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Hulddék k u.ű]* odá d lxz! ó

ll

Tsl.ioi: Kózpoili] 9ó1524_000, ÚgyféhórÉkt 9ól524j01 F& 9ó1521 024
w.b, hnprndkvtuo|dhe$A hu
*akduoalbli@zoldhíos&hu

'úail:

R.

éV

a

nlvúh a ügn úünmkra 9úe! í2 dj ék hiva l kol i !

|ho

lmp:

Td.phdy:

Tabbányq Tánsi.s Mihálv u. l/c. (l l3l4/b lí5z,)
Nem

veyély6 hulladakok oBágos sállíúsj €ng.dáy.

Áz Észkdunínlúli Kömyerdédehni, Temésatvédelni és vizüs/i Félü§elóség mint elsó fokú
körtryeze&ódelmi halósác á YIKoM TRÁNS KorlÁto|t leleló$€ú Tn6a§fu Gzéknolyg 2300
Tehbínya, Tóncsics Mihóly u. l/c., dgie§/zé*sána: l1_09-001336, §al. sámjelg t04]6019 3700
l 13_ 1 l, l loyábbiakb.í Kft,) í&zére- kéíelménekíézbenhelyt !dv,

eíg€dély.zi
nen vesllye§ hulbdékok o6ágos §zállit]ilál, az alábbiak s*rini:

tr.

1,)

Á, deodélvdett tevókcn*óq m.qn§.7é99:

Nen veszéIy§ hulladékok onágos gilliiása a
meghaiiszoíto!ábbi kezglőklelgphglyei kózöí,

2.1

,neBlendelök

telephelyei és a íe8Endelók álbl

A sidllilh,ó n.n Y§zótre hullldékok:

A sállilhátó ném VeszéIyéshuuadékok megneleásél Ewc kódjál
.lválN?thrtlthD rÉszól képel, l. sZ, nellét].r

fulnsz,

Az

encedljlyezolt

Ewc

j.leD halórezt

§álúhiló hulladék k öses mgnn}iséEe] 15ü000 ronn!/év, azonbán ú e§/es
ndindis úennyi§éget ! Ényleg*eísállithaló hulladéko* mennyis*c

kodoknál negodott

3,) sz.nólvi.láEi

é§

Dónzú l & odéb fellélclck:

_ l fó köú}lzéfoédelnime€bizolt,
_ l ló !eszé]}€§ áru sállitfui bjztoruógi tanáosadó,
_ 15 6 ADR bianyítíánnyal rendelkeá gépjámúve4tó,

b]

és mennyi§éséi !

Táraj fenáebk:
, l7dbsajállu]ijdonú,lonlatótehelgépjámú,

- 3 db sajÁlfolajdonú pótkocsi.

.J

PénzüNi felláelek:

Az

esedegeseD bekővelkezó ltváaa cüáilására a
környezcts&níyezési fe le lóségb inos iiósál is re nde lk.zik

Kn hmki ftde7.1i!.hlj$il

A Kft, ! sállitás s.rán eleile8.sei .lölorduló

rcndkiviili eseméiyek elhálii*ám ha!áíia Eíú
készi@!, .nelyben foglaltakí a gépjáművezelóknek bc kcll únaíiá,Á káménlesiiéshéz
kéziszereámok GÖPÓ, lgpár, ásÓ), hitelesileí .Űbltó készülék. csalommyiló lezáíásón szolgílÓ
nüanyag sa!álló fólia, honok, perlil r teheígépiámiileken r.n,lglkezésíg állnik

4,1

Azcn[.dólveZfr hull.dékkgzelé§'lévékeN§éplciásr:

