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ÉszAx_DllN,iNTtfl -í KöRN},ízíTiTDít,MI.
TIRMÉSZETVÉDELMI É§ üZüGYI rELüc\TLósÉc
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

'úail: 
*akduoalbli@zoldhíos&hu

R. a nlvúh a ügn úünmkra 9úe ! í2 dj é k hiva l kol i !

éV |ho lmp:

Td.phdy: Tabbányq Tánsi.s Mihálv u. l/c. (l l3l4/b lí5z,)

Nem veyély6 hulladakok oBágos sállíúsj €ng.dáy.

Áz Észk dunínlúli 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 - kéíelmének íézben helyt !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 ,neBlendelök telephelyei és a íe8Endelók álbl
meghaiiszoíto!ábbi kezglőklelgphglyei kózöí,

2.1 A sidllilh,ó n.n Y§zótre hullldékok:

A sállilhátó ném VeszéIyés huuadékok megneleásél Ewc kódjál és mennyi§éséi ! j.leD halórezt
.lválN?thrtlthD rÉszól képel, l. sZ, nellét].r fulnsz,
Az encedljlyezolt §álúhiló hulladék k öses mgnn}iséEe] 15ü000 ronn!/év, azonbán ú e§/es
Ewc kodoknál negodott ndindis úennyi§éget ! Ényleg*eí sállithaló hulladéko* mennyis*c

3,) sz.nólvi.láEi é§ Dónzú l & odéb fellélclck:

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

b] 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

hulladék jellemóinek (küLlenénydaíabos, szippantoh, ömksnefr) megfeleló, sziváí&ísnenies
cdéóyzlbú A huuadékók sállíiisát koNzerü koúéOercs plalós és tadilros leheBépjáfuűvgkkg]
!*zik, A sállitás során a kiporzis és ehz&ódá! elkeíúlése édekében a konténí.*et hÁlóval, ilkNg
pon}ryáVtrl lak3r.jík, Á taíályok bizon§á8] Édé]lel ellátoIrik, a platós 8épjímüveket pon}a,álal fedik
le, A mérleggléíe aZ 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, 

'elcphclyérc 
bulkdékol nem

5J A k zel& t l.Dhelvéft von.tkozí inloiDí.i]ó!.!

^z 
ürcs 8épjámúvek, pólkocsik láblíM azalábbi, bejelenltrielephelyekei tönénhet|

- TfuMnyg, Tínsic M ihá]y út l/c. (latabányai 1] 314/b h6z,),

- Tákhiila. Rákóczi Ferei g u. 0 ] ] 

'] 
hBz, alafri szennlliziilriió telep.

6,) A hUllidókkuelós k6mY.7a§éd.lmi é§a kozlósi lcchnolólia lénvéle§ iellemzői:

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

Az elóiiások bélanása esáén a fel§zinj. fekzin !laí] vizek és a l.Iaj szgíirezése igm

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

l) 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,

2) A Kn, az állala szíllítoí lrullrdékot 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 ! tennelöhóz vissa kell sálllbnia, Ti]os a sállitoí hulladétokai elhag}ni, l gyüjlés,
begyú.jtés. láolás, kezelés sabályailó] cltéó üódon felhalnozni. cuenóriZltgn körúlhényet
közijí glhe lyezn i, kezglni

]) Á tenneló lelephelyéól a hu]ladékokat kö^,gnenűl a lovábbi kezelóhöz, álvevőhóz kell
sálúdi. a szillitójámúvekél á !épjámüvek tárclá!ám sal€áló tlephelyeketr méE árnetreli
jellegeel *m lehel ús/ leá|libni, hog/ eokon sáuílá§a Váró hulladék lalálhdó, Á
gépjáművek lárolásám s-lgóló lelePhelyft e qállilási 

'.Véketrysó€böl 
számú5 hulhdékot

4) A hulladékok szállilását csak saNányositott a köny.Z§édglmi elönásoknak íegfeleló
E/újlójíímúvel Gzilárd hulladék eleiében áfr felépibényí gépjánnúvel, 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
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,

7) sérült $gy sziváBó hll]adékot tdblmuó 3yüjtij€dényeket, eE},sé3csomagokal, a sállíló
gÉpJáming felrakodni, szálnúj til6,

3) 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

9) 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,

]0) A l*éken}séE Gállílá' }égz:se során bekNe&ezó es.deges könlyeatszenn}ezést - .
kárelháliuis ggyidgjú megkgzdéséVgl - az illélékel kómyezeeédelmi 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,

ll) A kórnyerti támk elháliiisáE salgáló
befeiezéséir nem mondhaló fel,

biaosltásj szerádél az enqedélteZt tevékenséq

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

l4) Anennyibetr u engedélybc! m.g}atárczolt leltáglekben Váltoás löíénik snnak
beköleikez:sétól sánitoí L5 napon bélül ú a kömyeze&é,lelni ]]atóságnak bo kc]l ]elgnlei].

rv.

