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Enq€dé|yezett keze|ési tevékenVséq
hUlladék szá|itása

KezeIhelő h! ]adékok meqneVezése mennyiséoe:

Nem VeszélVes hUlladékok

EWc kód Megnevezés Mennyiség

01 Asványak kutaÍásábó], bányászatbó|' kőfeitésbő] frzikai és kéniai keze]ésből szárnazó
hu adékak

0101 ÁsVányok bányászatbó| számazó hulladékok
0101 01 tf la'ld J asvd'/o' odlyászdlabol (zarTa7Ö 1L lad". 500
0101 02 nernfém€s ásvánVok bánVászatábó] származó hul adék 500
01 03 FémiartalmÚ ásvánvokÍizikaiéskémiai feldoloozásából származó hulladékok
01 03 06 rneddő aÍney kü önbozik a 01 03 041ől és a 01 03 051ól 500
01 03 08 huladék DoÍok' árneVek különbözn€k a 01 03 07_lól 500
01 03 09 t míÖld terme ésébŐl száÍrnazÓ VörösiszaD. arne y kü ónbózik a 01 03 07.től 500
01 03 99 kózel€bbÍől nem meohatálozolth!ladékok
0í 04 Nemíémes ásvánvok íizikai és kémiai feldolqozásábóI származó hu lLadékok
01 04 08 l Ö lo'1ele] e.r-lade' uv.5 ;npl'tulöroo-ika0'0407jo| 600
01 04 09 hU adék homok és h! ádék aováo 600
01 04 10 hu adék porok. ame v€k kü ónbözne[ a 01 04 07lől 500
0l 04ll ká]só és kósó fe do]qozásábólszárrnazÓ h! ]adékok an]e|Vek kÜlönböznek a 01 04 07{Ől 500
01 04 12 ércek Ínosásábó és tisztításából szárnrazó rneddő és eqyéb hu]ladékok, ameyek

kÜ onbóznek á 0] 04 071ólés a 01 0411]ől 500

01 04 13 kó vágásábÓlés lű részé éséből származÓ hulladékok, arneyek különbÖznek a 01 04 07.
tő

500

0t 04 99 lózeebbrő llem meqhaiarozotI hUladékok
01 05 Fúróiszaook és eoVéb fú rásí hu lladékok
01 05 04 édesviz diszoeziÓs közeqű Íúrás iszapok és hu adékok 600
01 05 07 baÍilot (bár u m-szuifátot) tarlan]azÓ ÍÚróiszapok és huiladékok, ameyek különböznek a

01 05 05_tő és a 01 05 061ól 500

01 05 08 kloÍd{aÍta mú fúróiszapok és hlr adékok' ameyek kü önbóznek a 01 05 051őlés a 01 05
06_tól

500

01 05 99 közelebbrő n€m meohaláíozoí h Ulladékok
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02 Mezógazdaságj' keftészeti' vízkultúrás termelésbő] erdögazdaságból, vadászatból'
halászaÍbó] é]e]niszer előá]|íÍásbó| és feldalaazásból szárnazr hu adékak

0201 lvlezógazdaság, k€rtészet, vízkultÚrás termelés, erdészét, vadászat és halászat
hi]lladékai

r2a1a1 mosásbó és 1sztitásbóL szárn]azó iszap 500
02 0l 03 hu ladékká Vát nöVényiszöVelek 3000
a2a1u mŰanVaoh!]ladék íkiVéVe á csornáoolóészközökél) -500
a2a1t7 erdÓqazdalkodasib! adekok 500
02 01 09 mezőo azdasáoi VeoV hulladékok' amelvek kÜlönbóznek a 02 01 0B{ól 600
02 01 10 fémhu adék 500

0202 Hús, hal és egyéb áÍlati eledetű élelmiszelek előkészítéséból és feldolgozásából
származó hUlladékok

0202 a4 oy€lory lt doe.o. l €lel} eles:jk l e]yel 'o' 'é1o l e7elesebol s4l Írázó i5za po. 1000
02 03 Gyijmö]cs. zö]dség, gabonafélék, étolaj, kakaó' kávé, Íea és dohány elhkészíléséhól és

feldalgazásából konzeNgyáftásból; élesztő és élesztó kivonat készi!éséből, melasz
fe]dalqazásából és fernentálásbó| szárnazó hu]ladékak

02 03 01 mosásból, iisztílásból, hámozásbó ' cenhifugáásbó] és más szétváLasztásokbÓ

származó száook
5000

02 03 02 tartósílószeÍhL adékok 500
02 03 03 odószeÍes e)ltrakcióbó szárnrazó hU adéLok 500
02 03 04 foovasztásla. iletvéfédooozásra alka|matlan anVaook 10000
02 03 05 ío]Vékonv h! ]adékok keletkezésijk h€lVén tórténó kezeléséből száÍmazó is7anÓk 500
02 03 99 közel_"btrÍől nem rneoh2fáro7olt htj ádékok
02 04 cukorqváÉási hulIadékok
0204 a1 cukoÍréDa t]sztílásábó| és mosásábóL Visszamaladt fó d 500
02 04 a2 nem szabVánVos ka ciUm_karboná1 500

02 04 03 b!élor]'r| dde'ok hele1ezé5ll l€lvér 'ö1érÓ ke1e é.ébólsz;ÍTazó i"zaDok 600
02 04 99 közelebbró nem meqhatározollhu|adékok
02 05 TéiioáÍihUlledékok
0205 a2 fo]Vékonv hULadékok keletkezésük helvén tórténó kezeléséből száÍmazó iszaDok 500
02 06 sütó. és cuklászipali hu||adékok
02 06 01 foov'lszrjrr'' VáoV f_"dolőo7.sr.r al[á m. ']n anvaool 600
02 06 02 tártósilószel hL adék 500
02 06 03 lo\é}orv hl adétol ké|ei!ó7;qJl lelvér Io'Ié ló lezeléséból "záÍTa7o i97,Dok 600
02 07 AlkohohaÉalmú Vagy alkoholnentés italok teíméléséból számazó hulladékok

íkivéve káVé. tea és kakaó]
02 07 01 a nyelsanyagok mosásábó, tsztilásából és Ínechanikus apritásából száÍmazó

hUlladékok
500

a2a7 02 600
02 07 03 kémlai kezelésból szárrnazó hUlladék 500

a2a7 04 Íoovasztásra vaov feldo oozásra alkclmallan an /aook 600

a2a7 05 foLyékonV huIladékok kelelkezésÜk he]yén iörténó kezeléséból származó iszapok 600
03 Fafelda]gazásból és fa]enez-, bútar, ce]lubz ras! szuszpenió'' paph és

kaflanqváftásbó] származó hulladékok
03 01 F af e l d Ó l o oz á s h ól f a ]e n -"z - -6 s h |)l a ft v á ft á sh ó l sú rn azó h u ad é kÓ k
03 01 01 fákéreo es oaraíah! ladék 200
03 01 05 faÍorgács' flirészáÍU' deszka, furn* falenrez darabolási huladékok, ánre]yek

kü önbóznek a 03 01 041ól
1000

03 03 cell!ló2rost szuszpénzió. paDÍl. és laÉonqVártási, feldoIqozásihu||adékok
03 03 01 600

03 03 02 hu ]adék oaok hasznosításából sZármazÓ lesték szap 1000

03 03 05 oaoirLiirafeldooozásábó szárnrazófestéketáVoitás] Íde-]nkino)]szao 1000

03 03 07 hu ]adék papir és kaÍton Íos1 szuszpenzió készítéséné Ínechan kai úton elválasztott
maradékok

240

03 03 0B hasznositásla szántDaDÍ és karton Vá ooatásábólszármazó hulLádékok 1000

03 03 09 200

03 0310 mechan kaielválasztásbólszármazó számaradék' száltótóanvao_ és fedőanvao_iszaDok 200

03 03 11 lolyékony hu]ladékok keletkezésűk helyén töÍténő keze]ésébő száÍnazó szapok,
amelvek kÜ|önboznek a 03 031otŐl

1000

04 Bör_, szörme. és texlilipaÍi hulladékok
04 01 Bór és szórmeipari hulladékok
04 0r 0'l hÚsás és a meszezés bőrhaslték h! ladéka 240



04 01 02 rneszezésihuLádék 200
04 01 04 kíÓmlaÍla mÚ cserző é 200
040 05 krómot nem larla mazó csező]é 204
04 01 06 folyékony hulladékok keetkezésÜk heyá] torténó k€z€lésébő származó, kóÍrot

larla mazó iszapok
200

. 04 01 07 foyékony hulladékok keetkezésük heyén iörlénő kezeléséból származÓ, kómot nem
larla mazó iszaDok 2000

04 01 08 kÍóÍnottalta mazó csezett brrhulladék (kék hasiték, íorqács. aoríiék. csiszolásiDor) Í0000
04 01 09 kötözési és kikészítesi h!l ádékok 200
04 02 Textilipali hulladékok
04 02 0s társilotl anyagokbÓ származó hulladékok (impregnát 1€Xtiliák, easztorrrerek,

D asztomer€k)
2n0

04 0210 ternrészetes a]apanyaookbó| származó szerves aryaqok (p] zsíl' üasz) 200
04 0215 k készítésbőlszáímazó hu ladékok, arnevek külÖnböznek a 04 02l4tó 200
04 0217 szinezékek és D]omentek áÍnevek kü ónbözn€k á 04 0216]ól 200
04 0220 foyékony hu adékok keelkezésijk heyén töíénó kezeLéséből származó iszapok,

ame yek kÜlÖnböznek a 04 02 19{ő
1400

04 02 21 fe dolqozal an te\l lsza hulladekok 200
04 0222 feldoloozolt text lszá hUlladékok 200
05 Kőo|aj finonításból, főldgáz tiszÍításából és kőszén piroliÍikus kezeléséből

származó hulladékok
05 01 Kőola i lin o nításb ó l s zá rna zó hu lladékok
05 01 10 íolyékony huladékok keletkezésük helyén tólténó keze]ésébóL szá.mazÓ ]szapok,

am€lvek kü önböznek a 05 01 09_től
600

050 3 kazántápViz jszapia 240
050 hŰtőtofnvok h! ]adéka 240
050 6 kőola] kénteenitésébő származó. kénta almú hu ]adékok 200
050 7 bilLrmen 600
05 06 Kőszén pirc|ítikus keze|éséből származó hulladékok
05 06 04 hűtőtornyok hulladéka 204
05 07 Föld qáz tisztításábó | és szállÍtásából száÍmázó h! lládékck
05 07 a2 ként tarta]n]azó hul adékok 1000
06 szeÍvetlen kéniei folvamatokból szá nazó hulladékok
06 01 savak temeléséból' kiszereléséből, íorgalm azásából és felhasználásábó1 származó

hUlládékok
06 03 sók és azok oldatai, valamint fémoxidok tgrmeléséból' kiszeÍe|éséból,

foloalma2ásából és felhásználásából származó hUlladókok
060314 szi;Íd 5ó'és azol ojdala ;reyeL|' fubo're\a060J l'_'o é)a0o0J'J_lo| 600
06 03 16 íénrox dok, ame]Vek kü ónböznek a 06 03 15 től 2AA
06 05 szennyvizek keIetkezésü k teIepheIvén történő tisztításából számazó iszapok
06 05 03 Íolyékony huiadékok keletkezésük he]yén lÖrlénő kezeéséból szárÍnazó szapok,

an]e|Vek kÜlönbóZnek a 06 05 02-tó
1000

06 06 Kén.Vegyü letek termelésébó]' kiszereléséból' foÍgaImazásából és felhasználásából'
valamint a kén Vegyipari íeldolgozásából és kéntelenító eljíásokból származó
hUlládékrk

06 06 03 szulíd_VeqYÚleteket talta mazó h! adékok, ame]yek kü]Önböznek a 06 06 021ól 200
06 09 Foszfo.vegyületek temeléséból, kiszeléléséból'

íelhasználásábóI' valamint foszforvegyületékkel végzett
hulladékok

forgalmazásából és
műveletékből származó

06 09 02 Íoszíorveqvülelekei larlalmazó saIak 240
06 09 04 kaciun] aapú reakcók huladékai' arneyek kü önbóznek a 06 09 03{ó 200
06 11 szeruetlen Dione!tek és o!álosító anvaook termeléséből származó hulladékok
061101 litá]r_dioxd leÍme ésébŐlszáÍmazÓ kalcium alapÚ reakció huladékai 200
06 {3 KözélebbÍól nem meghatározott' szewetlen kémiai folyanatokból származó

hulladékok
06 13 03 műkorom 200
07 szeves kéftiai folvantokból szárlnazo hulladékok
07 01 szelves a]apanyagok Íetneléséből, kiszorelésébőI, foÍgelmazásábóI származó

hulladékok
a7 01 12 íoyékony huladékok keeikezésük helyén iörtfuó kezelésébÖ származó iszapok

arneVek kü ónbóznek a 07 0] 11_1ől
201



07 02 Mijanyagok, fuűgunj és níisúlak telÚelésébőI, kiszeÍelésébőI, forgalnazásábóI és
lelh esznáI ás ábóI szárm azó hu I l adékok

07 0212 fo]yékony huladékok k€leikezésük helyén iorténó kezeléséből származó iszapok,
ame]yek kÜ|önbÖznek a 07 02 11{ó

200

07 0213 2000
07 02 15 ádáékanváo hU]ladékok amelvek kÜ önbóznek a 07 02 ]4-tó ,600
07 03 szerves festéket, pigmentek és színezékek iermeléséből' kiszeleléséból'

foroelmezásából és félhásználásából s2álmázó hulladékok íkivéVe 06 11)

07 03 12 folyékony hu]adékok keletkezési]k helyén tórténő kezeéséből származó iszapok,
amelv€k különböZlek, 07 03 1 1-tó]

1000

07 04 szerues növényvédó szelek (kívéve 02 0'1 08 és 02 01 09)'
(kivéve 03 02) és biocidok teímeléséből' kiszereléséből'
félhasználásábó1 származó h Ullad ékok

faanyagvédő szelek
forgalmazásából és

07 04 12 folyékony hu|adékok keletkezésük helyén történő kezeéséből szárÍnazó iszapok'
amelv€k kÚlö]rböznek a 07 0411-től

1000

07 05 ayógyszerek terrneléséből, kiszereléséből, forgalnazásából és félhasználásából
számezó hulladókok

07 05 12 folyékony huladékok keletkezésÜk helyén tölténő kézeéséből számazó iszapok'
amelvek kÜlöiböziek a 07 05 1 1{öl

1000

07 0514 sziáÍd hu adékok' amelvekkülönböz|ek a0705 13{Ól 4n0

07 06 zsílok' kenőanyagok, szappanok, nosószelek, fedőtlenítőszerek es koznetikunok
lerneléséből' kiszereléséből, foqalíhazásából és fe]hasznáIásából szárnazó

hÚlledékök

07 06 12 fo]yékony hu]adékok k€letkezésük helyén tőrténő kezeéséből származó iszapok'
am_A]Vek kiilőnböznek , 07 06 11{ó]

3000

07 07 Finafi végyszetek és vegyipari lernékek teÍna|ásébőI, kiszerelésébő],
Íogalnazásából és Íelhaszná!ásából szá nazó, kózelebbről nefi fteghatározott

huladékok
a7 07 12 fo yékony huladékok kelelkezésük helyén tölténő kezeéséből származó iszapok'

amelvek kÜlönböznék á 07 0711_tó
1000

08 Bevonalok (feslékek' lekkok és zo áncok), Íagasztók, lönílőanyegok és
nyondafestékek Íerrneléséből' ki'zerelésáből' foÍgal azásábóI és

folhasználásából szárnazó hulladékok
08 01 FesÍékek és lakkok teÍmeláséből, kiszereléséből, foÍgalnazásából és

felhasználásából' valalnint ezek ellávolításából szálftazó hu adékok
08 0r 12 festék vaqv lakk_hulladékok, amelvek kÜlonböznek a 08 01 11_tŐl 600

0B 0l 14 festék_ VáoV lakk]száook aÍne Vek kü önböznek a 08 01 13 tó] 600

0B 01 16 festék_ VaoV lakk ia amú Viz€s iszaook. amevek kÜlönböznek a 08 01 15{ől 600

08 01 18 Íeslékek és akkok e táVo itásából származó hulladékok' ameyek küló|böznek a 08 01