A nulhdékok ö$asnjjtése, szálliiá§a !a]ó előkészilése r trmeló telephelyéi njrtéiik, A mkodás a
hul]adék tcmclőjónok. feládala és feleló$*e. A melrgndo]ólől a Kft, akkoí veszi ál a hulladékoi,
amikor meg$ózódik anól, ho8y az sállilhúó, .sómagolása meglglelö. !fuok kerelében i Kn,
cllgnóÉj a hu]ladékm voirlkozó kiséójegú, va]amiil kilóllik . fuvarókDányoka! i]lde
sZníevérele7i$el ellenŐízik a hulladékót, szÍ]libndó hulladékok eyójlé§. sze]ekt'Vei tódjn]k, á
^ szippantoh, ömksnefr) megfeleló, sziváí&ísnenies
hulladék jellemóinek (küLlenénydaíabos,
cdéóyzlbú A huuadékók sállíiisát koNzerü koúéOercs plalós és tadilros leheBépjáfuűvgkkg]
!*zik, A sállitás során a kiporzis és ehz&ódá! elkeíúléseédekében a konténí.*et hÁlóval, ilkNg
pon}ryáVtrl lak3r.jík, Á taíályok bizon§á8] Édé]lelellátoIrik, a platós 8épjímüveket pon}a,álal fedik
le, A mérleggléíeaZ ítverók lelephelyén kerül sor, amennyib.n a hu]hdók áladója rcndelkezik
me8feleló mérlelgel, lkkor r átsdó lglgph9]yéi is, A hulladékok kirlkodásái l goncíval. dlnástrl,
konléner kibóríiással, illetve a laíá]y ]eúrí,ö csonkján kgreszlül Végik A húll.dékók szi]lítása
kózúlon, a imelólól a ke2elói8. a Legnjvidebb úlon iórténik, A Kfi,
bulkdékol nem
'elcphclyérc

5J
^z

A k zel& t l.Dhelvéft von.tkozí inloiDí.i]ó!.!

ürcs 8épjámúvek, pólkocsik

6,)

-

TfuMnyg,

-

Tákhiila. Rákóczi

láblíM azalábbi, bejelenltrielephelyekei

Tínsic M ihá]y

A hUllidókkuelós

Ferei

g

út l/c. (latabányai

u.

0 ] ]

']

hBz, alafri

1]

314/b h6z,),

szennlliziilriió

tönénhet|

telep.

k6mY.7a§éd.lmi é§a kozlósi lcchnolólia lénvéle§ iellemzői:

A sállnáshoz hiszná]t gépjárúüvek tjsaiiása tchnolfuiai vizfe|hlszn]ílóssd jír r tknftást

Az

elóiiások bélanása esáén a fel§zinj. fekzin

!laí] vizek és a l.Iaj

véezó

szgíirezése igm

Á leherg]:pjáínú foBa]om föVetkeáébcn .lhanyagolhdó légszen.yezó haNíssd é! ájle.helé$el ]ehei

l)
2)

Az ei8edó]y kiáólae a j9l9í haláíóal elrálasrnahllan n:szét képezö l, !z, mellékletben
lekorok hulladékoknak, a keleikez:s helyéól kózvedenü] . mg!Éideló áhal mcgj.lólt
h h,la\te/dörl] ö/,o1éli,rlliú fud oyo.', fe, bemiey,-,e,
A Kn, az állala szíllítoílrullrdékot a |Ulledé* ieng|djn biíokosa álEl ícgbatáíozon, áNételre
]olosult kezg]óhöz kótc].s száuilúi }ia a kczelő a 9illilot htrllsdékoi nem leszi át. ú a Kft,_

nek

!

vissa kell sálllbnia, Ti]os a sállitoí hulladétokai elhag}ni,

tennelöhóz

begyú.jtés. láolás, kezelés
közijí glhe lyezn i, kezglni

]) Á

l

gyüjlés,

sabályailó] cltéó üódon felhalnozni. cuenóriZltgn körúlhényet

tenneló lelephelyéól a hu]ladékokat kö^,gnenűl

a lovábbi

kezelóhöz, álvevőhóz kell
tlephelyeketr méE árnetreli
Váró hulladék lalálhdó, Á
gépjáművek lárolásám s-lgóló lelePhelyft e qállilási
számú5 hulhdékot
'.Véketrysó€böl
A hulladékok szállilását csak saNányositott a köny.Z§édglmi elönásoknak íegfeleló
E/újlójíímúvelGzilárd hulladék eleiében áfr felépibényígépjánnúvel, ált konténerben vagy
a kipoíá$ ós khzó6dásl nc3akádályozó idoi8lénes lakZrású kónténeóén, nzp illetve
folyékony hulladék eseiében elc§öp+é§i ntgátadályoá 8yüjó.dé§,Ztben, vas/ e lel!éElek t
biáosjtó él!éppel,sáll'tójáímüvel) kömyeutzennyel* kizjró nódon kellúgeni, A sérüli

sálúdi. a szillitójámúvekél á !épjámüvek tárclá!ám sal€áló
jellegeel *m lehel ús/ leá|libni, hog/ eokon sáuílá§a

4)

eszköalEhdéktslanulépíekg]lc§eléh,

5)

l]ndorkelló, búzös, biólógiáild! bomló, i]lefoe kevettelepülési hulladéko* sáIlilás!csakárian

6)