Az cliáúsbrn köznnúködó §zrkhli,fuÁfuk.z.lábbi á llbfollalá§o kal ,dtiik
]) A Konánm_lszlei8om Megyei Koím]inylrivltll Népg!ésaé!üg}i sza}j8zgaláli szeíe

T8b bányai, Tab i, oroszláiy i K islé6*i Népe8és^égüg]/i l ntéatc ü cn39dé ly kj.dá§ihoz - xII-
R_070/02353l/20]2, i alaí, az rlíbbi kikölé$el járult hozá
,,a lelepülésj Eiláíl é! íólrékon! huladé**al kaPcfu]alos kótaés^*ljglj köld?lnénlebő] szóló
16/2aD, (y,l9,) EúM l,delel 3. § 12) alapjúh a géPi és eg}éb e§kd.jk láúlóbtli|.léhe*
|áE6áló 6 fuya !ül.sílését Eú]6é3 said, de leaulább éwnl. egJs:ü el kell űaeznj "

2) 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 éúíel hellihE |é,leú 1ehú9eli
énéke* és ü élő|i]úE !!aléb?", .:ét leljese,.íalen, za4, heú|elelő ű§akj á]laPolú l?hüaúdal



Á balóú! í.lbívir 9 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 kéreleíbú Valódm adatókát s-Épehád,
ó.) u en8edély megldásdhoz.lóíí t]lá.l.* nár n.m Álln.]r feú.
.) u engedély* e enledélyezí levéken}§éget me€§zúDbii,
r'/ ü en8gdé]ys a @vékenys*et az e4Édélybú foglalhklól 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 hullddékkézelési 9l]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,

lóúhkn o Óegnijüs, wlmkr elódl.s6d a l?helhrydlóh áral 
'§ 

ha§náll é|kelülő ulakal *e11

!,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.rí1.1éí bllÁ|ym,

Lx,

Az első fokú kőmyezelvédelDj helsóg a kéElemek u aláb6i lábl]iztban felsomlt hulladékok
sálliésára iiinyuló Észjt a 2320-320t3. §z, vQzésév.l háirskóén.k hiányát megáll.pí'va
!í.lte r Komllon_Lsz..rgon M.gy.t Komln)bn,kl ÉhhnrÉrl.nFblrion§rpj 6
Allrl.géBégügt kMgúó§ágÁhoz (2300 Tahbánya, Gyóri út 29,) mint haláskönel és
ill.rék6ség]el ren,lclkezö hatósÁenoz:

vlll.

E hullldék*ealési en8edély a haláEat jogeó.e enelkedésétól kez&e, 
'0l3. 

jrnüó.15, napjáig
haiályos, Áúennyjben a Kn, a tevékénységÉt l 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,

0l
adékok nem komoosziáll Jbk. jóia

ál]at] é5 | övény i ]u] Lldé k ai áeíob kez! lésébö] sánn.zó

óll j é§ Dövényi hu]LadékUotrob kezlé§ébó] sánnazó



Á jolen haIáfuáíal szelrben a kézhezvétehöl §ámllol. 15 nlpon bclül e 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 duníntúli KöínyerNédelmi, Tenlé§dédelfii ,js vizü&Vi Felügyglóséghez, aZ
ohzáeos KönyeZtyéd.]n], Teníészclvédglmi és 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,
(xl1.2 7. ) 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