17-ló
600

0B 0l 20 Íesiék akk iarla mÚ Vzes szuszoenziók, ameVek különböznek a 08 01 19{ő| 1600

08 02 Egyéb bevonaiok (a kerámiát is beleértve) termeléséből' kiszereléséből
íoídalm azásából és félhásználásá ból szá rmazó h ulladékok

08 02 01 oor a aoú beVonálok hL]lladélai 600
08 0242 keÍámlaanyaqokal ta a]nrazÓ Vizes iszapok 600
08 02 03 kerámárnvaookaliartalmr7óVizesszl]szoenZók 200

08 03 NyomdafesÍók k Íémeléséből, kiszerelésébőI, foryalnazásábóI és
lelh asm álás áh ó1 számazó hu I l adékok

08 03 07 nyomdafeslékel tarta nrazó V]zes iszapok 600
08 03 08 nvÓmdaí€siékeltartamazó V]zeslolVékonvhuladékok 600

08 03 13 nvomdcÍe)ie^h]|aoehoh' amelvekhilonbd/ne\, 0803'2rol 6Ö0

08 03 15 rVorndaíeslék iszapok' ameyek kü önböznek a 08 0314_tó] 600

0B 03 1B hu]ladékká Vá]t loneí, ame yik kü ónbóz k a 08 03 17]ól 400
08 04 Ragasíók és tömítőanyagok termeléséból, kiszeleléséból, foígalmazásából és

felhasználásábólszármazó hUlladékok (a v ízhatlan ító termék6két iB beleéÉVé)
08 04 aoaszlók 1öÍnitóanvaaok hu adéka ' amelvek kÜlónbóznek a 08 04 09 tó 1000

08 04 aqász1ó_, tömítŐanyaqok iszap ái, amelYek különböznek a 08 04 11_iől 1000

0B 04 aoasziók iömiióanvaook V]zes iszaoiai arneVek kü]ónböznek a 08 0413_1ól 1000

08 04 16 ragasztókát, iomiiőanyagokat taria mazó Íolyékony Vzes h! ]adékok, arneyek
kÜ önbdznek a 0B 04 151ő|

1000

09 Fénvkébészeti ioaÍ hulladékai
0s 01 Fénvkébészéti iDár hUlladékai



09 01 07 ezűslötVaov ezüstveovü etekel tárta ír ázó ÍotóÍilm és _DaDír 10000
09 01 08 ezüsló1Vaqy ezÜstveqyÜ]eleket nen] tarta mazó íotóÍim és 'DaDír 200
0901 10 eqyszer használatos fénykéDezőqéoek. álamfoff ás né kÜ] 2ta
09 4112 áíamíorlást js ta a]mazÓ, egyszeÍ hasznáatos fé|yképezógépek, amelyek kü inboznek

á 09 01 11_lől
2AA

10 T ern i k u s qy é rlásf o l V a r'4 a to kb ó I s z á l ín a z ó h u a d ék o k
10 0 Erőmüvékból és eovéb éoetóművekból származó hUlladékok (kiVéVe 19]

100 01 hanru sa]ak és kazán por {kivéVe 10 01 04) 20000
10 0 a2 széntüzelés pernydle 600
10 0 03 tózeqpernYe és kezeeten fa e]tüzeésébó szárrnazó peÍnye 10000
r0 0 05 füsioáz kénteenitésének kaciuÍn aapÚ reakc]Ö bó szárn]azó sziárd hulladékok 600
10 0 a7 íÜsloáz kéntelénilésárek kácium a]aoÚ lerkcjó bó] szánnázó sz2n h! ladék 600
10 0 15 eov' tléqe|é9bo s';'-alólomL.salaL é5 L azd1Do'. dTe v 'l örbozi\a l00' '4rol 600
10 0 17 eqyl]tléqelésbó származó pernve amely kü|önbözik a 10 01 16'tól 600
10 01 19 gázok tiszlitásábó] származÓ hulladékok, ame|yek kü önböz|ek a 10 01 05' 10 01 07 és a

10 01 18_lól
600

10 a1 21 folyékony hul|adékok ke€tkezésük helyén tórténó kezelésébó származó iszapok,
an]elvék kü önböznek a 10 01 20"tól

600

10 01 23 kazán tsztílásábó|szárrnazÓ vzes szapok. amevek külonböznek a 10 01 22{ól 600
10 a1 24 llu d'áqyból származÓ homok 600
10 01 25 széntüzeésű eÍómŰVek tüz€lóanyagának tárcásából' elókészítésébó száírnazó

hu]ladékok
600

1A 01 26 hűtóViz kezeléséből száÍn]azó hu ladékok 600
10 02 Vas- és a6éIiparbó l származó hulIadékok
10 02 01 salak keze ésébó szármázó hUlladék 600
1A 0242 kezeletlef sa ak 600
t0 02 08 qázok kezelésébó szárrrrazó sz árd hu adékok, an]elvek különböznek a 10 02 071öl 600
10 02 10 henqeTlés Íeve 600
1A A212 |'-'ó / zLe7e é9ébóL5/álTa.,Ó lJl'Jdelol, aTe ye ';o1boz.ekd'0021'_Iö 600
1AA2M gázok kezelésébói származó szapok és szŰlőpogácsák, árneyek külóibÖznek a 10 02

13ió 600

10 4215 eqvéb iszaDok és szÚrőDooácsák 600
10 03 Aluniniun olvadék elektrolÍziiből száÍmazó hulladékok
10 03 02 hu ]adékká Vát anód dárábok 400
10 03 05 hU ]ad_Ák fimfo d 400
10 03 16 fo özékek és sa akok' arne yek kü Önböznek a 10 03 151ól 400
10 03 18 anÓd gyártásábÓ származó' széniaÍtalmÚ hU ]adékok' anre|yek kÜlönbóznek a 10 03 17_

ió 400

10 03 20 1slqá-bÓl )'l1 alo po'. a lelr' k ilönbö7 k a'0 03 19_ó| 400
1A 03 22 egyéb részecskék és por (beeértve a goyósmamok polál s), aÍnelyek különböznek a 10

03 21'től 400

10 03 24 qázok kezelésébó származó sziáÍd hulLadékok, amelyek kÜ ÖnbÖznek a ]0 02 231ól 400
10 03 26 gázok kezelésébó származó iszapok és szLirőpogácsák, am€lyek kÜ]ónböznek a 10 03

25-ril 400

10 03 28 | . [ó\ l teleé)ébo|sl;Í1dzo | |||adÁLoL áre /eL Ll örbo rek a'0 0J 27_'o 400
10 03 30 sósalak és fekete saLak kezelésébóIszárrnazó huiladékok' amely€k különbözrek a 10 03

29.lől 400

10 04 Ólomtermikus kohászatábólszármazó hul1adókok
10 04 10 hŰiőVíz keze ésébŐlszárrnazÓ hulladékok, ame yek kü önböznek a 10 04 091ó] 600
10 04 9S köze€bbÍől nem meqhatározolthlrladékok
10 05 cink telmikus kohászatából szárnazó hulladékok
10 05 01 élcol"oes és masoo aoos 'elÍneesoo szálmazo sa'ah 600
10 05 04 €qyéb íészecskék és por 600
10 05 09 1Llovi7 Le/eleleoo >-á'.lalo 1r doekok, a-leyeL lilo1bö71e' a l0 05 08lól 600
10 05 11 fo ö7Álék es salékok aTe ye\ \ü o_oo4eh d 10 05'0lol 600
10 06 Réztermikus kohásza1ából származó hulladékok
10 06 01 e|-ód|ÓoÓs Á.' ráqod aoo.' Ie.fe|ésbo s-álmaó sala[ 600
10 06 02 elsődleoes és másodaoos temnelésbó származó kohósalak íférnsalak) és fóózék 600
10 06 04 eqvéb részecskék és oor 600
10 06 10 hűtóViz kezeléséből számazÓ hu ]adékok an]elvek kÜlöI]böznek a 10 06 09től 600



10 07 Ezüst, aranv és platina termikus kohászaiából származó hulladékok
10 07 01 elsőd]eqes és fiásodaqos ierrnelésbó származó saak 400
10 07 02 elsod|eqes és n]ásodaoos temelésbő számazó kohósaak ííéBrsalak)és íölózék 400
10 07 03 oázok keze éséből származó sziárd huladék 400
10 07 04 eqyéb részecskék és por 400
10 07 05 qázok kezeésébő származó iszaook és szŰrőDooácsák 400
10 07 08 \;to, - lelel€s€bo| sla'r"lo ]L ladé'o' Ún e 

'e ' .ü olböz1e{ . 10 07 07.ol -600
10 08 Eqyéb nemvas íénektermikus kohászatából származó hulladékok
10 08 04 sz láld lészecskék és ooÍ 600
10 08 n9 eqyéb salakok 600
10 08 11 kohósa]akok íÍémsa|akok) és ovú ékonv fö özékek' an]elvek kÜlönbóznek a 10 08 10_ió 600

10 08 13 anódovártásbólszárrnazó széntarta mÚ huladékok anrevek különböznek a 10 0B ]21ő 600

10 0814 600

10 08 16 ÍÜstoázoor árneV kÜ őnbózik a 10 08 15-tó 600
10 08 18 füstgáz kezeLéséből száÍnrazó ]szapok és szűÍópogácsák, ame yek kÜ önböznék a 10 08

17'tő]
600

t0 08 20 hŰtővlz keze éséből száÍÍnázó h!]ladékok. ámeVek kÜlónbörnek, 10 0819_lől 600
10 09 Vasöntvénvek készítéséből s2álmazó hulládékok
10 09 03 kemencesalak 600
10 09 n6 fémóntésre nem haszná i óntórnaook és Íormák, ameivek külÖnböznek a 10 09 05-től 600

10 09 08 fémöniésre haszná]t öniőnraqok és formák, ame yek küiónböznek a 10 09 07_től 600
10 09 10 füstqázpor, arney kü őnbözik a 10 09 09jó 600
10 09 12 éqvéb lészecskék. ame]vek külónböznek a 10 09 111ől 600
10 0914 kötő2nv.o hlriadékok amelvek ki]önböznek á 10 09 13-tó 600
10 09 16 hu]ladékká Vá|t repedés]ézó anvaqok, ámelvek kÜlónböznek a 10 09151ő 600
10 í0 NemVas Íém öntvénvek készítéséből származó hulladékok
t0 003 600
10 006 'e ]ör lésle reí l;sz]á I öltóTaoo( és ío'-l;L. d'r]elvek l ilö.böznet a l0 l0 05ról 600
l0 008 fémöntésle haszná]t önlőÍnaook és formák. arne v€k kÜlónböznek , 10 10 07Jől 600
10 010 füstqázpor, arney kÜ ónbözik a 10 10 09 tó 600
10 012 eqYéb részecskék, ame yek kü]ónbóznek a ]0 10 11 tól 600
10 414 kótőanyao hU ]adékok anre|Vek ki]lönbóznek a 10 10 13ló 600
10 016 hu]ladékká Vá]t reoedéslelző anvaook. amelvek külónböznek á 10 10 15_ló 600

1A 11 Üveg és üVegtermékek termelésébö| származó hulladékok

10 11 03 üVeo aaoÚ' száas anvaook hulladéka; 600

10 11 05 eoVéb részecskék és ooí 600
10 11 10 ÍedoqozáslaelókészitettkéVelékhuládékai, amelyekkÜlönbözneka l0 11 09lő 600
1011 12 ÜVeohu]ladék améV ki] önbörk a 10 11 1l-tól 600

101114 ÜVeqcs]szo]ásiés po]iÍozási iszapok, arne yek kü önböznek a 10 11 13 tól 600
101116 füstqázkeze|ésébólszárÍnazósz]lárdhu]ladékok,amelvekkülönbözneka101115{ől 600
10 11 18 füstgáz kezeléséből szérnrazó ]szapok és szűrópogácsák' arne yek kü önböznek a 10 11

17_tó]
600

101124 fo yéko]ry huLadékok kelelkezésük helyén tó énő kezeésébőL szárÍnazó szilárd
hu]ladékok, ame]Vek kÜ önböznek a 10 11 19_tő

600

1012 Kelámiaáluk' téglák' cserépek és építőipari termékek termoléséből származó
hi]lladékok

10 12 01 hőkézeésÍe ekészitett hU ladékká Vát kéVerékek 600

10 12 03 sz]árd részecskék és pof 600

10 12 05 oázok kézéésébő származó iszáook és szŰróoooácsák 600

10 12 06 khé ei{€zé1l óntóíÓrmák 600

10 12 08 kiéqetelt kerárniák téqlák cserepek és épltőipar teÍmékek hU adéka 600
101214 oáz keze ésébőlszármazó sz]lárd hulladékok. amelvek kÜlörrböaek a ']0 12 0g1ől 600
1A 1212 zomancozdli nL doe^oÁ' am€|ve^ hJlönoo'rek a '0 l2 ' ltd 600

1A 1213 ío|léL01/t_1adÁLo' Lee.Le7es[' le!é1íöÍléró Leleésebó szd. 1azó szdoia 600
10 13 cement' mész és gipsz' valamint az ezekből elóállított gyáÉmányok és iermékek

qvártásából származó hu]ladékok
1r 13 01 hőkezeésÍé élkész]tél| hU ádékká VáLl keverékek 600

10 13 04 a mész éoe1éséből és o11ásábólszármazó hUlLadékok 600

l0 13 06 sz aTo reszecsNe( es ooT,^ ,e,e l0 13 12 es l0 1J l- 600
t0 13 07 oáZok k€zeléséből számazó szaook és szűrőoooácsák 600



10 13 10 azbeszlcement gyártásakor keletkezó sziáíd hL]ladékok' ame]y€k küönböznek a 10 l3
09_tő

600

10,1! 11 cemenl aapÚ kon]pozil anyagok huladékai, ame]yek kÜlónböznek a 1013 09 és a 1013
10_tó]

600

10 t3 t3 qáz kezeésébő származó hulladékok, amev€k kü ónböznek a 101312lól 600
10 1314 hulladék beton és betonkészjtési rszap 600
11 Fémek és egyéb anyagok kémiai íélületkezeléséból és bevonásából szá.mazó

hulladékok: nemvas fémek hidrometallulqiai h!lladékai
11 0l Fémek kémiai íelületkezeléséból, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl'

galvanizalasi e'jaÍások' horganyzási eljárások' revétlenítési eljárasok' maratás'
íoszfátozás' lúoos zsirtalanítás' anódos oxidaIás'

114 10 szapok és szliÍópoqácsák' arne]Vek kÜ Önböznek a 11 0T 09{ő| 400
1101 12 öb itó'és mosóVzek anrelvek kÜlönbözn€k a 11 01 l1_tól 400
1101 14 zs 1aa1lJ1 t llao"lol,aTeiel \;olbözle1a1'0l '}lol 00
1102 Nemvas íémek hidrometallutqiái eliárásaiból származó hulIadékok
11 A2 A3 Vizes eekÍoiitkus eliáÍásokban használalos anódok l€rrne ésébőlszámrazó hu ]adékok 204
11 02 06 íéZ_hidrometa uroiaihu|adékok amelyek kÜlönböznek a 1] 02 05től 2AA
11 05 Tűzi horqanvzási eliárások h!lladékai
11 05 01 kerrrénycink 2ta
11 05 A2 c nkhamu 2AA
Í2 Fémek' műanyagok alakításából' fizikaiés mechanikaifelületkezelésébőlszármazó

hUlladékok
12 01 Fémek és műanyágok alakításából' fizikai és méchanikai íe1ületkezelésból

származó hulladékok
12 A1 01 VasÍém reszeiék és esztelqaforoács 000
12 A1 02 Vasfém részecskék és oor 000
l2 01 03 nemvas fán lesze|ék és esztelqaíorqács 000
12A104 nemvá9 féÍn Íészecsh€h es poí 000
124105 gyalulásból és eszleroálásbÓ száTrnazó Ínüanyaq lorqács 000
12A113 heoeszlési hu adékok 000
120115 qépimeqmunkálás solán k€letkező iszapok. ameVek kŰ ónbóznek a 12 01 14_tó] 000
120117 homokiúVatás hulladékok, arne]vek kü önbóznek a 12 01 161ól 000
12 01 21 elhasznált csiszolóanyaook és eszközök' amelvek külónböznek a 12 01 20_tól 2000
12 01 99 }ö7e]ebb'd lel r eq1alÚlozod l -lladé. o. l.i'á'olJq q\állés'o_iÍel rL adé.J 324
15 Hulladékká vált csomagolóanyagok' közelebbróI nem meghatárczott

abszorbensek' törlókendók. szűróanvaqok és védóruházat
15 01 csomagolási hu1ladékok {belééÉVe a vá1ogatottan gyűjtött te1epülési csomágolási

hu1ladékokát)
15 0 01 papiÍ és [arton csoínaoolási hulladélok 2000
15 0 a2 ÍnűanVaq csomaqolási hU adékok 5000
15 0 03 fa csomaqolas hu ladekok 3000
t5 0 04 íén] csomaqolási hU adékok 2000
15 0 05 Véq/"söss'e'e'eL Lo1pol.cson doo'as l ll|tsde.oh 3000
15 0 06 €ovéb kevert csomaoolási h! ]adékok 1000
l5 0 07 üVeq csomaoo]ási hUI adékok 1000
15 0l 09 lexti csomaooásihu adékok 1000
15 02 Abszorbensek,szűróanvaqok'töíókendókésvédóruházat
15 02 03 abszorbensek' szűróanyagok, 1öÍlókeidők védóruházal' ameyek küönböznek a 15 02

a2.ól 600

í6 A jeqyzékben közelebblól nem meqhatározott huIladékok
16 01 A közlekedés (szállítás) kü|önböző területeiről származó kiselejtezétt járművek