A szilán] lrahnuállaPotú hulladék k nyitott le]ópitmónybgn lönénő sállilási eselén btalÓhálói
vagy pónyvát kell alkálmaz,i,
sérült $gy sziváBó hll]adékot tdblmuó 3yüjtij€dényeket, eE},sé3csomagokal, a sállíló

7)

gÉpJáming felrakodni, szálnúj til6,
A 99{e végzódó Ewc kód!ánú közelebbó] rcm megnaúftdt hulladék lállilása setén, a
fuMroknrányon az Ewc szám szeíinli megnevezé§ nellet a hulladék t!:nyl.ges m.gialáíozását

3)
9)
]0)

A hullodékrakomÁr}t l szá]litójármfiókön ú§ kclleLhg]yezn], hog} mka minden kórülmény
gstén a helrükőn mdad.júaL A sztllílójámiivön az eg,ná§sd Eak.ióbi ]érri képs v.szélFs
hull ék es/ségcsomag.lci esrná5tó] .l*ü]öniteí.ó kcu elhelrebi,
A l*éken}séE Gállílá' }égz:se során bekNe&ezó es.deges könlyeatszenn}ezést - .
kárelháliuis ggyidgjú megkgzdéséVgl - az illélékelkómyezeeédelmi hatóságnst fulldéklalanul
bc kell jelenl9ni. Á sáIlilásból gredö sznnyezödés esetén a sáIliló kóteles a hullsdék
ehakaríiisáróL. a terúlet szentryezódésneilesiléséról, lalamin! az ered€li kömye-ti állapót

llelyí.állliisáól gondoskodni,
A kórnyerti támk elháliiisáE salgáló biaosltásj szerádél az enqedélteZt tevékenséq

ll)

befeiezéséir nem mondhaló fel,

i2) A sállí'ó jámúlck tisztnása

kjárólag olyan !épjáműnosóbe löíénhel. amely víaogi
üZmelési engedéll}el vag} közmú úkötési engcdó|lyel rendelkez]k, Uídorkg]tó, büás
huuadékok sállnásál kövctócn, a iEvéken s*hez h6dált tiíályok, edényzetek mosatisál
szúks* szelinti §llkolisáBgll el kel] lógczni,
1]) A tehe€ép.rámfiek tekPhel}en tóíénó úD|ásái, parkohalásá' úg} kgll bjziodlaíi, hógJ

l4)

.sgpegés, 9lfolyá§ íe tÖíléihesen, az kijnyezebzenn}ezéí De ered,nétryezen,

Anennyibetr

u

beköleikez:sétól

engedélybc! m.g}atárczolt leltáglekben Váltoás

sánitoí

L5 napon bélül

ú a kömyeze&é,lelni

löíénik

snnak

]]atóságnak bo kc]l ]elgnlei].

rv.
§zrkhli,fuÁfuk.z.lábbi á llbfollalá§o kal ,dtiik
]) A Konánm_lszlei8om Megyei Koím]inylrivltll Népg!ésaé!üg}isza}j8zgaláli szeíe
T8b bányai, Tab i, oroszláiy i K islé6*i Népe8és^égüg]/i ntéatc ü cn39dé ly kj.dá§ihoz - xII-

Az cliáúsbrn köznnúködó
R_070/02353l/20]2,
,,a lelepülésj

2)

Eiláíl

i alaí, az rlíbbi kikölé$el

l

hozá
kótaés^*ljglj köld?lnénlebő] szóló
alapjúh a géPi és eg}éb e§kd.jk láúlóbtli|.léhe*

járult
é! íólrékon! huladé**al kaPcfu]alos

16/2aD, (y,l9,) EúM l,delel 3. § 12)
|áE6áló 6 fuya !ül.sílésétEú]6é3 said, de leaulább éwnl. egJs:ü el kell űaeznj "
Talabányl Me§9irocú vliros Je8yáJe dz engedély kjad]isához l3_154/410]2, sz, alaí -az
alábbi kikölé$el jánlt hozá
,a lza i1^| lll|úul neEvóleláfr 9rá, zaj, Por §aghaláS :znpa láhól o zdaó haló'
lúnjnúli?áhjj k.l] d lakns&, i]lel|c ú úl|ohal frrán lslneg éúíelhellihE |é,leú1ehú9eli
énéke* és ü élő|i]úE !!aléb?", .:ét leljese,.íalen, za4, heú|elelő ű§akj á]laPolú l?hüaúdal