A FelügyelőséB a lözjguEatósihatósácieljÁés ós szokállaiis álblános labályliól5zóló 2001, évi
cxl, töRény (a továbbiakban Ket,) 15, § (5) bekezdése ós a kónyczet védelfoénék Íhalános
§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 szedezolékéL Ü§}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 Népeeészsélolyi sakilLlatási szeee TabbónyDi. Tlhi,
oíoszlói! i K i§té6ée i Nép.€és^é30 gyi líté}le (a iovább iakbal Népe!és6élu,qyi l 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^éEü8yi lntéZi körgés6égügyi szempoilból az engedély kiadásánoz xll-R-
a7an2353-3/20]2 sz. alat a ícndglkezó ész lv. fejezei l) pontjában foglah kjköÉsg] hozlijiíult,
Az il]ásfoglalás a hulladékEirálkodásól sóló 2000, óvi xlltl, tóNény, a lelepúlési hulladókkal
kapcsolaios lg!ékonys*ek yégzésének leltéleleiről 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) bekezdésén és 2 5, sz, melléklet l. pontján, iz illetékeség vontrtkoá§ábm pedig az

^l]ami 
Népegjszsécüs/i és Tisáioíosi szolgálaíól. a népegés^égiisyi szaligD8atási felldatok

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 védéíséget élvezö 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 VéEzéséhez szüksé8es 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 oponiJs3 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,

A hulhdékgazdálkodá§ól szóló 2000. évj xll[ töíény
énelnében hulladékkeze]é§i levékcnys*nek minósiil a
.lókczglése, láíolása, hászDosíljlq áíallnatlániijsi
hülladékkeÉlésitvékenységkizálóla!.köííygetvédeimi

(d továbbjakban HB) la,§ (1) bekezdése
hülladék eJ4ijtéso. bogyüjlése, sállnása,

^ 
H8l, ]4,§ (2) bekezdéle alapjín

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, részére ajelen lútímat eLvólBn| ad.n észét képel, 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] .íedelú nolléktmékekíe voneikozó 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§éf nÁiF ló ké rc lmet a 23 20l /20 l 3 , sz, vélzéséve l hliiskörének hiányál D€álhpilvl
- áíeí9 a KóúÍíoí-Eszlergom Me€yei Kormányhilael Elolmiserlánc_biíoi§tgi és
A]klegé§4égug]/i lgazgltóságához,

^ 
rendelkezó rész IIL lejezetébei loclalt kömygeeédélni elóiúsok u alábbi jo!§abílyhg]yeken

l) pónt a H$ 14 § (2) bekezdé§én,
2) pont a Hgt 13 § o) bekezdésén.

' 
ponta HBl 4, § h) potr!átr,

6) és 7) poni a Hgl. l6. § ( l ) bckezdéséi,
3) pod a Tbr. 2], § (l) bekezdés ca) ponljín,
9) pont e }lgt ló §(l)beke?désénésaThr,9,6_án,

,dilnl nen to,n.i\í9ll tíi[\ UÉ
il]ati és Idvén}i hu]Ladék Ira ob kc7Jlósóbö s/;irmiZó

á lati és ,óvényi h!lladék .nr ob keZlése6ö1 szirmaló



§ (1) és (2) bekezdésén és ú 50. § (l)bok.zdésén. valánint a H31, 16, § (])

alaíi viak védelnéól sáIó 2]91004, (vl1.2l,) Kom. Endelet l0, § (l)

A haiámu t a fenliekbgí hivatkozóí jqszbályókón túl a Kn, nyilvánhásba véleléVel k p*olalbm
! Tnl 25, §_Án alapu]. A rendelkeó éz v, ftj.z.tében lo8lajt felhfuások a Tfu. 24 §nn és aH8i,49

Az engedély halályál a Felú8yeló!ég a Thr, r, § (]) bekezdése alapján állapiloft me8. A Kft, nek,
amennyibcn a 

'.Vék 
nységét a háiily l.jÁnál köV.töen k fólylabi klvánja. a halíly lejáía glón

Le8llább 4 hónapFl hUllrdékgazdólkoiisi eBedélykóí.lm.! kc]l b.nyújlani . Von!üozó
o§ábály(ok)ban maehatáro-tfulmúdokumentációnellékelésélel,

A halóság a hulladékokal a hulladékokje_ryzékéó| szó|ó l6/200l, 0r']ll3,) KóM rgndelgl sarinli kód
és m.gnclozés sZriít i.löh. moA,

Az sen.gpsen bekóvglkeá ha!ííia bejelenlésérc vonatkozó kóielezfuéget á Kú 50. § (l)
bekezdóse, lalamint a Hgi l6. § ( l ) bekezdése iria 9ló,

Á halárózúál sznbeni feuebbezésilqot a Kel 96 § a, a 93,§ o ) b€kezdése é§ a 99 § ( l ) bokczdése
biáosílj8, a fellebb&:s szol&ihdó5i díjáúl az szdíj. rendelg. 2, § (4) bekezdése Éndelkezik,

