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HATÁROZAT 

Az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. (8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 

220.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére – a SO-04Z/KO/116-12/2018. ügyiratszámú 

határozattal kiadott - a Zamárdi, 066/32, 066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. alatti ingatlanokon 

található hulladékkezelő központ üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati 

engedélyt (a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint 

módosí tom:  

1. Az Engedély I. fejezet (Általános adatok és előírások, A tevékenység adatai) 3. pontja az 

alábbi ponttal egészül ki: 

3.5. Engedélyezett hulladékkezelési módok és kapacitások: 

Megnevezés Kapacitás Kezelési kód (kezelés megnevezése) 

Veszélyes hulladék 

telephelyi gyűjtése 
3.820 t/év 

gyűjtés 
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Nem veszélyes inert 

hulladék előkezelése  
100.000 t/év 

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének 

elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet 

magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő 

műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket 

megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, 

pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy 

elkülönítés) 

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) 

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 

E02-06 válogatás anyagiminőség szerint (osztályozás) 

E02-13 szitálás, rostálás 

Nem veszélyes inert 

hulladék hasznosítása 
100.000 t/év 

R5 Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése 

(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való 

előkészítést, a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a 

szervetlen anyagok feltöltés formájában történő 

visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező 

talajtisztítást.) 

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, 

szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása 

Inert hulladéklerakóban 

történő nem veszélyes 

hulladék 

ártalmatlanítása (I.-II. 

és III. ütem) 

50.000 t/év 
D1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba (inert 

hulladéklerakás A kategóriájú hulladéklerakóban) 

Technológiai célú 

hulladék hasznosítása 

350 t /év 

(a 

mennyisége 

az inert 

lerakón 

lerakott 

hulladék 

max. 15 %-a 

lehet) 

R5 Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése 

(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való 

előkészítést, a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a 

szervetlen anyagok feltöltés formájában történő 

visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező 

talajtisztítást.) 

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, 

szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása 
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Növényi eredetű 

zöldhulladék kezelése 
5.000 t/év 

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének 

elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet 

magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő 

műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket 

megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, 

pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy 

elkülönítés) 

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok 

visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, 

más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és 

a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi 

anyagként használják fel 

Egyéb nem veszélyes 

hulladék kezelése 

(elkülönítetten gyűjtött 

nem veszélyes hulladék 

kezelése) 

5.000 t/év 

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének 

elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában 

foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, 

mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett 

válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, 

kondicionálás vagy elkülönítés) 

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás 

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 

E02-06 válogatás anyagiminőség szerint (osztályozás) 

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése 

érdekében 

 

A tevékenység további adatait a Te./M. melléklet, a gyűjthető és kezelésre átvehető és technológiai 

céllal hasznosítható hulladékok jegyzékét a H./M. melléklet tartalmazza. 

2. Az Engedély II. fejezet 5. „Az üzemeltetésre vonatkozó előírások” 5.1.2. Inert hulladék 

kezelésre vonatkozó előírások 5.1.2.5. pontja helyébe az alábbi kerül: 

5.1.2.5. A hulladéklerakóban a hasznosításra alkalmatlan, illetve a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 

KvVM rendelet) előírásai szerinti A kategóriájú hulladéklerakón ártalmatlanítható, és a H./M. 

melléklet 2. pontjában meghatározott hulladékok helyezhetők el, amennyiben megfelelnek 

a lerakás követelményeinek. 

3. Az Engedély II. fejezet 5. „Az üzemeltetésre vonatkozó előírások” 5.1.3. Növényi eredetű 

hulladékok hasznosítása vonatkozó előírások 5.1.3.1. és 5.1.3.2 pontjai helyébe az alábbi 

kerül: 

5.1.3.1. A biológiai úton lebontható hulladékok közül a H./M. melléklet 3. pontjában meghatározott 

hulladékok vehetők át. 
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5.1.3.2. A beszállított fahulladék fás szárú része a telephelyen a Te./M. mellékletben meghatározott 

technológiával történő kezelés után, az FHB04 típusú kazánban égethető el vagy erőműben 

történő energetikai hasznosításra adható át. 