lóúhkn

o Óegnijüs,

wlmkr elódl.s6d

a

l?helhrydlóh áral

ha§náll é|kelülő ulakal

*e11

'§

Á balóú! í.lbívir9 Kft fi§elmót z flábbi,kn:
1.) A kömyezeíéde]mj, iünés4n/édelni és vizugi felü§€lóséEnek,

htrlldékl{e.lósi ctrg.dólí

al m.8állapilja, hogy P e€edébt kéró a kéreleíbúValódm adatókát s-Épehád,
ó.) u en8edély megldásdhoz.lóíí t]lá.l.* nár n.m Álln.]r feú.
.) u engedély* e enledélyezílevéken}§éget me€§zúDbii,
r'/ ü en8gdé]ys a @vékenys*et az e4Édélybúfoglalhklól ehéíó úódon gyikoólja,
2,) A kómyeZsédelmi. lemészeNédelmi és vizúgyi felug/elóség a hullldékk*lósi €ng.dó\r
vis§zNonhaij., ha e engedélyes nem lsz cl.8.l a nfu jólsábályók szginli nyihániúá§i és
ldatsblgáltat6i kótlezetEégének, lovábbá lbban !z esetbú k, ha u engedély.s akadályoza a
hat&tnak a hullddékkézelési9l]enózésével kapcslatos eljárá!Át,
],) Amcúyiben oz enledélycs a huuadékazdÁlkodásal kapcsolald jogszbíl}ok va§ a iá
vonal]ózó halósíai halámzt előiisainak nen lesz el*eq o külön joeszabályban m.glatárczottak
§Zrinthulladékq.zdáIkodá§i bírgtgdtkólglcs fizebj,

!,l
Á hdósá§ az'vlKoM TR^NS Klt-t Gzétnélré]2300 Tabbánya, Tánsics Mifiály u, l/c,) ninl
en€.délly.l rcnd.lkezö hulladékkcelót a

j.kn

eng.déIy kjádásíval e§/idejúle8 nylbanlrrlÁ§br

\1t
Áz offgdéIy áz oB'jg .qé§z t.rí1.1éíbllÁ|ym,

vlll.
jrnüó.15, napjáig
E hullldék*ealési en8edély a haláEat jogeó.e enelkedésétól kez&e,
'0l3.
haiályos, Áúennyjben a Kn, a tevékénységÉtl háiily lejáíát követóen b fól)1ahi klvánja, ltgy - a
haiály l.jÁía előtl legllább 4 hónlppd új engeday iúnti kérelmd kell bmyújlaniq a vonatkozó

jog§abá\lok)ban elóintaíalmú dókumenlíció hgllékléséYel,
Lx,

Az első fokú kőmyezelvédelDj helsóg a kéElemek u aláb6i lábl]iztban felsomlt hulladékok
sálliésára iiinyuló Észjt a 2320-320t3. §z, vQzésév.lháirskóén.k hiányát megáll.pí'va
!í.lte r Komllon_Lsz..rgon M.gy.t Komln)bn,kl ÉhhnrÉrl.nFblrion§rpj6
Allrl.géBégügt kMgúó§ágÁhoz (2300 Tahbánya, Gyóri út 29,) mint haláskönel és
ill.rék6ség]el ren,lclkezö hatósÁenoz:

0l
ál]at] é5 | övény

óll

j é§

i

]u]

adékok nem komoosziáll Jbk. jóia
Lldé k ai áeíob kez! lésébö] sánn.zó

Dövényi hu]LadékUotrob kezlé§ébó] sánnazó

Á

jolen haIáfuáíal szelrben

e

a

kézhezvétehöl §ámllol. 15 nlpon bclül
oEáAos
Kdmyezetvcdelmi, Tcrnészclvódclni és vizú§/j lófelü§/eló§éEhez .imzett, de az elsó fokú
h,,,o,,g!o/ 'peldsn!6,n benWJ,Ddonl1.1jbPr..n.r\a, hel)e 4,el'eboe7fu iglLóh, Jo13,,bb ,
diú 43,000,_I. NegJvení}o..r, fo,in, -e')e, 3l-u3).o.€ vAK '001J00|_0|-| 3oo
00 000

000 sz.