A hat5sÁg hatás*öiól a fenli jogsabÁlyokon túl . Ktvr ]3, § (l) bekezdése, illeiékeségét u3y,nezi
jógszabály l0, § (I ) bekezdése é§ z l . számú mellékleténgk lv. fejezte lzbáÚoz

Di Büd,y ftolr
ig.zg.ló bryblrj§áMl

§y



ÁsvÁNYoK KLITATÁSÁBór. B]ir\YÁ§zATÁBóL. KóFE]r'tsBóL,
1,1"All\kíMlÁ <,l JRól \^RMAIóht lADtKoK

,mTT'nar\,D oL j Jll, e. l.n É
nl€ndö 3ndt Lúlóibózila 0l0r 04 lólsJ 0l0]05 LóL

hdhdék ,orck áneltk kúlőnböack r 0l 03 o7.úl

aD, .nely különbőzik a 0l 0] o7.iól

aá mendó és qyéb hullad€LoL 8Eclrtk

kó vÁgisiból és íüéselééból ajrí'zó hulládékok, ltrly* kúlfubóaek a

kóalebbíu i!m ft AhllÁfu m l tuuade}ok

ldóddaMLnrl fijnji*pok és hulladékok, D€1FL külónbóznlk l 0l 05 05 ldl

MuócMDASÁcl KERTESZETi, ÜzKT,r-T!ÚS TEIIMELESBÓ,-.

nüögMdisí!, kcnóvd, vnkuhfi*; tmelaí eídésd Wdfual é§ halíví

niiaNaúuua,lék íkjvéve a cenaFlósztöók t)

lye* különbözn.k a 02 0t o&1ó1

loahbbóllunúcclfulsbtrhL]dfkok

1



z*k.lóké9i€sébólés fe]do]eoásából

gyúmöl*,Zóldség,g.bomléléLáol.j
elókévjléséból és feldolgozásár}jl komryey
]dvoMl *é,itéséból, melsz leldolgozás

! ürompá l i-ú ;sábdl é mo!Á$bó "isa m!Ed, 6 Ld

loIyékonv bulladékok keklk z:súk ljely:tr lóíáb k-.Iésból gfu

roekbb,tl rcn ruth!rjrce! huIL,detok

hsyaúása vaev f€ldolsozáM alkrlnaih an€sok

kó4hhhd in neEh6@ai huLlad.lok

íolFún n,,.,d.^o" lcln,e/i.J\ t"

ló2.bbíöl ilm m!úddíoe( hllkdelok
FÁrjNGz, BÚToR , cELLUrÓz RosT

7



oEyinisi.Fldolso,ásihullidékok

zóldlú! ivb {azóúc t!.íelá]ásából nv.n)

laDír úinfeldotcoásiból vá Mó l€íékeIlávolilisj (de.jn},ins) szp

líMdé( 9rlöl,óhyag_ és ftóúyag-

ig@öL 3ú.lyek ki,lijnbófk á 0]

y.Oren.Ooke^le{bo|.2m'l'

(kék l[sléL fügÁcs. apnié\ sisblási

Ló-l.bbíbl n.m m.rh mzo( hnhd.lok

dk (iúpr.gnál, txülják. d,9,ódfr!

vinaé*ek & Diemenek. ,melY.k különbömek a 04 02 l óról

hZ@L elv€k külónbónek.04 02 19 lól
íe]dolqo-1lri lcJiln, lrull!&lok

3



KL.orAl FNoMjTÁsiBÓL, fóLDcÁZ lszTíTÁsÁBóL ís KószlN
PlRól lTlktl§ (F7Ft isÉnól s2ÁRMÁ7ó!,l l Anikók
lóoLifinóm,ú5hö,djmóhu ld![ok
inlyókonyhu]]adékokkcldbzé§ükhe

Molii l,éilkii,Áébö Y}Íreó lénbfu lni lrlllld.kok

b-lebbról ndn deúRrim-l hutladJ.or

li4kbb l rcn m(th!üFdn lrulladrkok

SzFRvFf,I FN (ÉMAl FolYÁMATot(RÓl. szÁiM.A1o

lílásiból é§ felhaMálásából

kózlebbról len meúJlircáí hlnadékok

o@ir\,l,E,bo|,ffi o,*po(
folyékü'yh'llkdékokkeklk.zésúkhelyéi

éból, foltsllmufuiból a§
páii f.ldolgö?Áaból é kátleiiló

e!]násolb,5l szifiüó hulládék L

I.oTlebbiólfulnmAlÁdbbbulladclok

hllogéÉk'm.léséból, ki9elelésébó! rorgr]úrr§ából és Íe]hAaílíiából.