(ideértve a térepjáró járművéket is)' azok bontásból' Valamint a jámüvek
karbantaÉásából származó hulladékok íkivéve 13' 14' 16 06 és í6 08)

t6 0l 03 ierrnékkéni iovább nem haszrrálható qL]n]]abroncsok 2000
16 01 06 terrnékként tovább n€m használható ]ármŰVek, ameyek nem tartamaznak sem

folyadékokal sern más Veszé yes össz€tevókel
500

16 01 12 sÜrÓdÓbelel€h, ameyeL kU önbözne[ a l6 0] 1ili| 500
16 0t 15 Íaqyá ló Íolvadékok. ameyek kü]ónböznek a 16 01 ]4lŐl 500
16 01 16 cseppfoJVósitolt qázok taltá yai 500

16 0t 17 Vasfém€k 500
16 01 18 500

16 01 19 műanyaqok 500



l6 01 20 üveg 500
16 A1 22 kózelebbröl ném méohatározol1 alkaireszek 5Ö0
16 02 E'éktlorÍos és elektronikus berendezések hulladékai
16 4214 használalbó kivont beíendezések, amelyek kÜlónbÖznek 16 02 09'tól 16 02 13_ig

Í€lsorollákÍó 200

16 02 16 haszná albl k Vont bérendezésekbő| eltáVolíiott anyaqok' arne yek kü Önböznek 16 02
15_tó

200

16 03 A2 elöÍlásoknak lem meqfelelő és ezért nem használható termékek
16 03 04 s7ervel e1l'. aoe|o!' a1elye< l:jlö-bo._e. a '6 03 0}lol 240
16 03 06 szerves hLladékok' amelyek Kilónböznek a 16 03 05{ől 600
16 05 Nvomásálló tartálvokban tálolt oázok és használatból kivont veovszerek
16 05 n5 nvomásálÓ taltáVokban táloloázok' an]elvek kÜlönböznek a 16 05 04{ó 200
16 05 09 haszná alból klvont Vegyszérék ame yek külónbÖznek a 16 05 06' 16 05 07 vagy 16 05

08_tó
200

16 06 Elemék és akkUmUlátorok 200
16 06 04 Úoos akkUmL álorok íkivévé 16 06 03] 200

16 06 05 eaVéb elemek és akkUnrulátorok 2AO

16 07 szállÍtó-' tálolótartályok' és hordók tisztításából szálmazó hulladékok (kivéVe 05 és
13)

16 07 99 kózé ebbről n_"m meohatáÍoroil h Lllladékok

16 08 Kimérüli katalizátolok 500
16 08 01 aÍa]]y' ezüsl' rénum, ródUm, palád!m ridiurrr Vagy platina taltalmÚ ehasz]á|i

kala zátorok {kivéVe 16 08 07)
500

16 08 03 egyéb átnrenel] fémekel Vagy átmenet fémek vegyületet tartalmazó ehasznált
kala zátorok, anrelyek különbóznek a 16 08 02{ól

500

16 08 04 ílL d zációs krakkÓ ás e hásznált kála zátora ík VéVe 16 08 07) 500

16 10 Keletkezésük telephelvén kívüliörténő kezelésre szánt vízes íoIvékonV hulladékok
16 t0 02 Vizesíolvékonvh!ladékok rmeVek kÜönbözneká 16 1001-tő 1000

1610 04 Vi7e< 
_óré1y oldálo}' alrPyél k]lo1bó71e'J'6 10 03'ol 500

16 11 Bélés_ és tűzá|ló"anyaqok hu lladékai
16|02 kohászat íoLyamatokban hasznát szén-alapÚ bélés_ és lŰzá]ó'anyagok' ameyek

kű önbóznek a 16 11 01lől 500

16 ll 04 kohászal foyamatokban haszná]t egyéb bélés_ és tŰzá]ó_anyagok' ameyek
ki]önbö7nek . 16 11 03_ló

500

16 11 06 kohászalon klvÜl Íoyamatokban haszJrált béés_ és lűzáló'anyagok' amey€k
kÜ önböznek a 16 11 05'lő

500

17 Epítési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekröl ki{éfuelt földet
is)

17 01 Beton' téqla, cserép és kerámia
17 A1 01 beton 5000
17 A1 02 5000
11 A1 03 cseíéo és kerám ák 5000
17 A1 07 beton' téga, cseÍép és keráíria Írakc ó Vagy azok keveréke, amely kÜönbózik a 17 01

06_tÓ
5000

11 02 Fa' üveo és műanvao
17 A201 Fa 600
17 4202 600
17 4203 muanvaq 600
17 03 BitUmén kéVélékek' 3zénkátránv és káÍánvtermékék
t7 03 02 bitumen keveíékek ameVek ki]]önbtjznek a 17 03 01-tó] 5000
17 04 Fémek Íbeleé.tVe azok ötVözeteit is)
17 A4 01 Vorösléz, bronz sároaréz 500
17 A4 02 a|umínium 500
17 A4 03 ólom 500

17 A4 A4 cink 500
17 04 05 Vas és acé| 4000
17 04 06 500

17 A4 A7 500

17 0411 kabelek, amelyek LÜ onböznel a ]7 04 l0_tó 500
17 05 Föld (idéórtve a szennyezett terüle1ekról számazó kitermelt földet)' kövek és

kotrási méddő
l7 05 04 fó]d és köVek, anrelvek kÜ]önboznek a 17 05 03-tó| 5000



17 05 06 kotrás Íneddő an]e|V kÜlönbözik a 17 05 05"tól 5000
17 05 08 VasÚt pálva kavicsáqva amelv kü ÖnbÖzik a 17 05 07tŐl 500
17 06 sziqetelőanvaookat és azbesáet taÍálmezó éoitőanvaook
17 06 04 szqeleő anvaook amelvek kÜlönböznek a 17 06 01 és 17 06 03 tó 1000
17 08 Gipsz-alapú ópÍtőanYaqok

, 17 4802 gip)l-d Ú$ ep loor/dq a "|' l lörbo-l a l/ 08 0í.ol 500

17 09 Eqyéb épÍtkézési és bontási hUlladékok
17 09 04 kevert építk€zés éqbontás hu adékok' amelyek kÜlönböznek a l7 09 01, 17 09 02 és 17

09 031ó]
10000

'18 Embérék' illetve állatok egé!zségügyi elláiásából és/vagy az azzal kapcsolátos
kutatásából származó h!lladékok (kivéve azokat a konyhaiés éttermihulladékokat,
amelveknem közvetlenül azeoészséoüovi ellálásból származnakl

18 01 szülészeti' illetveazemberi betegségekdiagnos'izálásából,kezelésébölszáÍmazó
hUlladékok

18 01 01 éles' heoves eszközók íkivéVe 18 01 03] 500
t8 0l 02 testlészek és szervek' a VéItáío]r zacskókat és konzervá t Vért is bel€érlv€ (k VéVe ]8 0]

03)
500

18 01 04 hulladékok' ameIyek gyű]tése és árlalmatlanitása nem kötÖlt specális kóVetelmény€khez
a íeÍtőzések elkerÜlése érdekébén (pl köiszelek, gipszkötés' Iongyok, edobható
Íuházat pe]enkák)

500

180r07 Veqyszelek arnelvek kÜlónbóznek 18 01 06_tó| 500
18 01 09 ovóavszelek' ame Vek kü önbóznek 18 01 08_tÖ 500

18 02 Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, il]etve
meqelózéséból származó hulladékok

18 4201 éles heaves eszkozök (k VéVe l8 02 02) 500

18 02 03 hu adékok, arneyek gyűjtése és á amatlanítása nem kötött specá s köVetemá]yekhez
a íertőzések e keri]lése érdekében

500

18 02 06 Véoyszerek, ameyek kÜ önböznek 18 02 05_lő 500
18 02 08 GvóqvszeÍek áÍnévek kÜlö|boznek 18 02 07_től 500
19 Hulladékkezelő létesítményekból, szennyvizeket keletkezésük telephélyén kívü1

kezeló szennyvíÍisÍíiókból' i'letve az ivóvíz és ipaÍjvíz szolgáltatásból származó
hUlladékok

1S 01 Hu lIadékok éoetéséból Vaov Dirolí2iséból szálmázó hU lladékok
90102 kazánhamubó etáVo itott Va9 íéÍnek 4000
901 12 kazáiharnu és salak. arney kü önbözk az 19 01 1l_től 500
90114 p€Ínye, amely különbözk á 19 01 131ól 500
901 16 }é/afbo e]'avo lLo'. po'' a 1ely k llöroözl a'o0' l5.ol 500
901 18 pIo izs hu]ladékok anre|yek kÜ önböznek 19 01 171ól 500
901 19 fluid.áoV homok a 500

19 02 Hulladékok fizikai.kémiai kezelésébőI (pl' krómtalaníiás, ciántalanítás'
semleqesítés] származó hulladékok

19 02 03 kevert huladék' ame]vek kizáróao nem_veszélves h ul adékokat taÍialmaz 500
19 02 06 Íl. 

" 
+emia' (ele'€sbo szálIazo i(zapoA áTe ve. .l öroo7rek a'9 02 05_'o 500

19 02 10 éqhelő hU ladékok anre|yek különboznek a 19 02 081ó] és a 19 02 09 lől 500
19 03 stabilizálumeqszilárdított hulladékok
19 03 05 stabiizálthulladékok' arneyek kü ónböznek a 19 03 04{ől 500
19 03 07 meqsz árdílotl h ulladékok ame Vek kÜ ón böznek a 1 9 03 06{ól 500

1S 04 Uveqesített lvitrif ikált) és üveqesítésböl szálrnazó hUlladékok
19 04 01 üVeqesitett (VilÍifkált) hu ]adékok 500
1S 04 04 -/eqesl'e ' \L lad"l'erp"_J asaoo's7ar-nazo !'?es íol/e.ofy '' aoel 500
í9 05 sziláld hulladékok aélob kezeléséből származó hulladékok
19 05 0l teépü és és ahhoz hason ó hu ladékok nem konrposztá t írakcióia 5000
19 05 02 á al és nöVénV hulladékok nem komoosziáli írakc ó a 500
90503 eökásló eltéró minóséqü komoo9zl 500

19 06 Hulladékok anaerob kezéléséből származó hulladékok
19 06 03 te]eoi]és]hU adék ánaerob keze ésébőlszáÍrnazó fo Vad_Ák 5n0
t9 06 04 telepü ésjhU ]adék anaerob keze ésébőlszármazÓ kirothasztott anYaq 500
t9 06 05 álaiiés nóVénYl hu|adékanaerob kezelésébölszám]azÓfolvadék 500
19 06 06 állatiés nóVénV]huladék anaerob keze éséböl szám]azÓ kirothasztolt anvaq 500
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19 07 Hulladéklélakóból származó csurqa|ékVíz
19 07 03 huladéklerakóbó származócsurqa]ékvíz, amévkülónböz]ka 190702ió 500
19 08 szennyvííisztÍtó művekbólszármazó' közelobbrőInem méghatározott hulladékok
19 08 01 500
19 0B 02 homokÍoqobÖ| szarmazó hU Iadelok 500
19 08 05 lelepülés szennyvizlsztijásabÖlszármazoiszapok 2000
19 08 09 olaj_Viz e Vájaszlásbó] számazó, éiolaibólés zsiÍbó eredó zsiÍ'ola]keverék _ 50Ö
19 08 l2 pari szen.yvíz biológiái kezelésébó száÍÍnazó iszapok' amelyek küönböznek a 19 08

11_tó]
500

1S 0814 ipar szennyvíz égyéb kezeésébó száÍmazó szapok' ar]relyek különböznek a 19 o8 13_

tó
1000

{9 09 lVóVíz, i||etve ipa.i víz telmeléséból származó hulladókok
l9 09 01 d |ÍVaés'1o1s7jlesbólsl"rmaloslidlo h]|doeNol 500
19 09 02 Viz deIltéséből száÍmazó jszaDok 500
19 09 03 karbonát sók etáVo itásábó számazó szapok 500
19 09 04 kiÍnerÜlt aktív szén 500
19 09 05 te|ílódotiVaoV kimerü l ioncseré]ó oVanták 600
19 09 06 orcse'é|ók'eqe1e'aIosaoo' 5zaÍTaló o'ddlot és szdpo. 500
19 10 Fémtartalmú h uIladék aprításából (shreddérezéséból) származó hu lladéko k
1910 01 Vas_ és acé hu]ladék 500
19 1A 02 nem_Vas íém hu adék 500
1910 04 kÖnnyű frakció és oor. ame]V kÜlörrbÖz]k a 19 10 03tól 500
19 10 06 nrás rra|cio]\, arne yek kU önböznek a l9 10 05]o 500
1911 olai Íéqenerálásából származó hulladékok
1S 11 06 fo yékony hu adékok keleikezésük h€lyén tóriénő kezeéséből származó iszapok'

ame V€k külónböznek a 19 11 05_tő]
500

1912 Közelebbnál nem ftéghatározoft mechanikai kezelésből (pl' osáályozás' aprítás'
tömöÍítés. pelletek készítése) szálmazó hulládékok

19 12 A1 papíI és ka on 500
19 12 A2 fénr Vás 500
19 12 03 nem'Vasfémek 500
19 12 A4 muanvao es 0Lm 500
19 12 05 ÜVeg 500
191241 ía, an]ely [Ü önbözik a 19 ]2 06 to 500
19 12 0B texliliák 500
191209 ásvánv anvaook {D ' hornok kóVek) 500
191214 éqhető hUladékok (p|. keVélékbő|készitetttüzelőanVaq) 500
191212 egyéb a 19 12 111ó küönböző hul|adékok mechankai kezeléséVe] nyeri hujladékok

ídeérlv€ a keveÍt anvaqokat is)
5000

19 13 szen nvozett taIai és tá'aiVíz lém ed iációiából szármázó hUlládékok
19 13 02 szennyezeit ialaj remediációjából származó sz]lárd hU ladékok' amelyek külonböznek a

19 13 01_lŐl
2000

1913 04 szennvezetl tala rerrred ác]ó ábó származó iszaDok' arnelvek külónbóznek a'l913 03ló 2000
19 13 06 szennyezett ta]a]Víz remediác]ó]ából származó szapok, anrelyek különbóznek a 19 13

05_tó
2000

1S 13 08 szennyezett talajvíz reÍnediációjábó| száÍnazó szennyvzek, tömény Vizes oldatok'
arne yek kÜ]önböznék a 19 13 07_tó

2000

20 Telépülési hUl1adékok (hááartási hulladékok és az €zekhez hasonló, kéleskedelmi,
ipariés intézménvihUlladékok)' beléértve az elkü löníte{ten oVűitött hulládékokat is 0

