérelmi 
dokumentáció nem tartalmazta a BE/38/00412-18/2020. ügyiratszámú határozat rendelkező rész 
IV. fejezet Földtani közeg védelmi előírások részében előírt talajvizsgálati dokumentációt, ezért 
jelen határozat rendelkező rész III. 10. pontjában foglaltak szerint döntöttem.

• Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  megállapítottam,  hogy  adatszolgáltatás-  és 
engedélyköteles légszennyező forrás nincs és nem létesül a telephelyen. 
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• A telephelyi tevékenységből keletkező termelési hulladékok, valamint a másodlagosan keletkező 
válogatási hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, majd átadásra kerül megfelelő 
engedéllyel rendelkező hulladékkezelők részére.

• Az üzemeltető az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik.
• Az Engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
• A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
• Az Engedélyes éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.
• A  kérelmi  dokumentációt  készítő  Szabó  András  szakértői  jogosultsága  megfelel  a 

Kormányrendelet 10. §-ban előírtaknak.
• A telephelyen a környezetvédelemmel kapcsolatos szakmai felügyeletet  Kertész Zalán Albert 

környezetmérnök látja el, akinek végzettsége megfelel a KTM-rendeletben foglalt előírásoknak.
• Engedélyes a Grupama Garancia Biztosító Zrt.-nél 930/892594524 kötvényszámon rendelkezik 

környezetszennyezési felelősségbiztosítással, mely megfelel a Ht. 71. §-ban, a Kormányrendelet 
9. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 101. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

Az  Engedélyes  által  benyújtott  kérelmet,  a  rendelkezésemre  álló  előzmény  és  kapcsolódó  iratokat 
megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó 
jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet 
szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért. 
Mivel  jogszabályi akadályát sem találtam, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, a 
hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

A földtani közeg védelmére vonatkozó előírásaim a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995.  évi  LIII.  törvény  15.  §-a,  és  101.  §  (2)  bekezdésén,  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 6/2009. 
(IV. 14.)  KvVM-EüM-FVM együttes rendelet  1. mellékletén,  valamint  a felszín alatti  vizek védelméről 
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 10. § (1) bek. c) pontjában foglaltakon alapul.

Az eljárás során levegőtisztaság-védelmi  előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő 
védelméről  szóló  306/2010.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Lev.  rendelet)  4.  §  és  7.  §  (4) 
bekezdésében, valamint a 26. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével tettem meg. 

A  népegészségügyi  szakkérdés  vizsgálata  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  körébe  tartozó 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben, 
valamint  a  fertőző  betegségek  és  a  járványok  megelőzése  érdekében  szükséges  járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bekezdésén, valamint a 4. sz. melléklet 3. A) 
d) és 7. b) pontjaiban foglaltakon alapul.

A határozat a Ht. 62. § (1) és 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2), valamint 9. § (2) 
bekezdéseiben  foglaltakon  alapul,  megfelelve  az Ákr. 81.  §  (1)  bekezdésben  foglalt  tartalmi 
követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának 
helye nem volt.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a Korm. r. 31. § (4) bekezdése alapján történt  
a határozat megküldése.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 14/2015. (III. 31.) FM rendelet  (a továbbiakban:  FM 
rendelet) 1. melléklet 4.6 és 11. pontja, valamint az 1. melléklet 4.6., 5., 6. valamint 7. pontjai szerint 
(veszélyes hulladékok gyűjtése és a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére és 
hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárás) 1 034.000 Ft. Az 
igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén 
alapul.
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A határozat  ellen  a  közigazgatási  per  megindításának  lehetőségét  az  Ákr.  114.  §  (1)  bekezdése 
biztosítja. A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről 
az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (továbbiakban: Kp.) 
13.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  bíróságok  elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

 A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

A közigazgatási  bírósági eljárás illetékét az illetékekről  szóló 1990. évi  XCIII.  tv.  (továbbiakban: Itv.)  
45/A.  §-a  határozza  meg,  a  közigazgatási  bírósági  eljárás során  a  feleket  megillető  tárgyi 
illetékfeljegyzési  jogról  az  Itv.  59.  §  (1)  bekezdése  és  62.  §  (1)  bekezdés h)  pontja  alapján  adtam 
tájékoztatást.

A hirdetményi úton történő közlésről szóló tájékoztatásom az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontján és a 89. 
§ (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a  
Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat 
nem  mentesít  az  egyéb  ágazati  jogszabályok  által  előírt  hatósági  engedélyek  és  hozzájárulások 
beszerzése alól.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2)  
bekezdés  1. pontjában kapott  felhatalmazás  alapján  megalkotott,  a  fővárosi  és  megyei 
kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról  szóló  86/2019.  (IV.  23.)  Korm. 
rendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Korm. r. 8/A. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Tekintettel arra, hogy 2020. július 27. napjáig meghoztam jelen döntésemet, ezért a BE/38/00849-
3/2020. ügyiratszámú függő hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások.

A  Vízügyi  Hatóság  kérése  alapján  felhívom  az  Engedélyes  figyelmét,  hogy  a 
hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásától számított 30 napon belül be kell nyújtani az 
I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz a 82806-002/2013. iktatószámú felszín alatti vízvédelmi 
engedély  módosítása  iránti  kérelmet,  melyhez  csatolni  kell  az  engedélyes  Oskó  Sándor 
hozzájárulását is.

Gyula, 2020. július 27.

Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Farkas József
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.
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