rofrebbóiffitrPblLÁijnhu'.ré[Ók

1



ro'i]BeÁyühtlelkn?li|'ó9]ik

iitrc!éireyüleFktÍmelésébdl,k'yÜeléséból,
felhsziá|ásából, ukniil nifueén vegFledn l

rörckhhful rem negho ,ozo! hulLi+lok
ll klmi.i lolyam okból grruzó

lö}lebbroL oem megL,árczol huL Jdelok
sZERvEsKÉMIAi FoLYNÁTo(BóLsz^RMA7ó Hl, l ÁDÉko(

?f,El6ibóL.lotsalmazísáMlé3

múanyqok. nú$Oi é§ misálak tme

isaFlqanelF*kúlóíbóZí.kl0'
hdyai 6néíó ke-lé§é6dl yámazó

ó hullrdltk,k, ame|yek különböznek a

*rcf.dékek.plgoe@ké!vhezé

ró-kbbró] n.ó fu Jtdrcatr lr!lkd€kok
3í* ióvéiyaédd s,*k (kj!éE ú o, 03 6 02 0l 09), fmnFgvédó yerck

G roryóllly bunadélok kdákezésük
i.!pok. andFk kdlónüack a 07

kórlebbtóloenmlhalisátrhullldérTk

is,apo( áídy.k rúbnbóa.k a 07
hely4 löíénó k.-lésaból sám.á

lzm( i.íó,lmiüjv.rek és

5



séüjl, tbailnmzísiból és

follkony hulládéköL kr.&.zsúl

ínom vegy*rk és tgyipan leméke
lorynlD.zásíból és lelhaMDálásából szimzó, kózebr,ból Em megh árczol.

BlvoNAToK (rEsTExlK, LAxI(oK És zoMÁNcoK),nÁG^SZTÓK,

K§zERlLiliBör, l oRaA_MÁal,iBör i, rtrHAj^ÁrÁ]ÁBór
s7ÁRMA7óHíl.ÁDFKo(

f€íék. YaFy l*k is4É1! indFk kü]ólüac* ! 03 0 l l3ról

k iúelEk kúlólbóbk a 03 0l 15 ül

ftslé*. la*k búlnú lies tra€úiók melFk különbóa.k a 03 01 l9ról

.gy:b b.vonibk (a keíámiát is beleédve) 
'em.l.séb6l. 

kig.rcléséból

*eíámianvacokal bfu lnzó vie§ trns?jó](

nromd|Í.delel bfulned uz6 l*Dok
nvmüf€íé*dtfulfuóvi^fÓlvékonyhulládékok
bvoDdrf*ték bulladékok rnelEk kü

ovoidlj*lél isNk !ftlE* lnlón§Jaek a $ 0r I4nó1

Ló^ L.bbíol nem meqnímzou hullrd é(ok
óA*lók & dnnóúyáAok tm.]ésóbdl, kifulé§ébóL lbEa]mazfuib]jl é3

6E zló . dínóánvásök i@oi,i. amelv.* kü]óíb,5nek,03 04 l l iól

nsaúók lómíúanFcok vizs EaDi'

lóakbt]n] n.m meqn.üozol hllhdcbk
FÉjMÉ'FS7FI PÁn nlí l 

^DRÁr



.züJólvl2vdí€svületk€lrcnb

ánni]íis n bfulm-ó, c3$zú haY!ákb§ rúDykéPezij8éFk. amdyck

|ó- ebbó rem mglú,lizol bu]kdéLok

TFRMRUS GY,1iTÁSFoLYNAToXBóL SZÁNMÓ HLaLADÉKoK
vánu ó bulladékok (*iváve ls)

bim,3d*& l&jn Pú(lné\e 00l0a)

e§üÍéAd*bólgiffióhámu.gilk

8&fkliv]ilásáMl9!tr8znbÚllsdék.