200 ElkülönÍietten qvűitöit hulladék ílakciók (k]véve l5 01) 0
2() 0 01 papÍ és kaÍon 1600
200 a2 uveg 500
2AA 08 b olóo aiao bomló konvháiés élkézdeihL ladékok 4000
200 10 rUhanemŰ 500
2AA 11 texliliák 500
200 25 éto aiés zsir 4000
200 28 jeslékek l nlák' raoasztók és ovanták aÍnelvek kÜ ónböznek a 2a 01 27 -tő| 500
200 30 mosósze.ek amelvek ki]őnbóznék á 20 01 2s_tó] 500
200 32 qyóoYszerek, amelvek kü]onböznek a 20 01 31_tói 500
2DA 34 e]emek és akkun]ulátorok' amelyek kÜlönboz]ek a 20 01 33{ó 500
20 01 36 k seleitezett e ekiromos és e]ekironikus bere|dezések, ame yek külónböznek a 20 01 2l,

20 01 23 és 20 01 35 kóds7ánrl'rhLl]lad_Ákoklól
500
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2AA 38 ía amely különbozik a 20 01 37lől 500
2AA 39 müanVaook 600
200 40 íénrek 500
2AA 41 kérnénVsöorésbő szárrnazó hUl rdékok 500
2n 02 Kertiés oarkokbóI származó hu|ladékok ía temetöi hulladékot is beleertvel
2A 4201 b o óqia ]ao eboínló hu ladékok 500
2A 4202 talaj és kóVek 500

20 02 03 eqyéb bjo]óqialao ebonlhatallan hu adékok '500

20 03 Eqvéb teleDülési hulladék
20 03 01 eovéb te]eDÜ]ésihU adék. ideé ve a kevert teleDÜ ésihu ]adékot]s 500
2A A3 07 lom hUladék 500

Veszé Ves h! ladé.kq[

EWc kód l\|egnevezés l1/lennyiség
(tonna/év)

01 Asványok kutatásábÓl, bányászaÍból, kőfejtésből, fizikaiés kéniai kezelésból szárnazó
hu adékok

01 03 FémtaÍalmú ásVánvok fizikáiés kém iái feldo lüozásábó' szármezó hulladékok
01 03 04- sl.] do) él . e\ ? do'qolj5;bó| száÍTazo \ i.szaTa' adó. savl éozó reddó 500
01 03 05- Veszé]V€s anVaookat taÍtalÍnazó eqVéb meddő 500
01 03 07" íénrtarta rrrú ásványok fizikái es kémlai ÍeldolgozásábÓ száÍrnazÓ, Veszéyes anyagokat

1árlálrnázó eoVéb hL ]adékok
500

01 04 Nemíé mes ásvánvok íizikai és kémia i íeldoIqozásából szárm azó h u llad éko k

01 04 07- nernÍémes ásványok ízikai és kérnia Íedogozásábó] származó' Veszélyes anyagokat
iaÍtalmazó huladékok

500

0{ 05 Fúlóiszabok és éovéb Íúrási hulladékok
01 05 05" olataltanrÚ íÚróiszapok és h! ladékok 3000
01 05 06- VeszélV€s anVaookat larlalmazó ífuó szaook és eoVéb hLlllrd_ákok 500
02

^lezőgazdaságj 
keiészeti, vizkultúlás terme\ésbtjl' edögazdaságbÓL vadászatból,

halászatból é]elnisz-"r előál]iláshól és fe]do]oazasból számazó hÚlla.]-AkÓk

0201 ll'4ezógazdaság, kertészet, vízkultúlás termelés' eldészet, vadászat és halászaí
hulládékai

02 01 08" V"szélyec J]l,Jqola_l;'lJlna7ó Te' oqa désJq ,|óq,iLrt adélol 2000

03 Fafeldalgazásbó| és fa|emez-' bútar- cel]ulóz rast szuszpenzió-, papÍr és
k a n. n o v án á s bó l s7 Á m azó h u l l ad -Ák ok

03 01 Fafelda|oazásból fa]enez-és búlarovánásbó] snmazó hu adékak

03 0l 04' Veszélyes aiyagokat taÍta]n]azÓ, faÍoigács, ÍűIészáru, deszka, ír'lrnér' ía en]ez darabolási
hU ladékok

1000

03 02 Faanvaqvédó szel hulladékok
03 02 01- haloqénezelt szerues veovÜletekei neÍn ia almazó faanVaqvédő szerek 500
03 02 02' ha ooénezelt szerues VeovÜletekei taÍta]n]azó faanVaoVédó szerek 500
03 02 03" fém_oroanikus VeoVületekel ta alÍnazÓ faa]rVaoVédó szerek 500
03 02 04- szervelen veoVÜ]elek€t larla mazó íranVaoVédő sz€rek 500
03 02 05' Veszé|yes anVaqokattarla mazó eqvéb ÍaanvaqvédŐ szeÍek 500
04 Bór, szöÍme_ és textilipáli hulladékok
04 01 BoÍ. es szóÍmeipari hUlladékok
04 01 03- oldósz€rtaíalrnÚ zsidala|ílási foVékonV fázis nélki] htlllrdék 500
04 02 Textilipari hulladékok
a4 0214. kikészítésbŐl származÓ. szerves oldószert laÍtalínazó h!]ladékok 500
04 02 16. Veszélves anvaooltarta mazó színezékek és D]ome|Iek 500
04 02 19. foyékony h! adékok keletkezésük heyén tÖrténó kezelésébó] származÓ, Veszéyes

anVaookrt laÍlalmazó lszaook
1400

05 Kóa|aj finanitásbÓ] földgáz tisztitásából és krs2én pha]jtikus kezelesébő| szárnazó
hl]l|adékak

05 01 Kőalai Íinaniláshő] s7árnBm ht]l]adékak

05 01 02- sóiáánitó berendezésbó szármázó szznok 500
05 01 03* 1000
05 01 04- aLkil-savas lszaook 500
05 01 05' kiönr ólt ola 500
05 01 06* iizern VroV2 trer€ndezések krlbantárfásából szármrzó oáios szaook 2000

05 01 07- savas kálránvok 1000
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05 01 08' eavéb ]\ákánVok 600
05 01 09" fo]yékony huladékok keetkezésük hejyén iöÍiénó kezeléséból szártnazó, Veszéyes

anVaootlártan]ázó iszáook 1000

05 01 11' Ij7e]danyaoo^ _oos 'h4.á:áoo slaTmalo nL aoé[o[ 500

05 01 12. savas o aok 1000

05 01 15- ehaszná|1deli1őfö]d 500
05 06 Kőszén pirolíiíkus kezeléséből számazó hulladékok
05 06 0t' savas kátrányok . 500
05 06 03" eoVéb kátránv4élék 500
05 07 FöIdo áz tísztításából és szál|ításából szárm azó hU lladékok
05 07 01- hrqanVt larfa mazó hul adékok 500
06 szefue en kemi", folrdn"D^ba] 5ldffiézó hL,Iade|a^
06 01 savak teÍmeléséből, kiszeleléséból' íorgalmazásából és felhaszn á1&ából származó

hulladékok
06 01 01- 500

06 01 02- s0sav 500

06 01 03- ÍolVsaV lh drcoén_fluoÍd) 500
06 01 04- íoszfolsaV és íoszforossaV 500
06 01 05- salékomsaV és saléllomossaV 500
06 01 06- eoVéb saVak 1000
06 02 Lúgok Íemeléséből, kiszeleléséből' forgalrnazásából és felhasználésából súrnazó

hulladékok
06 02 01- kalci!m'h dÍox d 500

06 02 03- ámmólriurn_h drox d 500

06 02 04- nátrjum' és kál uÍn_h droxd 500
06 02 05' eoVéb lúook 600
06 03 sók és azok oldatai, Valamint fémoxidok termeléséből, kiszelelésébó|,

fo roalm a'ásából ás félhasználásából szármázó hulládékok
06 03 1l canidlartamú sziárd sók és oldatok 500

06 03 13- nehézfémeket taÍialmazó sz láId sók és oldalaik 500
06 03 15" nehézfémeket tar1alÍnazó féÍnoxidok 500

06 04 Fémtartalmú hUlladékok' amelvek különböznek a 06 03.tól
06 04 03" arzéntartalmú huIladékok 500

06 04 04. h oanvlarianrú hlr 2.]ékok 500

06 04 05- más nehézfémekel taÍtamazó hL ]ádékok 500

06 05 szennWizek kel6tkezésü k teIephelvén történő tisztÍtásából származó iszapo k
06 05 02- foyékony hU]adékok keletkezésük heyén tdrténő kezeléséböl szárn]azó, Veszéyes

anyaqokat laíálmazó iszaook
1000

06 06 Kén.vegyületek termeléséból, kiszerelésébó1, folgalmazásából és Íelhaszná1ásábó l,

valaminl a kén vegyipari feldotgozásából és kóntelenítő eljárásokból származó
hUlladékok

06 06 02" Veszélves szu Íid_VeovÜ étekeltáriá mazó huladékok 500

06 07 Halogének témelésébóI' kiszereIéséből, folgalmazásából és felhasználásából,
valaminthalooénveovületekkelvéozettműVeletekból számazó hulladékok

06 07 01r elekÍolí7 sból s7áÍrná7ó 27hes7tirrirlml'r h! ladékok 500

06 07 02' [lóroVárlásbol szaÍrnázö akliV szén 500
06 07 03* hiqanyt larta fi azó bár uÍn_szulfát iszap 500
06 07 04* oldriok és srvrk n konlaklsav 500

06 08 szilicium és szilíciumszálmazékok termeléséböl' kiszereléséből' Íorgalmazásából
és felhásználásából száÍmazó hUlladékok

06 0B 02- Veszé]Ves k ór-szjlánokal talialrnazó hu]ladékok 500
06 09 FoszíoNegyületek termeIéséból, kiszereléséból,

íelhasználásából, Valamint foszfowegyületekkel végzétt
hulladékok

foÍqalÍnazásából és
nűvéletékból szármázó

06 09 03- Veszéyes anyagokat tarialÍnazó Vagy azokka szennyezetl, kaciunr alapÚ íeakcók
hL]ladéka

500

06 10 Nitrogén vegyü|etek teÍmeléséből' kíszereléséből' forgalmazásábó| és
ÍelhasználásábóI, valamint niirogén vegyijletékkél Végzé1t műVelé1ékből száÍmazó
hulladékok

06 10 02' Ves7élves 2nváookal iartamrzó h! ladékok 500
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06 13 Közelebbról nem meghatálozott, szerv€ilen kémiai folyamatokból származó
hulIadékok

0613 01- szeruetlen nöVónWédó szerek íaanvaovédő szerek és éovéb biocidok 500
06 13 02' kimerÚltaktíV szén (kivéVe 06 07 02) 500
0613 04" ;zbeszl íeldoIqozasanah hu1lad€ka 500
06 rJ 05" 500
07 szeves kémiaj fa]vantakbó] számazó hul|adékok
07 01 szerves a|apanyagak Íeineléséből, kjszerelésébő]' forgalnazásábal szárnazó

07 01 01- vizes Ínosofo yadékok és anvalúqok 500
07 01 03- ha oqéntartalmÚ sz€ÍVes oLdószerek, nrosÓÍolVadékok és anvalÚook 500
07 01 04- egyéb szerves odószeÍek, rnosÓÍolyadékok és anyalÚqok 500
07 01 07' ha]ooéntaÍtalrnú Úslmaradékok és reakciómaradékok 500
07 01 08' egyéb üstmaradékok és Ieakcióma.adékok 2000
07 01 09' halooéntartalmú szűróDooácsák kirneriilI fe ]tatÖ anvaook labszorbensek] 500
07 0t 10' eqVéb sZŰrőooqácsák kimeriil fe]itatÓ anVaook labszorbens€k] 1000
07 01 11 fo]yékony huladékok keetkezésük heyén tóÍténő kezeéséból szártnazó, Veszélyes

anVal]oka1 tarta mazó iszaDok 1000

07 02 Műanyagak. míigunj és nűszálak terne]éséból, kjszerelésébö]' foÍgalnazásábó] és
felhaszná\ásából szárnazó hulladékak

a7 a2 01' vizes mosofolyade[oh es anyaluqok 500
07 02 03" haooéntaItan]ÚszeryesoldószeÍek' mosófoyadékokésanvaúqok 500
07 02 04' eovéb sz€ÍVes odószerek. mosóíolvádékok és anvalÚook 500
a7 02 47, ha oqéntarta]mú üstmaladékok és reakc|Ómaladékok 500
07 02 08- eqyéb üstmaÍ.dékol és |eaIciömaradeIok 500
07 02 09. haiooéntarlalínú szŰÍóDooácsák kimerült fe ]tató anVaook íabszoÍbensek] 500
07 02 10' eqvéb szljrőDooácsák kimerüll fe]itató anvaook (abszorbensek) 500
07 4211- íoiyékony h!ladékok keetkezésük heyén tö énő kezeéséból származÓ Veszélyes

anVaqokat tarta m azó iszapok
1000

a7 4214r Veszé]Yes anyaookat taÍtain]azÓ adalékanyaq hulladékok 1000
07 02 16, €szé yes szeÍVes szillcium_veqYül€teket taÍtalmazó hu ladékok 500
07 03 szeÍves festékek, pigméntek és színezékek telmeléséből, kiszeÍe]éséból,

forgalmazásából ésfelhasználásából származó hulladékok{kivévé06 11)
07 03 01' vizes Ínosófo|yadékok és an\/a úqok 500
07 03 03- ha ooéntaÍta]n]ú szeaves oldószeÍek' Ínosófo vadékok és anVa]ÚoÓk 500
07 03 04' eqyéb szeÍves odószeÍek, rnosÓÍoIVadékok és anva|Úook 5000
07 03 07- haiooéntanalínÜ ÜslmaÍadeIoI esreal'ciómJradekok 500
07 03 08' éoVób üstÍnaradékok és Ieakciónráradékok 800
07 03 09- halooéniaÍlalmÚ szjóoooácsák kimerült fe ]taió anVaook íabszorbensek) 500
07 03 10" eqVéb szűróoooácsák kimerüll fe]itató anVaook {abszorbensek) 500
07 0311- íoiyékony hu ladékok keetkezésük

anYaqokal tarta m azó iszapok
heyén tö énó kezeéséból származó Veszélyes

500

07 04 szefues növényvédó szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09)'
(kiVóV€ 03 02) és biooidok termelésébóI' kiszereléséböl,
f€Ihasználásából származó hulladékok

íaanyagvédó szelek
forgalmazásából és

07 04 01' Vizes nrosÖÍoIvadékok és anVaIÚqok 500
07 04 03' haooénta amú szervesoldÓszeÍek, mosófoYadékokésanyaÚqok 500
07 04 04. egyéb szeÍVes odósz€rek, mosófo|yadékok és anyalúqok 500
a7 a4 a7- ha ooéntarta]n]Ú üstmaladékok és leakc]Ómaradékok 500
07 04 08. eoyéb Üsln]aÍadékok és reakcjómaradékok 500
07 04 09- halooéntaÍtalmÚ szűróDooácsák' Íelllató anVaook íabszorbensek] 500
07 0410' eqyéb szÜrőpoqácsák í€|ilató anyaqok (abszorbensek] 500
07 0411' fo yékoi]y hu]adékok kel€tkezésÜk heyén történó kezelésébói származó' veszé]yes

anVaqokat tarlalmazÓ iszaook 1000

07 04 13" Veszéves anvaookat tarta mazó sz árd hL adékok 6000
07 05 GyÓgyszerek Íermeléséből, kjszere]éséból, fargalnazásábó] és t'e]használásából

szárnazö hulladékok
07 05 01- V zes mosóÍolvadékok és anyalÚook 500
07 05 03' ua|oqérla1a'lJ slé''esooosze'e{ TosÖfoIVaoé/o<és arva'jooI 500
07 05 04- eqvéb szerues oldószerek rnosófoVadékok és anVaÚook 500
07 05 07" haoqenlaltaanu Üslrnaradehok es realcornaradehok 500
07 05 08" eqyéb ÜslmaradékoI es reakc omarade[ok 500
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07 05 09' ha oqénta a]mú szűróDooácsák' íelilatÓ anVaook íabszoÍbensek) 500
07 05 10" eqyéo 9lJloDoqa'.;l.'eli'a_óarVaoo' laoszo'berse} 2000
07G5l1 foyékony hu adékok keletkezésük he yé'] tölténó kezelésébó számazó, Veszéyes

anyaqokat taÍlalmazó iszaook
500

07 05 t3' Veszélyés anyaqokatta a mazo sz ard h! ade[ok 500
07 06

^kak, 
kenőanyagak' szappanak, nosószerek fefiőÍ]enítőszerek és kazfiéÍikunok

temeléséhőL kiszere]éséből' forqalnazásábó] és fe]használásábó] szárnazó huIadékak
07 06 01- Vizés Ínosófo Vadékok és rnval'rook 1000