e lö

irátryalfelhaszÉlási sán lájám

kel l be fi zdn i vag]l

áfulal

,

INDOKOLÁS
A v]KoM TMNs Kii. (2300 T.!abány., Táncsics MjLíly U, l/c. a iovábbbnbü Kn,) kéíelmei
n}újlot be D Eszak duníntúliKöínyerNédelmi, Tenlé§dédelfii ,js vizü&Vi Felügyglóséghez, aZ
ohzáeos KönyeZtyéd.]n], Teníészclvédglmiés vizüg}j FőfelütsJ.'előség álbl a l4/l 969 3/2009, sz.
hrtómaíal kiadoh, nen rcszélyes hulladékok oszágós sállnÁs&a vófuttóá engedélye
félü ]v i^!álata érdgkében, Tekintetelaía, ho9/ ezen engedély Múlya haliDzott idöE 20l2,júliN
1 iaP.jÁig §á]t a hatóság ! b.adványt új engedél} ki.dásáía nánylló kérelemnek lekiniete

A Kn, a

kéElme elbírÁl{sáét - a halóság fglhivásáía ,neBfiése a könyezeíédelhi,
lemés-íédelmi,valanint a vizúeyi haiós4i eljá.jsok i€azgalási §zolgihaiási dtaüól szóló ]3,!005,

KlvM

i6,19let (a !o!ább iakbán szdij, rendg]á) 2, § (]] bekezdé§e dlpján az.zen reidclc(
l , sámú Drglléklet I fejezde 4. fös ámának me3l9l9]ö i8.zgalás i !_lgíltaiósj d ijel, ijszesei 96 000._
11 ót. Mz Kilencvenhaterr forintol
(xl1.2

7.

)

A FelügyelőséB a lözjguEatósihatósácieljÁés ós szokállaiis álblános labályliól5zóló 2001, évi
cxl, töRény (a továbbiakban Ket,) 15, § (5) bekezdése ós a kónyczet védelfoénékÍhalános
§zabá lyaiól szóló 1995. é!iLIIL töíVéi} (a tovább iakban kvt ) 93 § (]) bekezdése alapján áz cljáás
negindulásáról és aról, holy abban üe},iétként rósá vghehek, mjndkél eljárálb lájékozbía a
lá6adálnj szedezolékéLÜ§}félkéni egr/eden cjvilseryczgl sgmj91gnlk9zeí be,
halÓsíg a köni}ezeeédelmi, lennészelvéde]n], lizo8yi hatósági és igugalási feladaiokat s]láló
^
szervgk
kiJelöléséó]szóló ]4712006 (xIL2r ) Korm En,l.t.l G to!ábbjakban Kfoí.) ]2/B § aés 5.
mellékleiének neefel.Iócn ú oljánás soén közrcmúködó sz haló§á€ként ,neckerese ! Konáloí
Eságrgom Me8yei Kományhivatal NépeeészsélolyisakilLlatási szeee TabbónyDi. Tlhi,
oíoszlói! i K i§té6ée i Nép.€és^é30 gyi líté}le(a iovább iakbal Népe!és6élu,qyil n!éz90, v. ].n inl
Tatabánya Me8yei Jogj várcs Je$/zójét (l iovÁbbiakban Jcgyzó), hósr a Nirlyi iiBvben sakhatósági
álláslollaláí adni szír.skeüenek,

A

Népe8és^éEü8yilntéZi körgés6égügyi szempoilból az engedély kiadásánoz xll-Ra7an2353-3/20]2 sz. alat a ícndglkezó ész lv. fejezei l) pontjában foglah kjköÉsg] hozlijiíult,
Az il]ásfoglalás a hulladékEirálkodásól sóló 2000, óvi xlltl, tóNény, a lelepúlésihulladókkal
kapcsolaios lg!ékonys*ek yégzésénekleltéleleiről szóló 2l3/200L (x,1,1) Kom, rende]et és !
lél.pülési szilí.d é§ folyékony hulladékka] kapcsolatos közeEé§aéeu$ri kövglglmén ekíól szóló
16,2002, EüM rendeld elóinísain, a Ket. 14, § (9) bekezdésén, a hatiskór vonatkozásában i Ktvr
]2/B. § (l) bekezdésénés 2 5, sz, melléklet l. pontján, iz illetékeségvontrtkoá§ábm pedig az
Népegjszsécüs/i és Tisáioíosi szolgálaíól. a népegés^égiisyiszaligD8atási felldatok
^l]ami
ellálisálól,
val.frint a gyólrsrlésrti ál]a,nila4alfui sze§ kl.jelóléséról szóló 323/201l] (xIL2l,)
Kom, rendelei l ], § án, ]9. §_án é§ ], §z mellékletén alapul