3á@kkezlésébóls'mázós'lárdnuladékok,aDelytkkúlóObózrekal00,

h0,d!,,lr7,kl$ó,/íroo1,|lade(ol,lmeltelfllonbo^\&l00),o,
3á?ok k€4]fuéMl yjm,n Nzpok és gi]ópogácsáL aíály.k *úlóibóne* a

eNéb naDot és gfuólolá.sát

1



rnód8yi,lfuábólyán-ó,vé ría]núhu]]adékok.amelyekkü]ónMaeka

mÍcÁzbólüáffió,oimetykúlönbözik3100319úl
.gyóh ígcNkók & por (bd.ónvc l golyó§ndmok püd n), mctyck

. vtrópogá*j! fulytk ldlöibóh.k á

'd.](ol'df'/''ll'lonboa'l"l00.0Rlól

lózelebbFl im m€rh!!jrcrcl hul ,delok

e,.odl.sE $ mEodlaL$ mrlrbo| Zlnwó"o,,osl, LlÍcmr],(/$

trol.].9.1Á!bö] ,ámúj riüd hu adé[

kjTlebbíol nem mf Ah!brc-tr hulhd(lok

kohó§alako* (láD$lakok) ós 3y ék .y íölözék k, mdrk kúlönböaek ! !0

!



aódsyúá§Ml száD,ó g'énbfu ]mú

fi§lsá-oHmdY külöDbözik a l0 03 1 5.1d]

6 szuópoge$! mely.L rdöúöá*

körkbbnjl nen meqb ozol hullrdelok

í}. m.lY.L kúló!bö,e* a l0 09 07.!ól

.syébÉv.skék..ndv.kh ótrbnekal009llaól
kölóanya! bulhdébk amelwk kúlónb

mÍcázíol.!ftlvkúldbózikll0l009{ól

LólóúEc bulládék k .mdv.k kúlöibózíct r l0 10 l3.!ól

hu adékk, v 4€n&je|rl anyaqok.

l.ózd.bbröld.ÍtrPbrlÁsátrhulhdtl.Ók

űve2hulladék 8nelv kjlódbózik a l0ll ll,bl

üÉdimlá! é! mlirc?áí náDo*, a

fili8e k.zlaéból lámrá vilárd hul

lolyéloíy hu]ladaklL *dí*ezéú* h.lyén löíanó kczeléséból sámzó ,i]áld
n hd&jk. m.lrk kólón&jhck a l0 l l ls,njl

,



kcíámfu,á,!! lt3]í1! 6(aek él épíl,j

Ézok kezléséból sámüó isaDok és vótó@AÁc$k

gázkmlésóbólsámázóviláJdhDl]a

?orui.o-í h!]hde|o| 8neltek l-ljl

PvÁlílbói gámBj hu]ladékok

V d rcla{e|el Fí([!ivc
lr,* k9eléléból Vámuó iupor és szilóDosácsík

cíz k.-li5íból §átrr@ó hul]adékok. rrelve* külónMznck & l0 1] l2 1ól

FEMEX És EGYÉB AN.Y^coK KÉifiAI FELlnETKEzErÉsÉBÓL És
BEvoNÁsÁBóL szÁRMÁ7n Hnr ÁDF(o(] MMvAs FÉMr(
HlDRoMETALLURdÁlHUI,1ADRÁr

(p Jrvr L-!r! d|Án,ol \o L@/, d

UbIl,ó & noJá\ ifl. 3mdFk t i|oib.

^ifuhnjui.ibuuadékoBaó.lrLIILúJáIL3 
] 0l l]rol

l.óakbbói!nn!qh'6m?oiúlladelo*
mm\}rénerhdftfud]ÚAi3ilö
üz§ .l.krcliliku§ eljáJ*okban h&ná

Éz hidrcnehtludái huIl.dékoL 3mclyc* külóóómek a l l 0! 05.tóI

lüi hol!ú,á.i .li&fuók hulhdékai

l1l



nmfr 3 íén Brelek é1 $aeísfo8xs

3éPim€úuDkili.slnnlcldraói§z

lim.lEkkdlólbózn.kal2ol20ró!
|öakbbrul iem mEFh!M-( hLnhdekok

HnI§EK(ÁvÁLTcsoMAcoLÓA]\YA6oK]KóZELEBBRöLNEM
MEc!^T,(Rozon 

^BszomEN§Fx. 
TÓRLÓKINDÓK.

szi'Ró^MAGo( Es vÉDóRmÁZAT
6omgolási hullidékok (beleénve a válog.bfun cyiljidl tl.púlési

€cyÉb, ked §omr(oI&i hulhdékok

abgúbm.( vOóúÉÉdL únókcdók e v&óruhfut
óeoíbmek. szúrórnF3ok lödókendók, védónhizi, a,Delyek külónbóTek .