07 06 03' haoqéntaítalÍnÚ szerVés odószérek, mosóÍolyadékok és anya]úqok 500

07 06 04' eoyéb szerves o]dószerek, móiÓÍolyadékok és anyaÚqok 500

07 06 07- ha ooéntaÍtalmü üstmaÍadélo]\ és ÍeakcióÍnaradékok 500

07 06 0B- eqVéb üsf maÍadékok és íeakciómaradékok 500

07 06 09- ha]ooéniaÍialrnú szűÍőDooácsák Íel taló anvaook (abszorbensek) 500

07 06 10' eoVéb sziiróoooácsák Íelila1ó anVaook íabszorbensek] 500

07 0611 foyékoiy hU]adékok keetkezési]k he]yén történő kezeléséból szárinazó' Veszélyes
ánVaookát larla mázó iszáook

600

07 07 F]nan vewszerek és Vegykai termékek terme|ésébő| kiszereléséből, fogalnazásábÓ]
és felhasználásáhó] származó' kijzebbbrő| nem meohalárazali hu]ladékÓk

07 07 01" Vizes rnosófo Vadékok és anvallook 500

07 07 03. halooéntrÍtrlmír szeÍves odószerek Ínosófolvadék0k és ánVa]Úook 500

a7 a7 a4' eqyéb (7eíves odós-e'ék, rosofo|yadPLoL és ar']a]Lqo' 2000
a7 a7 n7* haloqéntarialÍnú Üslmaradékok és reakciónraradékok 500
07 07 08. eoV_Áb iistnr2rrdékok és lerkciónrarrdékok 500
07 07 09' ha]ooéntartalÍnÚ szűÍópoqácsák fel taló anyaqok {abszorbensek] 500

alú 1a- eoveolliToDoca.5d^ lellato anvaoo^ íab91olbe1sél] 500
a7 a7 11', a fo]yékony hulladékok telephelyen történó kezeésébó száímazó Veszé yes anyagokal

Íalía'rlazó szaDak
500

08 Bevanatak (festékek lakkak és zanáncak) , ragasz!ók, lönitőanyagak és
ny o n d af e sÍé ke k l e rn e lé sé b ő 1' k i sze re 1 és éb ől, f ory al n az á s á b ó l é s f e 1 h a szn ál á s á b ó l

számazó hulladékak
08 01 Festékek és |akkak terme\ésébő]' kiszere]éséből, forgalnazásából és fe\használásábó|'

valanjnt ezek ehávÓ]ílásából szárnazó hul|adékak

08 01 11 szeÍVes o]dószereket, i elve más Veszélyes a]ryagokat larlaLmazó festék_ Vagy akk_

h! iadékok
2000

08 01 13' sz€Íves oldószereket, i etve más Veszélyes a|yagokat tartalmazó íesték_ Vagy akk_

szaDok
2000

0B 01 15- szeÍVes oldószeÍeket, iletve más Veszéyes anyagokat taítalÍnazó Íesiék' Vagy akk
s000

08 01 17- Íesiékek és lakkok e]táVo]itásábólszármazó, szerves oldÓszeÍekel Vagy egyéb Veszéyes
anvaookái taítalÍnazó hU adékok

500

08 0t ts' sze es oldÓszereke1, i elve rnás Veszélyes anyagokai taÍla|mazó festék, akk talta]nrÚ
500

08 01 21' feslékek és akkok eltáVoli1ására használl. huladékká VáLl anvaqok 500
08 03 NyondafesÍékek lerne\éséból' kiszereléséböl, foryalnazásából és felhasználásából

származó h l]adékok

08 03 12' Veszé Ves anVaookat tártálÍnazó JrVrrndaíesték hUlladékok 1000
08 0314* Veszé Ves anvaookal iarta]mazó nvorndafesiék iszaook 1000
08 03 16- hUlladékká Vált oíaVírozó oldálok 1000

0B 03 17- v€Ve yes dayJooL al'aíIa r dzo. l Jlladél Ld vj I lole' 500
08 03 19. dszpelqáltoai 300
08 04 Ragasztók és tömítőanyagok telmeléséból, kiszereléséből, forgalmazásából és

felhasználásábólszármazó hulladékok Ía vízhatlan ító termékeket is beleérive)
08 04 09- szerves oldószereket vagy nrás Veszélyes anyagokat taltalnrazó rágásztók'

tömílőa|Vaook hUladékai
2000

08 04 11. szerves odószereket, ]letve rnás Veszéyes anyagokal ia a]mazó lagasztó_'
iómilóánVaook iszaDiai

1000

0B 04 t3- szeÍves o|dószeleket' ileive más Veszéyes anyagoka1 tartalmazó ragasztók'
törnilőanvaook V zes szao]a

1000

08 04 l5* szerves oLdószerekei, illetve más Veszélyes anyagokat' Vaarn nt ragasztókat'
lömíiőanvaaokai iaria mazó V z€s fo VékotrV hulLadékok

1000

08 04 17' 1000
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08 05 A08főcsopoÍtban közelebbrőI nem meqhátározott hulladékok
08 05 01" hLrladék izocianátok 500

19, Fénvképészeti iDar hulladékai
09 0l Fénvképészeti ioal hülIadékai
090 01- vizes aapú elóhíVó és aktivá ó oldalok 500

.090 02 Vizes á áDÜ oÍszetlemez €lóh íVó o dalok 500
090 03- oldószel alaoú eőhíVó o dalok 500
090 04- róqzilö (fixk)odalok 300
090 05' haVa]rylto od.tok és haVanvlto röqzlto lx roldaLok 500
09 0l 06- fényképészeti hu ladékok keletkezésÜk telepheyén tö énó kezeésébó száÍmazó

ezüsttartaln]Ú hu ]adék
500

09 01 t1' eqyszel hasznáatos fényképezóqépek, arne yek a 16 06 01' 16 06 02 Vaoy a 16 06 03
kódszámú lételekhez tartozo áranrforrást s laÍ1alrnaznák

500

09 01 13' ke]elkezésűk leepheyén törlénó ezÜst VisszanyeÉs Vizes Íolyékony hu adékal' am€lyek
kÜ]ónböznek a 0g 01 06_lÖ

500

10 Tet ni^us qválásfolvanatahbó] szárnazó hu]]a(léhok

10 01 EÍőművékből és eovéb éo€tőművekból származó hUlladékok (kivéve 19}

0 01 04- o aitÜzelés Delnvée és kazánDora s00
0 01 09' 500
0 0r r3' tÜze]őanVaokénlhasználtem!oeálszénhdÍoo_án€k DernVéie 500
0 01 14' eqJ Jl'éqe'ésbo sza'"1azó' íer7Á\és Jr'áqo.a| EralÍra o 1aTL' séla. es \aj lpol 500
0 01 16. eqyÜttéqetésbó származó, VeszélYes anvaookal taÍialÍnazÓ pernVe 500
0 01 18. qázok tiszlitásábó származó veszé|Ves anyaqokatlárlálmazÓ h!]ladékok 500

10 01 20- foiyékony hU]ladékok keetkezésÜk he]yéi töÍlénŐ kezeésébŐl szárrnazÓ, veszé yes

anVaqokal tarta mazó iszapok
500

1A A1 22r kazán tisziitásából származó Veszélves anvaookatiarlálmazó Vizes iszanok 500
10 02 vas. és acéliparbóI száÍmazó huIladékok
144207', oázok kezelésébólszárrnazó veszélves anvaookatlalta mazó szi|árd hU ladékok 500
1A 4211" hŰlőVíz kezeléSébő származó olaa]tárta mazó hUládékok 500
10 02 13" oázok k€zelésébő| számazó. V€széves anVaookattalta mazó iszaook és szűÍóoooácsák 500
10 03 A]uníniun ofuadék e|eldrolÍzisbó] szárnazó hullal1ékak
10 03 04' elsőd eqes teÍrneLésbő származó salak 500
l0 03 08- másodlaoos tem€lésből származó sósa|ak 500
10 03 09' másodlaqos tern]elésből származó salak ííeket€salak) s00
10 03 15- Vizze] éÍ|tkezv€ veszélyes mennyiségben gyúékony gázokat féileszló foózékek és

500

10 03 17. anód qyáltásábÓ származó kállánvt tarta mazó hUladékok 500
10 03 19- füstqázból szárÍnazó veszélVes anVaookatlarlalmazó Dor 500
10 03 21. Veszélyes anyagokat talta]n]azÓ égyéb lész€cskék és por (be|€értve a golyósrnamok

oolális] 500

10 03 23. qázok keze ésébőlszáÍrnazÓ, VeszéYes anVaqokal talta]n]azó sziárd huladékok 500
10 03 25- qázok kezeésébő száÍmazó, Veszé yes anyaookal tarta]nrazÓ iszapok és szi]rőpoqácsák 500
1t 03 27', l]ŰtóVlz kezelésébó] szárn]azÓ olaiat tartalÍnazó hu ]adékok 500
10 03 29. sósalak és fekete saak kezeéséból szárÍna2ó, Veszéyés anyagokal lartalmazó

hulladékok
500

í0 04 Ólom teImikus kohaszataból származó hulladékok
10 04 01. e só eles és másodlaoos teímelésból szárrnazó sa ak 500
1A 04 42', esóelesés másodlaoos teímelésből szárÍnazó kohósaak ííémsaak] és fölözékek 500
10 04 03' kalcum_arzenái 500
10 04 04' füstqázpor 500
10 04 05- éqvéb lészecskék és poÍ 500
10 04 06' qázok keze|ésébó származó szlárd hu|adékok 500
10 04 07* qázok kezelésébő származó iszaDok és szŰróoooácsák 500
10 04 09- hűtóVízkezeésébőlszáÍínazó, oaatlarlalmazóhul|adékok 500
10 05 cink termikus kohászatából száÍmázó hulladékok
10 05 03- íÜsloázoor 400

0 05 05- aázok kezeléséból származó szlárd hL ádékok 400
10 05 06- oázok kezeléséből származó szaook és szŰrőDooácsák 600
10 05 08- '' tőv 7 ke7e ésebo s7áÍTa7ö, ola al td1a 1azo l'Jl'adél oh 600
10 05 10- vizze éintkezve veszéyes mennyiségben gyúlékony gázokal fejesztó ÍÖlözékek és

sa akok 600
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10 06 Réz left ikus kohászatából származó hulladékok
10 6 03" Íüstqázpor 600
r0 s6 06' oázok k€zelésébői számazó szlárd h! ladékok 600
l0 06 07- oázok kezeléséból száÍn]azó szaook és szűíóoooácsák 600
10 06 0s- hűtőVíz kezeésébó származó olaal tartan]azó hU ladékok 6Ö0

10 07 Ezüst, alanv és platinateÍmikus kohászatából számazó hulIadékok
10 07 07' |- :úú 7' ele é9éoo Va'"]a4 ola al'a''a l alo 1L lade. o_ .600
10 08 Egyéb nemvasfénektermikus kohászafábólszámazó hulladékok
10 n8 08" e]sódeqes és másodlaqos termelés sósaakla 2000
10 0810" kohósalakok (fémsa akok) és !yÚ ékony fö|özék€k' amelyek VízzeL ér nlkezve Veszélyes

rnénnviséoben oVúléko|V oázokat fei esztenek
500

1A 0812', anódovártásbó származó' kátránvl tartamazó h! adékok 500
10 08 15- Veszé ves anvaaokat tartalÍnazó füstqázpor 500
10 0817' íÜslgáz kézééséből származÓ' Veszé yes anyagokat larla mazó szapok és

500

0 0819" l ]'óv 7 L e7e eséoo s á'1alo o|aa| _a-ara7ó tL lJdélo\ 500
009 VasöntvénVek készítéséból származó h!lladékok
0 09 05- férnöniésÍe nen] használt, Veszé yes anyaookal taÍialmazó öntómaqok és Íomák 400
0 09 07- féirönlésÍe hrsznált VeszélV_As 2nVaookál ta a]nrazó óntómaook és fomák 400
0 09 09- Veszé Ves ánVaookat tartalÍnazó fÜstoázDol 600
0 0911. Veszé Ves ánvaookat tartajn]azó eovéb részecskék 600
0 09 13* Veszé Ves anvaookat iaÍialÍnazó kötóanvao hu adékok 600
0 09 15- Veszé Ves öss7elevőkét láíálmazó hrr ádékká Váll reo€déselzó ánvaook 600

NemVasfémöntVénVékkészítéséból szálmazó hulladékok
0 05. ?rör|é(rerér Ia(zrá|, v.szP}es rl ydqoLdltarlalnalÓolló'.qokesíoÍTáL 600

0 07' fén]önlésre használt, Veszélyes anyaqokat taf talnrazó öntómaqok és foÍmák 600
0 0s" Veszé Ves anvaookat lartaln]azÓ füstoázDor 600
0 |. V€szé Ves anvaookaÍ trÍtrlÍnazó eovéb részerskék 600

0 13. Veszé Ves anvaookat lartalmazó kötóanvao huladékok 600
0 15. Veszé yes összelevőket tarialmazó' hu ladékká Váll repedés elzó anyaqok 600

1011 Üveg és Üve91ermékek 1ermeléséból származó hulladékok

10 1 09. fedoloozásía e őkészilett kevefék Veszélves anvaookai tarta mazó h! ]ad-Áka] 600

10 111- nehézfémekei iaÍia]Ínazó (p|' kaiódsuqár csóVék) i]VeqÍészecskék és üVeqpo| huladék 600
10 1 13. Ves7é Ves ánvaookal ia am27ó iiveacsszoás és oolkozás iszaDok 600
t0 115', fűstqáz kezelésébólszáÍÍnazó, Veszéyes anyaqokat larlalmazó sziáÍd hu ladékok 600
10 11 17- füsigáz kezelésébój származó' Veszé yes anyagokal {aÍialmazó iszapok és

szúrőDooácsák
600

10 11 19- foyékony hu]adékok kel€ikezésük he]yén töÍténő kezeléséből szárínazÓ' Veszélyes
ánVaookát lárlálmázó sziláId hUlladékok

600

10 12 Kerámiaáruk' téglák' cserepek és építóipari termékek termeléséből számazó
hulladékok

1012 0S. oá7 keze]éséhő s7árma7ó Ves7élves anvrookat ta a]mézó sz]árd hL ladékok 600

10 t2 |. nehézíéÍnekel ta almazó zÓmáncozás| h! adékok 600

10 13 cement' mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek
qvártásából származó hulladékok

10 13 09' azbeszlcen]ent qyártásakor keletkező, azbesztet taÍialmazó szilárd huladékok 600
10 1312, aáz keze éséből száÍnazó ' \!€szé]V€s anVaookal larlalmazó h L]l ádékok 600
1014 Krematórjumokból származó hulladékok
1014 01' fÜstoáz tisr|itásábó szárrrrrró hioanvl tartalmazó hu]ladékok 600

11 Fémék és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bévonásából származó
hulladékoki nemvas fémék hidrometallurqiai hulladékai

1101 Fémek kémiai Íelü|etkezéléséből' bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl.
galvanizálási eljárások' holganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás,
íoszf átozás' lúdos zsíÉalanítá6' anódos oxídálás)

1101 05- reVe é|iáV.lílásár, has7náli srVrk 500

11 01 06' közelebbról nem meohatáÍozott savak 500

11 1 07- oácolásra haszná t Úqok 5n0

11 01 08. íos7fálo7ásból s7árrn37ó s7anok 2000

tl 01 09" V€széVes ánvaookal tartá]nrazó szaook és sz[jróDocácsák 6000

11 01 11 veszéves anvaookat ta amazó öbliió_ és mosóvzek 500
11 01 13' Veszé Ves anvaookal taltarnazó zsirtalanítás huladékok 1600
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lt 01 15. memblán_ és ioncseaéó rendszelek Veszéyes anyagokal tartamazó e]uáiumai és
iszapai r000