Á Jee/ó nint helyi t.móset!édelmi ható§íg ú enBedély kiadásálroz 13,154/4,rol2,sz,alaft-a
ígndelkezó rész IV fejezd 2) poniáb.n fóglak kjköté§cl hozájárult, Áz áuásfo8lalóslrs ! Je€§]zó
elöadta, hogy. Tatabánya, Táncsics Mihály ú' l/c,, l131,1/b ]lDz-ú tclcphc]ycn és kömyeZtében u
l996 éliLlll. tv,4. §-a, valamin! Talabánya Megei JoEú váíós Közgyűlésének320ll, (Ix,2],) sz,
óikományati rende]áe alap.]í! hclyi]cg védéíségetélvezö temészoii dék nen ialólható, A
5zállíljsi ÚNond ug]ranakkoí érinlhet helyjlee védet iemóseli térületekei,

A FeliiE}élóség a enEedélykérclgfi és rZ eljáii§ soíán bcn}újtot hiánypóllás a]apján negÁlbpno .,
hoey a l*éken ség VéEzéséhezszüksé8es sanélyi és lá€y] iclté!.].k á ielgpiilési hulladékka]
kapcsolalos bvékcí}.ó8.k végzéséne(fe]ú:te]eió]szóló 2]]D001, (xll4] tfunn rei,lclelbcn (l
tovÁbbiakban Thí,) fog]a]bInJl ,neglelelócn, iz .l{bbiát szerin| biáosilolhk:
Á Kn, l ló kómye-aédeLni ncgbibfut, 1 fó veszélys áru szá]lltási bironsági lbácsadól é! 15
lö, ÁDR bibnyilvánnyal ridelkezó gépjámúVezelől loglrlkozbt A Ki. a vé3zcnsógckcl
iguoló dokunetrtunok.lo!ábbá a ve-tói en8edélyek íásó].tÁt - á Thi) ]7, § (I) bekelés o
poniJs3 3,§\l bete/d. rene .&n_J{Lclemhe,. lols
A Kfr, Éndelkezik a levékenység vé€zéséh.z szokség* eszközókkel 07 db sdát tullidonú,
lontrtó Ellelgépjámú és 3 db íjái fulaJdonú pólkocsi), §já.núVek furlalm i .n3cdóly_másó1.1ail
a Thr, l 7. § 0 ) bekezdés c) pontja sz*in! benyújtóía.
A pénztleyi 8mancia mg3léléi (banki fedediguo]ás és *ömyezesennyezési fel9ló$élbinósitá'
a Kn, á Thr, l 7 § (l) bekezdé§ e) poítja alapján - jrúoliá
Á (n. D esetlegesen bekővelkezó hlvária elhárltásfui aThí 17, § (l) bekezdés b) pontiának

m.gfelelóeí

teNve l rendg]kezik,

xll[

A hulhdékgazdálkodá§ól szóló 2000. évj
töíény (d továbbjakban HB) la,§ (1) bekezdése
énelnébenhulladékkeze]é§i levékcnys*nek minósiil a hülladék eJ4ijtéso. bogyüjlése, sállnása,
.lókczglése, láíolása, hászDosíljlq áíallnatlániijsi
H8l, ]4,§ (2) bekezdéle alapjín
hülladékkeÉlésitvékenységkizálóla!.köííygetvédeimi
h óság en_Pedélyével Végezhelö.
^
A feiliekre tekimenel az elsó fokú kóúyeatvédelmihalóság aThr.20 §(l)bgkezdésb)pontában
biáosiloí felhalahnuásá dapjái a rcndclkcző é9 lll. feF-téb lebh ebíisoknal
onggdély.áe a Kft, részéreajelen lútímateLvólBn| ad.n észétképel, 1. sz. mellékláben
neghalárczoí nem ve§ályes hulladékokotsrllosszá]Iíijsát,
Tekiilettel arta,lDgy u alábbi lÁblázalban felsoróll hulladékok eselében az engldélyszö halóság a
nen embeíi fogFszísn sátrt állat] .íedelúnolléktmékekíevoneikozó állltegé§7§égkyi sabályok
megá]lapilásáról szóló 45/20l2, (V,3) vM rcndelet énclnében - az illeiékes élelmis4llánc
bjáotrsáli és Állalcgés^é80gyi isa4ató§i!, a kömye4foédelni haló§ág u ezen hulladék kezelésúck
engedé]yezé§éfnÁiF ló ké rc lmet a 23 20l /20 l 3 , sz, vélzésével hliiskörének hiányál D€álhpilvl
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14 § (2) bekezdé§én,
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bekezdóse, lalamint a

Hgi l6.

§

( l
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