A JEGYZÉKBEN KÓZEI_EBBRÓL NEM MECHATÁROZOTT

r kózlekenés Gzálliláo külónböá trülebiíól sznruó kjs.l.n*ft]enúEk
íidcéf ! ilerpúújnm,]\-Le i, U

í*ivék l]. l4. l ó 06 & l6 03l

Fm€ktd lolabb im hrgalhab Nnnbrci§ok
€mékiéll bább ren LasaÁüató jáftüvt( mdFk nm bfulmrmk sm

Únolobdekk.amelE|tüönböaeka]60llllól

csoolo]vósitoí sáak úí ni

11



hüz0álalbólkivo b.rcDdgirkbólelláloliio anyagok,uelyekkúlótrMznek

"zm..]].nhddd.lol'!ndJ<[r!bú

lú!o! aklanuláloíok (kivéw l6 06 03)

€cyéb elmek és ,kkmulíbrck
yjlliló . limlóhílílyok és boldók lsáilásáb,jl sáfu.á n! Mékok (kirév.

iíidiE va3y plalúa bblmú elbőZoál(
k auálorcL (kivare l ó 03 0?)

.gyébíú.rctiÍdcltva3yáÚrnÚiftnekvc§üleleiifuhLmáelbi%áll
k JEíorcL,nd}d 6lö!böa.k a ]6 03 02_tól

o (l\é!e ö 030i)

vrs folvékonv h,nhdékok á elvekrú

! !l!pú bóla§ é§ Iúzilló{nya3o*.

LoháBtilolF okban h zná]l egFb báés és iúzánó abyágok áíelyek

áll bélés & 
'Mlló.eFp! 

@drk

EpiTE§ És BoNrÁ§ HULNÉKoK (BELEÉRT\T 
^ 

szENNlTzETr
TERiaETERRÓL (íIERMEI-T iolD|]l ls)
beto& Éda. csléD é5 kránú

beb\ ,€a, seilp és kiinü fiakció
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biNnei Lneíikek.,ndjek lnbnböJFk l li 0] 0l bl
íéú.L(bel.ffl.LoL!nlek, 5

l.ahdcllndFll.ú].jnbóaelJ1704l0ldl
lü|d (idcéfu a v€niE,,n bdlderaijl sziftáá lrilcmeli ffildá). lóvek és

rik É4l,UBl,, ámr ]lIlu]öiböa.kr l]050] LoL

vasúti pálF k!ü.sígya. melv különb

srgdelóanFeok&tés,zb§ndhd,lm,áépilóanyaqok
á 1? 0ó 01 é§ l7 0ó 0]ról

e§ébÉDi*ezés'élboililihulládékok
k4úqDiüüésjésbo,,ásil lledékók, áúély.k kölöDbóm€k a l1 09 01, 17 09

EMBERIK, ILLFn r ÁrLAToK EaÉszsÉaÚcü EIúTÁSÁ3ÓL
i5^ 

^aY 
Ál AIZAL K A?c]oLA l oj KLn Al ÁSBór s,iNMó

IrLtLADÉKoK (kivék -oká 0 konyh
iemkózvellenúluesés^éPúryielüúsbóls,ámM,b
§ólé*li. illdv. e chbqi bet§Égek diagnosztizilí§ából, kczléséból, illctvc
n.g.lijzeébólyám'ónu[ád'k!k
ób\. h§AFs egkózök (*,véve l3 0l 0:])

k§Égck és ve§el! . v:násló Z.skó

hulbdékok. ándyck 3ynjli* és áialm
k;vd.Iúéíy.khe 3 tíózé*t dk.íúl*e áne*éb.n (pl kölgü*, eipsrjlái
ón*yó( .ldobb&j runrjL Flentjk)
rcvYeFk melvd kúlónbózd.k 1i ol 0ónó]
gyóAyl,trl bdwk kü|dlböaek l3 01 ffi in

él.§, hetrs eszkdzök (kjvév€ l 3 02 02)

gyújlése és áfulmllanílísá icú kólöí §Fciális

lesvs,mliM.lv.klilónbőa.kl30205ról
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sjPMrclr udFk lúlón&izEk l3 0' o?rói