11,01 16- kjÍnerü|t Vaqy teIltetl ioncseréló qvanlák 600
11 01 98- VeszélVes anVaookat ta alrnazó eoVéb hU ladékok 1000
1102 Nemvas fémek h idrometailuIqiái elíárása iból szálm azó hulladékok
11 A2 02', cink_hidaometa]lu rq ai szapok {a iarozitotés qoethitet s beeé V€) 500
11 02 05* Veszólves anVaookattarta mazó réz_hidÍometa ]U ro aihL ladékok 500
110247. Veszélves anyac]okal tarta mazó eqvéb hulladékok -500

t1 03 Fém€k hókéze]és|eliárásaiból származó íszapok és sziláÍd hu1ladékok
110301- c an]d tartamú hU adékok 500
11 03 02. e0yéb hUladekok 1000
11 05 Ttjzi ho.oanvzási eliáláso k hulladékai
]l 05 03. qázkeze ésébó származó sziárd huladékok 240
11 05 04* e használl fo Vós]lósz_.r 240
12 Fémek, műanyagok álakításából, fizikaiés m echanikai íelü letkezoléBéból származó

huIladékok
12 01 Fémek és műanyagok alakításából' fizikai és mechanikai felületkezelésből

száímázó hu1ladékok
12 01 06- ásványolaj aapú, halogéntartalmÚ hÚiő_kenő íolyadékok (kivéVe az en]ulz]ókai és az

oldalokat)
500

124147', haogénrnentes, ásványola] alapú hűió_kenő foyadékok (kivéve az €muziókat és az
oldalrkat) 500

2 01 08- ha|oqéntaÍtalrnú hűtő kenő ernu]zÓk és o daiok 500
2 01 09. h.looénmentes h!ló+enó eÍnu ziok es odalok 12000
2 0t 10- szintelkus hŰtó+enó o aiok 500
2 t1 ',12. ehaszrrá]1viaszok és zsÍok 500
2 A1 14' Veszé yes anYaqokat talta]rnazÓ, qépl meqmunkálás solán keletkező iszaDok 1600
2 01 16- Veszé]yes anyaqokat tartalÍnazó homokíúVatási hU]ladékok 1000
2 01 18' o]a]at tarta]mazó fémjszap (cs szo ás, hónolás, appolás szapa) 2000
24119' bioóqialaq ebontható, qép meqrnunkááshoz hasznát o]a 1000
24124', Veszélyes anYaqokat laÍtalmazó e haszná t csiszolóanvaqok és €szközök 500

12 03 Vizet é5 góá alkalmazó zsírtalanító eljárásokból szálmazó hulladékok lkivéve 11

1243 01. Vizes n]osÓÍolyadékok 500
12úa2r oózzel Véqzetl zsirlalarílás hul adékai 500
13 olajhulladékok és íolyékony üzemanyagok hulladékaí (kivéve az étolajokat,

Valaminta 05' 12 és 19 íeiezétékben felsorolt hulladékokatl
't3 0 HidÍaulika olaj hulladékok 500
13 0 01 PcB+el tartalÍnazo hidrau iIa olaiok 500
13 0 04 kórozottszerves Veqyü elekettarta mazó emu zók 500
13 0 05 kórozotiszerves VeoVü eteket neÍrr iarlá mazó emu]z ók 1600
13 0 0g- kÓrozotlszerves Veoyüetekeitaftamazó, ásványo|a] aapú hidraulikaola]ok 1600
13 0 10" kÓrozotlszerves Veovüleleket n€rn ta amazó ásvánvoa a aDÚ h]drau ka o]aok 1000
13 0 Í- szintetikus h drau;ka oaok 1600
13 0 12 bioÓqialao kónnyen lebomó hidraulika olaiok 1600
13 0 13 eoyéb h drau]ika o|a ok 1600
13 02 lvlotot' hajtómű. és kenóo]aj hulladékok
13 A2 A4' ásványolaj alapÚ, kÓrvegyületei ialta]mazó molor_ hatÓmŰ_ és kenóoaiok 1000
13 02 05' ásványolaj alapÚ, kÓrvegyÜletet nern ta aIÍnazó motor., hailÓrnŰ_ és ke|őoaiok 8000
13 02 06- sz]nleikus motor_ hatÓmŰ_ és kénóolaok 2000
13 02 A7' bo|óqaiaq könnv€n ebornló motol_' haitÓmLj. és kenőoaiok 1000
13 02 08- eovéb motor_. l] aitómű_ és kenóolaiok 1000
13 03 sziqetelő és hó.transzmissziós o'aiok
13 03 01" PcBrel '.ÍlJTaló !zqeteo e5loj'ars71]'ss' ios ola o' 600
13 03 06- ásványo]a] aapÚ' klórvegyij elel larla mazó szigelelő és hó{ÍanszmisszÓs oa]ok'

amelvek különbóznek a 13 03 01_tó]
600

13 03 07" ásvánvo|aialapú. kÓrveqyü etet nem tarta mazó szioetelö és hő{ranszmissziós oia ok 600
13 03 0B- sz nt€tiiUs 9zioeleő és hö_lranszrnissz os oaiok 600
13 03 09- bio]óqiajlaq könnyen lebon] ó sziqeteó és hó_transzmlssziÓs ola ok 600
13 03 10- eqYéb sziqeteŐ és hő{ranszÍnissz]Ós oaiok 600
13 04 Haiózásban keletkezőolaios hulladékok
13 04 01. be]Vízihaózásbólszárn]azó. oaialszennvezettíenékvíz 1000
13 04 02- kikÖlőiolai-éshonrokfoqÓbÓlszármazÓoalaíalrnÚ hulladékok 1000
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13 04 03- eqvéb ha ózásbó] származó olaiial szennvezett fenékviz 1000
13 05 olaj.Viz szeparátorokból származó hulladékok
13 05 01" homokÍooóból és olái_Viz széoárálÓrokbó szálmázó sz]árd anVaook 1000
13 05 02- olaj_Viz szeoarátorokból s2ármázó iszaook 8000
13 05 03- blize záíóbó] számrazó szaDok 500
13 05 06' ola]_Viz szépa|átorokból száÍmazó o a 1500

l3 05 07, olai_viz szeparáioÍokbóL száÍmazó oaiattaria mazó Viz 8000
13 05 08" homokfooóbó és dai_Víz szeDzÍálÓrokbó szárnrázó hU]ladék keverékek 3000
13 07 FolvékonV üzemánVadok hulladékai
13 07 01' tüze őo]a és diz€lolá 600

13 07 benzn 600

13 07 03- eovéb üzernanvaook lideértve a keveaék€ket s) 600
13 08 Köze1ébbről nem meqhatározott olaihulládékok
13 08 01. sótaanitás is7anok lletvé _"mL]ziók 500

13 08 02" eoVéb enru ziok 1500

13 0B 99- Lözelebb'ó rer r eo'ralá'ozo'l l llladélol (l zá'ó ao l oTD_e)szo' l ol de'zá' lr 1000

14 sz€rvés oldószer-, hútőanvao- és szérues háitóqáz hulládékok {kivéve 07 és 08)

14 06 szérvesoldószer-' hűtőanvao-és habiaeíoszol hulladékok
14 06 01' klórÍl!orszénhidloqének HcFc, HFc 500

14 A6 02r eo /éb 'ra ooé1eze1o dó.zFÍek ér o dószp'l e\eléL€| 1000

14 06 03' ei]Véb oldó5zereL és oldószel keVelékek 1600

14 06 04- ha ooénezelt o]dós7erekei iarla firazó szaook és s, árd h! ladékok 600

l4 06 05, €ovéb oidószelekel tartamazó szaork és sz árd hU ladékok 600

15 Hulladékká Vált csomagolóanyagok' közelébbÍől nem meghaiározoit
abszorbensek, törlókendők. szűróanYaqok és védóruházat

15 01 csomagolási h!lladékok (beIeértvé a Válogatottan gyűjtőtt telepiilé5i c5omagolási
hulladékokat]

15 0l 10" Veszélyes anyagokat nraÍadékként taltamazó vagy azokka szennyezetl csomagolási
h! ]adékok

6000

15 01 11- Veszélyes, szilárd porózus rnáhixol (p ' azbeszlei) lartaln]azó íémbő készü t csomagolási
h! adékok ]de _Ártve, ki]riillhrilóoázos or]ackokaI

1000

15 02 Abszorbensek' szűrőanyagok, törIőkendók és védóruházat
15 A2 02', Veszélyes anyagokka] szennyezett abszorbensek szŰrőanyagok (deérlve á közeebbről

ném meohalárczott olaiszijlókel) lÖrőkendók. Védőruházat
10000

16 A ieovzékben közélébbről nem m€ohatározotthulledékok
16 01 A közlekedés (szál'ítás) különböző területeiról származó kiselejtezeit jáímüvek

(ideértve a terepjáró jármÜveket is), azok bontásból, valamint a járművek
kaÍbantártásából szálmazó hUlladékok (kivéVe 13. 14, 16 06 és 16 08)

16 0 04" teÍmékként toVább neÍn használháló ármŰVek 1000

t6 0 07- olászŰrők 2000

t6 0 0B- hioanVt larta mazó a kakészek 500
16 0 09r PcB_ket larlálmazó a kalrészek 500

16 0 'oboa lo llla dor)aq- alPa"es7.| (p ' |óq/sékol, pÍolo.|'1i|á'o,/'es/ioL) 600
16 0 I azbesztel taÍa Ínazó súlódóbe{éiek 600
16 0 3' 600
16 0 4', veszélves anvaookat tartalrnazó faová ó foVadékok 600
16 01 21" Veszé]yes á|kalrészek, arneyek kÜ]onböznek a 16 01 07'tól1601 1] _ g larló, Valam nt a

16 01 13ésa1601 14 alatt iélsoroltaktó|
600

16 02 ElékiromosóselékronikUs berendézósek hUlladékaj
16 02 0S- PCB'ket laílélmazó tÍanszfoÍmálorok és kÓndenzá1orok 500

t6 0210' PcB_ket tartalínazó Vagy azza szenryezell' hasznáatbó kivont berendezések, arlre yek
kijlönbóznek á 16 02 09.1ől

500

16 02 11" k]Ór_íuor_szénh]droqéneket {HcFc' HFc)tartamazó hasznáalbó k]Vonl berendezések 500

16 4212' azbesziet tarta mazó használatból kivont belendezések 500
16 0213' Veszéyes anyagokal taItalnrazó haszná]albó kVont berendezések, aÍneyek kü]önböznek

16 02 0s{ó] 16 0212-i0 fe soÍolt lél€leklől
500

16 02 15' használatból kivont berendezésekbőLe lávo ítolt Veszélves anVaqok 500

16 03 Az élóííásoknak ném méoléléló és ezéÉ nem használháió temékek
16 03 03. !ós7é !es arvaoo'al IéTa razo szeÍvele1 l^Jlcdélol 1000
16 03 05" VeszéLves anvaqokal tarta nrázó szeÍves hul adékok 1000

16 05 Nvolnásálló tátolt k és használatból kiVont
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16 05 04' Nyomásálló taÍtályokban lárol' Veszéiyes arryagokat 1aÍtalrnazÓ gázok (deéÍtve a
halonokalis) 500

16,05 06' Veszélyes anyagokbó áló Vagy azokkalszennyezett aboíatÓrju mi vegyszeÍek, ideértve a
labolalóÍiurni VeoVszelek keVerék€il is 1000

16 05 07' haszrálalbÓl kivont, V€széyes anyagokbó álló Vagy azokka szennyezelt szeÍVelen
1000

16 05 08' lrasználalbÓl kivonl, VeszéIyes anyagokbó áló Vagy azokkal szennyezett szerues
1000

16 06 Elemék és akkumu1átorok
16 06 01' ó omakkumu átoÍok 1600

16 06 02- nlkke-kadm um e emek 600
16 06 03- h oanVttarta mazó e eÍnek 500
16 06 06r eemekbo és akkumulátolokból száÍínazó' e kü ónitve ovűitött elektlol t 600
16 07 szállító., táÍolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és

13)

16 07 08" o]a at tartalnrázÓ h! adékok r000
16 07 09- eqvéb VeszéiVes anyaookal ta alrnaZÓ hu ladékok 1000
16 08 KimérÜlt katálizátolok
16 08 02- veszélyes átmeneti fémekel Vagy Veszélyes átmeieti fémek vegyü]eiet lartalÍnázÓ

elhasznált kátálizáloÍok 1000

60805 foszÍoÍsaval talta n]ázó e használI káta lzátol s00
6 08 06" eIhaszná t ÍoIVadékok, amelV€ket kala zátorként alka mazlak 300
6 08 07- Veszé|Ves a|Vaqokka szennyezett katal zálorok 500
609 oxidáIó anvaqok
6 09 01* oerrnanoanátok ol ká um_oermanoanát 500
6 09 02. kromátok. D ká !rrn_klomál káium_ vaov nátrum_d kroínát 500
6 09 03' pe.oxidok pl. hidrooén_oeíoxd 500
6 09 04. közelebbró nen] nreq határczott oxidáló anvaqok 500

1610 Keletkezésük tele! helvén kívültöÉénő kezelésle szántvizés folvékonv hUlladékok
16 10 01' Veszéyes anvaookal tartafiazó vizes foVéko|V hulladékok 3000
16 10 03' Veszéves anYaqokal tartamazó vizes tóménV odatok 500
16 11 Bélés. és tűzálló.anvaook huIladékai
1611 01" kohászaljÍo]yan]atokban hasznát, Veszéyes anyagokat taltalnrazÓ, szén_alapÚ béés_ és

iűzálló_anvaqok 300

16 11 03" kohászati íoyamaiokban hasz|á]t' Veszélyes anyagokat tartalrnazó, egyéb béés_ és
lűzáló_a|yaqok

s00

16t105- kohászaton kivüi Íolyamalokban haszílá]t' Veszéyes anyagokat taÍtalmazó bélés_ és
lijzáló_anyaook 500

17 Epítési és bontási hulladékok (beleéÍtve a szennyezett teÍÜleteköI kiteÍmelt földét
is)

17 01 Beton, téqla' cseÍép és kerámia
17 01 06' Veszélyes anyagokat taÍtalmazó beton, iégla' cserép és kerámia frakcÓ Vagy azok

keVeIéke 2000

17 02 Fa' (jvéo és núanvaq
1102q4'* Veszé yes anyaookal tarta m azo yagy azza szennvezeli üvea műanyaq fa 8000
17 03 Bitumen kevelékek, szénkáhánv és kátránvtermékek
17 03 01' szénkátránvt larlalmazó bilUme| keverékek 500
t7 03 03- szénkátrány és kátÍánVtermékek 500
17 04 Fémek (beleénve azok ötvözeteit is)
17 04 0S- Veszévesanyaookkalszennvezettfémhu adékok 1000
17 04 10' oaal. szénkátránvt Vaov eqvéb veszélves anvaoot taÍ1al.nazó kábe ek 1000
17 05 Föld (ideértve a szénnyezet1 terütetekről származó kitelmélt íöldet), kövek és

kotÍási meddő
17 05 03" Veszélves ánvaookat 1áÍ1alrnazó fod és köV_Ak 20000
17 05 05- VeszélVes anVáookat laÍlálrnázó kokási meddő 1600
17 05 07- VeszélVes anVaqokat taÍtalrnazo VasÚtiDá Va kaVcsáoVa 4000
17 06 sziqéielóanvaqokat és azbesztet tártalmazó építőanvaqok
17 06 01. azbeszltalta]rnú sz oelelőanVaook 600
17 06 03' eovéb szioete őanvaook' amevek Veszélves anvaobó álnak VaoV azokat larlalmazzák 600
17 06 05r azbészlé1 ia a]mázó éoílőanVaook 3000

17 08 GiD3z.elaDÚ 0a ok
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17 08 01' V€széyesanyaqokkalszennvezetlqpsz_alapÚ épllőarVaqok 1000
17 09 EqVéb építkézési ésbontási hulladékok
]7 €9 01- h]qanytlariamazóépíikezésiésbonlás] huladékok 2000
17 09 02- PcB'ket tartanrazó épitkezési és bontás hulladékok (pl' PcB_kel lartamazó

szigeleőanyag, PcB ketládamazó gya]rta_a]apÚ padozat, PcB_két tartalmazó leszgete]t
ab ak, Pc B_ket laítalrnazó ko|denzátolok)

1000

l7 09 0J' veszélyes anyagokat larla|mazó egyéb épitkezési és bontási hu adékok (deéílve a
kevert hu ádékokalis)

2000

18 Embelek, illetve állatok egészségügyi éllátásából és/vagy az azzal kapcsolatos
kutatásából származó hulladékok (kiVéV€ azokaí a konyhaiés éttémi hulladékokat,
amelYek nem közvetlenü| az eqészséqüqVi ellátás bó l számaznak]

18 01 szülészeti, ilIetveaz€mbéri b€tegségekdiagnosztizálásából, kezeléséból számazó
hUlladékok

18 01 03- egyéb hulladékok' ame]y€k gyű]tése és á amallanitása speciáis kóVeteményekhez
kóióli a fériő7ésék elkeriilése érdekében 2000

18 01 06' Veszélves ánváoÓkal tártamazó váov abbólá|ló Veovszerek 600
18 01 0B- ciloioxkus és c toszlát kt]s ovóovszerek 600
18 01 t0- foqászai célolía használt arna]qám hulLadék 600

t8 02 Álatbetegségek kutatásából' diagnosztizálásából' kezeléséből' illetve
meq elózésébő l számazó hulladékok

18 A2 t2', egyéb huIladékok, amely€k gyűjiése és áÍtalÍnallanílása speciájis kóVete nrényekhez
kótott a fertőzések elkerÜlése éIdekében

1000

1B 02 05- Veszélves anvaookat talta mazó VaoV abbólálló Veovszerek 1000
18 A2 t7' cilotox kus és ciosztatkus qyóqyszerek r000
19 Hulladékkezelő létesíiményekből, szennyvizeket keletkezésük telephé]yén kívül

kezelő szennyvííisáítókból, illetve az ivóvíz és iparivÍz szolgáltatásból származó
hulladékok

19 01 Hu lladékok éqétéséból vaov Dirolízisébő1 számazó h ulladékok
19 01 05" oázok kéze]ésébő származó szűÍőoooácsa 600
19 01 06- gázok kezeléséből származó Vizes, folyékony huladékok, és egyéb vizes foyékony

h! ladékok 600

19 01 07' oázok Lezeésébó származo sziárd huLadékok 600
19 01 10' Íüstqázkezelésébó|szám]azóelhasznátakt]Vszén 600
19 01 11- V_Aszélves 2nvaookai iartama7ó ka7ánhanru és salak 600
19 01 13' Veszélves an VaoÓkat tártá mazó oérnve 600
19 01 15* Veszélves anvaookat talta mazó. kazánbó elláVolitott ool 600
19 01 17' Veszélves a|Vaookal tartamazó oirolízis hLr adék 600
19 02 Hulladékok fizikai_kérniai kezeléséből (pl' krómtalanÍtás, ciántalaní{ás'

sémleo€sílés) származó huIladékok
19 02 04- kevelt hu ladék. ameV €oalább eov Veszé Ves hu ladékot tartalmaz 600
19 02 05- Íi/}ái_le_1di'e'eelbÖl slalÍra'Ö, vé<.?éyes aryaqola_lár|ál'r].7óis/apoP 2000

19 A2 A7- e|váasztásbó származó o]a és koncenhálurnrk 5000
19 02 08' Veszélves an Vaookal tarta mazó Íolvékonv. éohetó huLadékok 400
19 02 0S- Veszé|yes anyaqokat tafta mazó sz]árd, éqhető hÜladékok 400
1S 4211" Veszélves anvaookaltártamazóeqvéb huladékok 600
19 03 stabilizált/meqszilálditott hulladékok
1S 03 04' csak fészbelr stab jzált, Veszévesnek tartott hU ladékok 600
19 03 06' meqsz árdiloll' Veszé]Vesnek taÍtotl hulladékok 600

19 04 lJVeoesÍtéit íVitrifjkáIt] és üveo ésítésbőI száímazó hulladékok
19 04 02' oernVe- és eovéb füsloáz-kezé és hu|adékok 600
19 04 03' nem üVeqesitett (Vl fká]t)sz lárd fázh 600
19 07 HulIadékleÍákóból száÍmazó csuÍqalékvíz
1S A7 02', hu ladékleÍakóból száínrázÓ veszé yes anyaqokal taÍtalmazó csurqa ékviz 600
19 08 szennYvíztisztitó m űvekbőI származó' közelebbrölnem meqhatározott hUlladékok
19 0B 06- leLíieliVaoV kime t ioncseréó ovanták 500
1C 08 07' oncserélők reqenerálásábo] származó odalok és szapok 500
19 08 08" nenezlen]ekel taTta mazo ÍnemoÍa|_rendllele' hL ]adeLa 500

t9 08 10' olá]_Viz e Vá aszlásából szárÍnazó zsiÍ_olai keverék ameV kü önbózik a 19 08 09_tő] 500

l9 08 11- ipa szennwíz boóqaikezeésébó szárnrazó Veszé yes anyaookat tarIalmazó iszapok 600

ls 08 13' 'pa'iszer1!\,7 eoleb Lez..séoo )zj_rolo Jes/e /ós ár'aqo alLal áhalo islopo ' 5000

19 10 Fémlartalmú hulladék áprításából (shÍedderezéséből) származó hulladékok
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19 10 03' Veszéves anyaqokal ta amazó könnyÍlfrakc]Ó és DoÍ 240
19 10 05" Veszéyes anyaookal taÍta rÍ]azÓ más ÍÍakcók 240
19 11 olai .eo enerálásábó l származó hulladékok
19 11 0't- ehasználtaqyaq szűrók 500
1S 11 02r saVas kátránVok 500
1S 11 03" V]zes fovékonV hUladékok 500
19 11 04- íűtóanvaook ]úooal VaÓ keZeLésébó| szárrnazó hU]ladékok 600
19 11 05- folyékony huladékok kelelkezésűk helyén lÖrlénó k€z€lésébő száÍÍnazó' Veszé]yes

an Vaqokat tarlalmázó szaDok 500

19 11 07" f!stqáztiszlitásábó származó,hu adékok 500
1912 KözelebbÍól nem meghatározott mechanikai kezelésból (pl. osztáIyozás' aprítás,

tömörítés' oeIletek készítésel származó hulladékok
19 12 06- VeszélVes anvaooIat larlaImazó fa 1000
1912l1', egyéb, Veszé]yes anyagokat tartajnrazÓ hulladékok mechan ka kezeléséve nyeÍt

hu ladékok (ldeértve a kevelt anvaookat is]
1000

1913 szen nvezett talai és talaivÍz Íem ediációiá ból származó huIladékok
191301. szennyezett tala] remedác]Ó]ábÓ szálmazÓ, Veszéyes anyagokat iartamazó sziláId

h!]ladékok 500

19 13 03- szen|yezett ialal íemed ác Ó ábÓ származó, VeszéVes aiYaookattarta mazó iszaDok 500
19 13 05' szeniyezelt talav]z r€med ációiábó szálmazó veszé|yes anyaookal tarta|n]azÓ lszapok 600
19 13 07- szennyezelt taajviz ren]ed]ációjábÓ szárrnazó, Veszélyes anyagokal tarta mazó

szeniVvzek, töménv Vlzes o]daiok
600

20 Tel€püIési hulladékok (háztaÉási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmí,
ipaÍiés intézménvihUlladékok), beleó.tve az elküIönítetten oVűitött hulladékokat is

2n 01 Elkülönítetten ovúitött hulladék frakciók {kivéve 15 0í
2A A1 13- 500
20 0] Í4^ 500
20 01 15' lÚqok 500
2A A1 17r íénvkéDészeti veoVszelek 500
20 a1 19', nÖVénVVédő szer€k 3000
20 a1 21', fénycsövek és eqvéb hiqanytaÍtalrnú hu ladékok 500
20 a1 23" klóríuorszén hidlooéneket larta mazó k sele tezelt ber€ndezésék 600
20 a1 26- olaiés zsir' arney küLÖnbÖzik a 20 01 25{ól 1000
20 a1 27', Veszélyes al,lyaqokat larlalmazó íestékek, tinták' laoa5zlÓk és qVanták 1000
2A 01 25. Veszé|yes an Vaqokat tarlalmazó rnosószeÍek 600
20 01 31- c lo1ox kus és c tosztatikus ovóovszerek 600
20 01 33. e eÍnek és akkumu á1oÍok, arnelyek kÖzölt 16 06 01' 16 06 02 Vagy a 16 06 03 kódszám

aatl fesoroltelemek ós akkumulátolok is meotaálhalók
1000

20 01 35- Veszé yes anyagokat taltamazó, kise ejtezett eleklromos és eeklronikus berendezések,
ame]Vek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámÚ hul|adékoktól

1000

2A 01 37- Veszé yes anyaookal taltan]azÓ fa 600

Az álati€redeiű hulladékok esetében ha(áskÖrÖm hiányát á|lapjlom meg'

EnoedélVezeil kez€lés iechnolóoia:
A szálítan kíVánt hLr adékok haszÍlosilás' i|elve áÍialrnatanitás céiábÓ az átvéte helyéó] közvelenü| a kezelóhóz ke nek
beszálitásra A huladékok mozgalása/pakolása a megr€ndeők' k€z€lók mUnkagépeVe] történik' A kélelmező az ország egész
terü etén Végz]a hulladékszál jtást'

A kélemező a szá itást sa]át gépjáÍÍnűvekkel Végz] A gépjárműVek mosása' javjiása' kaÍbanlarlása engedéyezett teepheyen
üzemanyag feltö]tése h Vata os töltóá ornáson tödén k' Agépjá nűVek táIoása azengedéyes telephelyén történik
A kéÍelmezó csatolta haVáÍa lervét' Valam nta kÖmyezeivéde mi fe e ősségb ztosílás meg élét gazoó dokumenlunrot'

Eőírások

1' A i€Véke|ységet környezetszennyezést kizárÓ mldon a Vonat[ozojogszaba yokban eloiÍlakna[ ri]egfeelóen kel Végezn '2' A száliiáshoz hasznát eszközök csak rnegfele]ő müszakjállapotÚ és felszereliségŰ gépjámrűVek ehetnek, aÍneyek aka]masak
a hulladékok kömyezelveszélyeztelést és körryezetszennyezéstkzáló módon iöriénó szá]ltásáÍa'

3 A Veszé]yes huladékot a huladék kémia] hatásainak elená]lo gyŰ]lőedényzelben ke]l szálitani llékony összetevőket
ta almazó Veszéyes hlladékok szá]litása eselében meg kell akadáyozn ' hogy ezek a kor]]ponensek a kómyezelbe
kerÜl]enek' A szálitás soÍán használl csomago Óeszközök, gyújlŐedényzel á apo1át lendszeresen elenőrzn és szükség
sz€Íint cseIé n kejl'
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4 A szá]lílásj levékenység során a hulladékokat a hu]ladék bktokosátó kóZvetlen a kezeló lelepheyélé ke beszálljtani. Az
engedélyes te]ephelyén rnég álmeneti eg sem leh et hr.] adékkal megrakotl gép]árműVet parko tain 'l ' 5 ' .A szálitás solán rneg ke akadáyozn]a huladék széiszóÍódását' Haez mégis beköVetkezne ha adékta|anul össze ke szedn a
huladékot'

' 6: A ]ármÜVek mosása' javitása, kaÍbantártása csak eíre Vonatkozó engedé]lyel rendelkezó telephelyen, üzernanyagga történő

" f€liöltésük csak engedélye Íendelkező ÜzeÍnanyaglÖllő állonráson töÍtá]hel'
7 A hr.] adékszá|iiásilevékenység során meg ke]lőrizn az egyes szállílmányokra Vonalkozó fL]Varokn]ányokai'

8 A begYŰitótt ht] adelol ha az ó.li'oogaiag éőnyös, miiszakilag lehetséges és gazdaság ag megaapozoll' hasznosilan]kel
9 Artalrnal an iiásra csa[ az a hu]ladék kerühet, arneynek anyagában löriénó hasznositására vagy enélg ahordozóként Való

íelhaszná|ására a Ínűszak i étóleg gazda$ági ehetŐségek még nen ado(ak' vagy a hasznosítás költségei az áíalmatlarrílás
kó lsége]hez Viszonyitva arányta]anu rnagasak'

10' A hlr adékok csak engedé yei r€nde kezó hulladékkezeőnek adha1ók át'

^l 
enqede r' .ei er' a_:l ya

EWc 200301 és 200307 huLadékok esetében Bács_Kiskun' Békés és csongÍád megye ierü ele
Több hu|adék esetében: Magyarország ted eie

AZ enqedélV éÜénVesséqi ideie
A halározat]ogeróÍe eme kedését köVéló 6 év

A szakhatósáqok állásf oqlalásaiI

A Bács_Klskun [/]eov€i KoÍnánvhivata] Népeoészséqüqv szakiqazqalás szerve lR_001/01386_6//2012 szánrú áLásfoolalása:

'Az 
Alsó _ Tisza'V déki Kórnyezelvédelnr], Természetvéde rrr] és Vjzügyi Fe ügye]óség á ta megkü]dött doku mentáció a ap]án a [,l ulti

Red Logistic Kft' (6000 Kecskemét ]pal u 6') részére' a kélelembén szerepló Veszé yes huladékok száliiásáVa] kapcsolaios
engedéy kiadásához kÖrnyezel_egészségÜgyi szemponlból az alábbife iélelekke járu ok hozzá:

1. A Veszélyes hulladékok szálitásál köÍnyez€t kizárÓ rnódon ke ] Végezn '2' Az éLes' hegyes eszkÖzóket sz árd falú, szúÍásá]ló edényzeiben, Ínás hu adékoi folyadékzáró' mechanika sérÜlésnek
e]lená]ló' rnegtelés után ezá(és n]árk ienr nyithaló eszközökben kejszállílani'

3. A gyűjtóeszközökön a sárga (ferlőzésveszé y)szinkódot és a nernzetköz]b]ovészé y]elet a]kalrnaznike ]

4 Be kellarlan az egészségÜgyi veszélyes hUladékok szá itásáÍa szogáló eszközök minőségiköVele í]ényeit.
5 A Veszé yes hU iadékokkal töriénó tevékenység solán törekednikellaZ egészségügyikockázalok mnimaizálásáÍa ésa

boógal kockázatok kVédése érdekében biztosllan] ke]l a tevékenységge| Íoga|koztaiotl munkavála]ók megíeleló
Védelmél (b]o ógia] kockázate en]zés elvégzése szükség €seién Védőoiás biztosítása' kéz_és tesfertőllenilés] ehetóség
srb.)

6 A Veszélyes huladék szállitási tevékenység végzése során ke]elkezeit ÜzemzavaÍ Vagy más rendkivül eseÍnény
beköVetkezése eseté| azonna inlézkednie kelLa Veszélyh€lyzet megszünteiéséló]

7 A Veszéyes anyagok és kevelékek káros hatásanak csökkentése érdekében loyamatosan be keI tartanl a Vonatkozó
kém ai bizionságj e őírásokai (blztonságiadatlapok rendelkezésre á ]ása' címkézés éS táro ás köVete]ményeinek be1arlása,

kém ai kockázateLemzés rnegfe|e ő elvégzése)
8 A mun kahe yi doh ányzás lobbanásveszélyes anyagga Végzett tevékenység esetén tlos

A szakhatÓsági€ljárás solán íelmerüli e]árás kö|tség összege 24 200. Ft'

szakhatósági á|ásfoglaásom elen önáló jogorvoslatnak nincs heye' az a haláÍozat ]letve az el]árásl Ínegszünletó Végzés e eni

]ogoÍVoslat keretébei lárnadhaiÓ rnég '

A Bács'Kjskun lMéovei KoíÍnánvhjvatal Néoeoészséoűov szakqazoatás szerve KecskeÍné1' KunszentÍnjklósi Kstérséoj
NéoeqészséqüoV ntézei l_R/004/03748_4/2012'szánrÚ álLásfoo]aása:

A l',lu tiRed Logistic Kft.6000 Kecskemét par U' 6' szám a att székhelyü kéIem€Ző nem veszélyes huladék oBzágos szálltásála
vonalkozÓ éngedélyén€k k adásához hozzájárulok.