HULLADÉI(EZELÓ LÉTESi.MÉNYEKBÓL SZEMEKET
xrl-ETxrósÚx TELEPH|LYiN KlvLa KEZILó
szEN\\a{zT§rriTóI(§óL ITVI Az lvóliz Es PARIvil
s7ol.Ál T^T,(suól, s7,iRM^7ó H íl ̂

DI(ók

kranbole brc iloi poí,,me l6lönbo.1! 190 l5.1ol

Dislizis hulbdéLTk 3ndvek kúlónbóak 19 0l 17 ól

síregedlés) vámeó nufu dékók
o lgómkknibi. 8hi,a.

k*n hull&ték erlEk tjáólaP n.
nzik,i kinüi kgclérból ,imüó i§zrcok, rmelFk külijnbózEk r 19 0] 05-

sub,lDuneEilardiLou b!lladelor
§Lb lili l !l ,dir!! M!l4[ k!lóibóa€l a q 0r i+,ol

üwFsi6 (ühnkál) & ülecsnésbó
üv.ean íütiijláll)bulhdélók

ütE6'let hdhdék GmFálfuiból válmzó üas lblvékonv hulladék

nflnkonDo, eakióia

tlqül§, h!lladck ai'mb h?e|esbö
koklebbóltmm.gr]rli,MhÚ3l]élo!

z. afulv kúlónüjzi* r 19 07 0? töl

5he's4khhdLmDbéefumhtr

leleDílési gemwlz dlnlÁíból sálruó náDok

oh] üz elíó]aziisb,jl gálr]wó. élob

u



ipivemyvizbiológiaik.?.lé$bóli

azónaDok.anclyckkúlónbóá.k,l9

kózkbbról ncm m.cbaláJ.zln hulladékok

, , L]ú é_/b3 ,zim,ó naDok

ioóddaloL Egeneíál*íból vámró old ok é5 karok
Ló}kbbó] fu fr.rlr8üíozon h! hddok

kónivú lEk ió és Dol. ínelv kilódbözik á l q Io 0]_lól

ol&j rcs.nüilasíb,rl gjmáá btrlhdékok

isaroL áfr.lvck kúlóDböaek ! l9 l l 05_nil

kózelebbólnemmesb.!áfuzo(hull,dókok

f,ikai kezlésból (pl. d9r,lyózái aFilá§.
lófótliés, p.ll.tk kévn.s) Námaá huIladékok

$vánvi llEsok{Dl homokkiiEk)
éghíó hull.dékok (pl kekékbóI kÁ\zitdi tfulóanyag)

ffivaetl blii és ble]íz íenediá.ióiíból vjruzó huuadé&ot

srm}*( bláj rcm.diídójíból sámzó sziláld hulldékóL áúdly§k

sfu't4( blaj @ediációjából viffió kápok. !úelFk külónbóznek i 19

sanFd blajviz €nediÁcióiából 9íffió i9apok anelvek kúlónbózd.k a

szmy.zt bra]ü, Énediác jójából

oldalo( m.ly.k §löiböT.k a 19

Yámazó Veniylize( únéiy viz§

l5



TELEPüLEy HUrL{DÉKoK orMTAnTÁSr HULNÉKoK És M
EZEKHEZ HAsoNLÓ, xlnEsxlDErMl IrARl És ,NTÉZMÉNYj
HULLADEKoK), BELEERiwE 

^Z 
E

elkülólilíti súitőí hullidék fuk iók (kivéve ls 0l )

no$srreL lmelFklülóibtjJel i:0 0| :0 úl
§ó5Eúsk. ancly€k álönbözlek a 20 ol ]l.tjl

kiselenert elekhnos és elekmiiküs bü.ndezésk, amctFk külólbó4ek a

rénáFópÉbó]9in'óbtádéI.ok
kózelebbról nem meóaláíozo! esvéb flakciók

L G ,eídoi l ,ll!d, l, i b. l. ífu)

e§éb.eleDü]ésilrulladék.'deéNeake

ems oAddóll]ól V|]rr]e luD

!öálebbólImftciÁúsaÍh}j§siPihull,dólok

Az eneedélveetl §,jlllthlró hullldékok ós§A m€nDyiséq€: 150.000 loní"/év. Mnbm
.2 e4es Ewc kódo}úál n@ldott naxiDálfu nennyisép.l , ténYlep§.n gdllilhttó
hullrdókok ngnnvisÉ€g n€D nnhdhati. n€g
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