A szakhalÓság ejárás soÍán fe meÍü t eljáIásikö]tség ósszege:27 700 Ft

Álásfoglaásorn eIen öná|ló]ogoÍvosJalnak nincs helye' áz a határozat' Ielve az eljárást rrregszüntelő Végzés ellenijogorvos at
keretében iámadható meg '

A kórnyezelvéde]nrjhatóság korálozza' fe függeszl] letőeg m€glillja a kórnyezetvéde]nr]halóság engedélyéhez kötóll tevékenység

engedélytő eltéró Vagy engedéy né]kÜli folylalását' a köÍnyezelel kárositó Vagy sÚlyosan Veszé yezlető huladékgazdákodási
tevékenységei
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A halározat elen a közéslól száI|jtott 15 napon beÜl az olszágos Környezetvédelmj, Természetvédem és VizŰgyi
Fóíe ügyelóséghez ciínzetl' d€ az Alsó-Tisza-V dék Környezetvédelmi, TerÍnészelvéde]m és VizügyiFelügye]őséghez, n]]ntesófokÚ
hatósághozkétpéldányban benyÚjtandófelebbezésnekvan he]ye'

A-]ogorvoslati ejárás dija a ]ogszabáiyban meghatározott esetek kvéleléVel - a befzetetl szolgáltatás dÍtéiei 50 %_a' azaz
120.000 Ft' arne yet a fi4agyar Á amkincstámál Vezeletl 1oo28oo7-o1711875-00000000 elójrányzal'fe]használási szárnÚ szárnlála
k€ll átutani és á dij megfizelését lgazoó bzonylatol Vagy annak rnásoatát feügye]őségünk részéIe megküdeni. A befizetési
bzo|ylatkőzeményÍovalábakéIemíeltüntetniieen határozatszárnál

A kére mezó az el]árás 96 000 _ Ft + 144 000'_ Ft = 240'000,_ Ft gazgatás szolgáltatás diját befizette, egyéb e]jálási kö]tség nem
melÜií€l

A határczat Íelebbezés h ányában
enrelkedik

a fe]lebbezésre nytva á]ó határdő ]eleltét kóVetŐ napon külön értes]tés |é]kül jogelóre

lNDoKoLÁs

A [4uiiRed Logstic Kí' (6000 Kecskemét, palu.6')2012jÚ]us13_ánnemVeszéyesésVeszélyeshuladékoÍszágosszálitására
Vonatkozó hulladékkezeési engedé ykérelrnet nyúilolt be a Í€|Ügyeőségre' és kérelrnére a rende]kezó Íészben Íész]etezett
igazgatási szolgáltatási díakat átuta ta' Az eiárás többször Vo t hiánypótlási szakban, a felÜgy€lóség a kéfe nrei a 9ao68 2-4l2a12
sz határozatban eutasítolta' amt a 90068_2_662012' sz döntésében Visszavont'

A huladékgazdálkodásló szÓó 2000 évi' XL l 1V _ továbbiakban Hqt' - 14 s (1) bekezdése szerinl: Hu adékkezeés
levékenységnek rninósül a huladék gyűjtése begyÜitése' szá itása, eőkezelése tároása, hasznositása' ártá matla|ilása A Hgl'
14' s (2) bekezdése a apián Huladékkezeés tevékenység _ ha tórvény' kormánylendelel vagy m niszteÍi rendelet €ttől etélően
nem rendelkezrk _ kzáÍóag a köÍnyezelvéde]m]hatóság engedé yéVelvégezhetó'

A kéIe]emme kaocsoialos ioqszabálv Íendelkezések és aÍelüqvelőséq döntésejn€k rndokoása

Az á]lati eredelú h! adékok szá itásának engedéyezése nem íeügy€lóségünk halásköIe, ahogy az á 1ényá lástisztázásl kéÍő
evelÜ|kben s szerepel' így az ]yen jelegű huladékok szá]lílása a kérelemben íog]alaktÓ €ltéÍóen jelen ejárás során nen] kerÜl1
engedéyezésÍe csak hatásköÍöm hiányát állapjtottam meg'

A teepülés huladékok oÍszágos szállílását fgyelembe VéVe a Hgt 4' s _ban a hulladékgazdá]kodás aapeve kózt fesoroll
legionaitás' köze]ség Va]am ni kó tséghatékonyság eVél csak Bács_Krskrn Békés és csongÍád megye ted eiéíe engedé]yeztÜk'

Hulladékoazdálkodásj szemDontbó :

AHgi 14 $(2) aap]án Huadékkezeésitevék€nység'hatórvény,kormányrende]elVagynrlnszler rendeet ettóI e]térőe|
nefi Íendelkezk ' kzáólag a környézetvédelrnihatóság enqédéiyéVelvégezheió'
A Hgt 16 s (1) aapján: H! adékotÚgy kell szá itan ' hogy annak során a kÖrnyezet ne szennyeződ]ék száli1ásbÓl eredő
szennyeződéseseténaszálitó'a13's(5) bekezdésben m€ghalározottak ígyelenrbevéleléVel_ a hUladék etakalitásálól, a
teÍü eiszennyeződés Ínentésitéséó 

' 
Valaminl az eledet kömyezetiálapot he yÍeál ításárÓl köte es go|doskodn]

- A Hgl' 47' s (1) Az a gazdálkodó szervezei, arneynek tevékenysége solán a külön kornrányrendeletben rnegl]atározott
Ínennyiséoű Veszé]yes hulladék keetkezik, Valan]]nl a hu ladékkezelő
o a)kü onjogszabályban meghatározott bizlositék adásáÍa köte]es'
o b) a levékenységéVe okozhaló előÍe nem lál]]atÓ köfnyézet károk íehzámolása Íinanszirozáséiak biztosiiása

érdekében ' külön io9szabályban meghalározott feltételek esetén _ kör|yezetvéde mlbiztositás kötésére kötelezhetó'

LeveoőVéde]mi szenr DontbÖ ;

A levegö védelméről szólo 306/201 0 (Xll 23 ) Kom ' íendelet 4 s_a szer nt tilos a égszen nyezés] Va amint a |evegó lakosságoi
zavarÓ bŰzzeivaó teÍheése' továbbá a levegő olyan mértékú lerheése' m€ly légszennyezetlségel okoz

A szakhatóságokal a környezetvéde mi' lermészelvéde n], Vízügy] hatósági és gazgaiás feadatokat e|áló szervek k]eölésélől
szoÓ 347/2006' (Xl' 23)Korrn rende et a R. 3zB' s (1) bekezdés a) pontja szerint az 5. sz' meiékletben, iovábbá a Veszélyes
huladékok Vonatkozásában a R' 32/c s (1) bekezdés a) ponljában szerepló szakkéÍdések tekrtetében kelestem meg. A
szakhatóság á]ásfog alásokban eőÍiak a Iende kező részben szérepe nek

A szakhalósáook á ásfoqlalásajnak ]ndokolásai]

A Bács_Kisk! n trleqV€i KoÍnánVhiVaia] Népeoészsá]üqV szakioazqatási szen/e

, A M ulli Red Log st c Kfl kéÍelemrne fordu]t az A]só _ Tisza_V déki Kömyezelvéde Ín Terrnészeivédelrniés VízügyjFelügyelóséghez,
m€lyb€n a Veszélyes l]u ladékok szál|íiásáValkapcsolalos eng€dély kadását kéfte'
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A benyÚ]tolt dok!meniumban fog]atak aapjá| a kérelmezelt veszélyes huladékok szállílási engedéyének Ínegadásához
kőzegészségÜgyi kköiésekke iárultanr hozzá' és hozzájáÍu ásomat 'az egészségügyj inléznrényekben kel€tkező hu adék

'ke2eléséró'szólÓ1/2002'('11')Eü[4Íendelet4s(3)'5's(2),6s(1)bekezdésebel]'Valan]]nt2''számúme|éketében,3'szán]ú
Íne ékletének 3 pont]ában, és a 4 számÚ mel|ékeiében, 'a Veszélyes hUladékkal kapcsoatos levékenységek Végzésének
íeltéie]e Ió ' szÓló 98/2001 (Vl 1 5') KoÍmáoi lendelet 5 s (1 ) a)_d) ponlja ban' 

'a 
nem doh ányzók Véde méró és a dohányterrnékek

" fogyaszlásának' forga]mazásának egyes szabáyaiÍól' szÓló oródosltott 1999' évi XLll' lön/ény 3s flpoiliában ,a kémiai
bztonságáÍó' szÓ]ó 2512000. (lX 30') Eü[4 szcs]\r] együtt€s lendel€t 14-21' és 28'29's_iban megá|apílolt kpzegészségügy
töl1}elel€gészség'igyi!o'alko/á<jlö/éLe're1yélb"_á'Íásáé.deLéb"rií'éreo
Az öÍ]álo jogorvosaiol ,a l(ozigézg;tasi hatósag eiárás általános szabályaló' szóló 2004' éVi cXL lörvény (Ket) 44 $ (9)

bekezdése aapján zártarn ki. ;

Az ejáIási cse ekmény kapcsén az e]árás kö]tség nrédékéi (24'200 Fi) 
'az 

Á aÍni NépegészségÜgyi és T]sztoÍvosi szolgá at egyes
közgazgalási e]járásaért és gazgatási je ]egíj szogá]tatásaérl Ízéténdő dÚakró|'' szó|ó 1/200' ('30') EüN4lendeet X'14 pont]a

'aE oT-a 1e9

szakhalóságj á]lásÍog aásornal a közigazgatás hatóságiel]áÍás és szolgátalás á]ta]ános szabáyajró szÓló 2004' éV cXL' törvény
(Kel) 44' s bekezdésére ligyeernrirel, 

"a 
környezetvédem' teÍÍnészeivéde m, vizügyi hatósági és gazgatási Íé adatokat e]áló

szervek kijelölésérŐl szÓlÓ 347/2006' (Xl. 23') Kormány Íendelet 32'lc (1) bekezdés a) ponijában meghatáÍozott haiáskörében
ejárva, i' szakkéIdés€kle Vonatkozóan' 'az Alam Népegészsegügyi es Tiszliorvos szogá]alló a népegészségÜgyi
szakigazgatási feadatok e]álásáról' Va]amint a gyógyszerészeli álaÍnigazgatási szeÍV ki]elöéséről'szÓló 323/2010' (Xl 27')
Kormány rendeet4.s (2)bekezdésében megálLapitott lletékességge]adlaÍn k] '

Bács'Kskun tr'4eove KormánVhivatal NéoéqészséoÜovi szakqazqalás] szeÍVe Kecskeméti' Kunszenimiklósi KstéÍsá]i
NéoeqészséoÜqV Iniézel

'A [4u ti Red Log]st]c Kfl' 6000 Kecskemét, |paÍ Lr. 6 szám alaiti székhelyű kéÍe|mezó, n€Ín veszélyes h ulladék országos szállílására
Vonatkozó engedé]y kiadását kérenrezle az A|só Tisza-Vjdék Kómyezélvéd€lÍni, T€Ímészetvédern és VizÜgy FelÜgyeóségtó
ame]y hatóság szakhalóságiállásÍog aás megadása céjábó keresle meg lntézetünkel'

Az laianyag és a becsatolt nyilatkozatok átvizsgálása után megálapitást nyert, hogy a nem Veszéyes huladék szállílásála
Vonatkozó engedé y kiadásánák közegészségügyi akadálya nincs'

Fen1ek alapjái a r€nde kező részben fogla]tak alap]án dönlöilern

fu öt]állÓ jogoÍVos]aiot a közgazgatás hatóság eljáÍás általános szabá]yairól szóó 2004 éVj cXL' löruérry (Ket) 44 s (9)

bekezdése alap]án záíian] ki, s e jogszabá yl helyrc h valkozássa adtanr táiékoztatást a]ogorvoslat ehetŐségéról'

Az igazgaiás szogáltatás díj mértéke ,az Állarni Népegészségügy és Tiszl]orvosi szolgáat egyes közgazgaiási e]árásaiért és
igazgalásijellegűszogátatásaiértfizetendődijakló'szóló1/2009'(1 30')Eülr'l. Rendeet1' számÚ Ínelléklete Xl 11' pontja sze nt

kerÜ l megá lapíiásla'

szakh atÓsági ál ásfogla]ásomat 
''a 

mun kaheLyek mun kavédé m köVelelményeinek minimális sz nt]éÍó| ' szó]ó 3i 2002. ( l' 8 ) szcsN/-
ÉÜM egyÜt1es rendeet' 

"a 
teepÜlés huladékkal kapcsoalos tevékenységek végzésének íeltéteeló' szóló 213l2a01' (x' 14)

Konnány lendelet alapiárr a akítoltam ki

Hatáskórönret,a kólnyezelvéde]mi, iermészefuéde]nrj Vízügyl hatósági és igazgatásiíeladatokat eláló szérvek kij€|ö]ésélő' szó|ó
347/2006' (Xl' 23J Kormány Iendelet 32lB' s_a' lelélessegemel az Á]am Nepegeszsegügyi és TsztioÍVosi szogálatÍó!, a
népegészségügy szakjgazgatási íeladatok elálásáról' Vaamint a gyógyszeÍészel] álamgazgatás szerv ki]eÖléséíó szó]ó
323/201 0. (Xll 27') Kornr ' rendelet 4. s (7) és a 3' nrel éklel 1 ' ponlja hatáIozza meg '

A kéÍelrnet és a me éket dokuÍnentációt felfjgyelóség a íenlek sz€rint érdemben megvzsgá]ta' és a lendelkézó lészben
íog aliakrrak megjeleióen dönlótl

Az eÍ]qédé lvel kapcso atban fe hivorn íovelméi az alábbiaka

A tevékenység végzése során az esetlegesen ke]elkezó veszélyes hulladékra Vonatkozóan a Veszélyes hlr adékkal
kapcsolatos levékenységek Végzésének felléieleiről szó]ó 98/2001' (Vl 15') Korri' rendelelbelr előirlákál kel betartajr '

- Egyebékben a telepüési hulladékok keze]éséVe kapcsoatban a teiepüési hulLadékka kapcsoalos levékenységek
Végzésének feléieeirőlszóó 2]3/2001' lxl 14 )Kom.lendeletben' azegyéb neÍn Veszélyes hllladékok esei& a Hgi_ben
eőírtakal kell betartani'

Az gazgalás] szolgállatásj dij nréÍlékét a köÍnyezetvédelmi, ieÍmészelvéde]mj Valam]ni a VízÜgy] haiósági eljárások igazgatási
szolgá]taiási d ijaiÍól szóló 33/2005. lxll. 27') Kwl'4 lénde]el 1 ' számú me lékletének ]' 4 és l. 1 2' pontja a apján halározlam meg'
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Az Ügy ntézés hatá dő e]ártának nap]a: 2012 december 2l

' Aiogorvos atle]járás diját a 33/2005' (X ]' 27')Kwl\4 rende et 2' s (4)_(8) bekezdése a ap]án állapiloÍam rneq

Az engedéyta fentiek sze nt a Hgt' 14 s (2)bekezdésében fog altak aapján adtam nreg'

Atevékenység Végzésének kor]álozásáról' fe függesz1éséÍólés megliltásáíól szóló fehlvás a Hgt' 45 s (2)bekezdésén aápul'

A fe l€bbezésijogol a közigazgatási hatóságieljáIás és szogáltatás állaános szabá yaiÍÓl szó|ó 2004' éVicXL torvény (Kei )98 $
(1) bekezdés€ és 99' s (1) bekezdés€ alapján bztosílollám

Aíe ebbezésta Ket 102's(1) bekezdése alapián anná a hatóságnál ke ] előteieszteni, amey a rnegtámadott dóntést hozia' A
jogorvosat eljálásidi]ái a33/2005 (X l 27')KVVN4 rendelel2' s (4)-(B)bekezdése a]apjárr álapltoltam meg.

A Íeügyelóség hatáskörél a Hgt 14's(2) bekezdése' letekesseget a kornyezetvédem telm€szelvéde]mj, Vizijgyi hatósági és
]gazgatási fe adatokat elLátó szeruek k ]eLöléséIól szóló 347i 2006' (X l 23') Korm' rendelet 1 szánrú me léklete állapílja meg.

szeqed 20l2' decembeí 14
: r'l Il

Nénethv fnea idazdetó
úegbízáBából:

dr' Me(ler Betázs s' k'
fib' hatósági engedélyezési ilodavezeÍő

Kapiék
1] l,4uli Red Loglslic Kft.6000 Kecskernét, ]pal u 6 (lv.)

2' Bács_Kiskui l\,4egye Kormán yh Vata Népegészségügy szak gazgaiás szerve 6000 Kecskemét, széchenyi kÍi' Pf: 1 12 H KP
3' Bács_Kiskun l'4egye Kormányh vaia Népegészségügy szakgazgatás szerve

Kecskeméti' Kunszentínik ósi Kistércégi Népegészségügy ntézel 6000 Kecskemét, széch enyi kt. 12 Pí: 564 HKP
4' Bács-Kigkun l\4ogye KataszkÓÍavédelmi lgazgatÓság Kecskemét Deák Folenctár 3' (lájékoztatásul) HKP
5' Hatósági ny lvántaltás
6' llaltár