4. Az Engedély II. fejezet 5. „Az üzemeltetésre vonatkozó előírások” 5.1.4. Veszélyes hulladékok 

telephelyi átvétellel történő gyűjtésére vonatkozó előírások 5.1.4.1. pontja helyébe az alábbi 

kerül: 

5.1.4.1. A telephelyen gyűjtéssel átvehető hulladékok megnevezését és mennyiségét az engedély 

H./M. melléklet 6. pontja tartalmazza. 

5. Az Engedély II. fejezet 5. „Az üzemeltetésre vonatkozó előírások” 5.1.5. Elkülönítetten 

gyűjtött nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó előírások 5.1.5.1. pont helyébe az 

alábbi kerül: 

5.1.5.1. Az átvehető elkülönítetten gyűjtött hulladékok listáját a H./M. melléklet 4. pontja 

tartalmazza. 

6. Az Engedély II. fejezet 5. „Az üzemeltetésre vonatkozó előírások” 5.1. Hulladékkezeléssel 

kapcsolatos előírások pontja az alábbiakkal egészül ki: 

5.1.6. Technológiai céllal történő hulladék hasznosítás 

5.1.6.1. A H./M. melléklet 5. pontjában megnevezett hulladéktípus, hulladék mennyiség a 

hulladéklerakóban lerakott hulladék felületének takarására, másrészt a hulladéklerakóban 

művelés alatt álló terület megközelítését szolgáló közlekedési utak kialakítására 

felhasználható. A hulladéklerakóban lerakott hulladék felületének takarására 

technológiai céllal felhasználható maximális hulladék mennyisége legfeljebb a 

lerakott hulladék 15 %- a lehet. 

5.1.6.2. A technológia céllal történő felhasználás érdekében átvett hulladékot a felhasználásig a 

telephelyen található többi hulladéktól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon 

kell tárolni. 

5.1.6.3. A technológia céllal átvett hulladékokat mérlegelni szükséges. 

5.1.6.4. A technológiai céllal történő hasznosítást megelőzően a hulladékokat szemrevételezni 

szükséges, azok semmilyen veszélyes összetevőt nem tartalmazhatnak. 

5.1.6.5. A depónia területén technológiai céllal hasznosítani kívánt hulladékok esetében – mivel azok 

a lerakással ártalmatlanított hulladékokkal együttesen kerülnek kezelésre – be kell tartani a 

KvVM rendelet 10. §-ában és 2. számú mellékletében foglaltakat.  

5.1.6.6. A technológiai célú felhasználás során csak olyan összetételű és mérettartományú hulladék 

hasznosítható, amely biztosítja a hasznosítási célt, ennek érdekében szükség esetén a 

hulladék előkezeléséről gondoskodni kell. 

5.1.6.7. Amennyiben a technológiai célú hasznosításra átvenni tervezett hulladékot előkezelni 

szükséges, az csak külön hulladékgazdálkodási (előkezelés) engedély birtokában 

végezhető. A hulladéklerakó depónián előkezelést (törés, aprítás, osztályozás) végezni tilos. 
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7. Az Engedély II. fejezet 7. „Adatszolgáltatás és jelentéstétel” 7.3. Hulladékok keletkezésével 

és kezelésével kapcsolatos előírások 7.3.2. pontja helyébe az alábbi kerül: 

7.3.2. A lerakott, illetve más módon a telephelyen kezelt, továbbá az üzemelés során keletkező 

hulladékok fajtánkénti mennyiségeiről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Hull.ny.rendelet) szerint, naprakészen nyilvántartást kell vezetni és 

adatszolgáltatást kell tenni. A hulladéklerakó depónián és a hulladékkezelő telephely 

útjainak karbantartásához hasznosításra kerülő hulladékokról a naprakész 

nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy a hasznosított mennyiségek elkülönüljenek, 

valamint az adatszolgáltatásban is jelölni kell, hogy milyen technológiai céllal került 

felhasználásra az adott hulladéktípus, hulladék mennyiség. 

Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 1. napja 

8. Az Engedély Th. melléklete helyébe jelen határozat Th/M. melléklete lép. 

9. Az Engedély Te. melléklete helyébe jelen határozat Te/M. melléklete lép. 

10. Az Engedély H. melléklete helyébe jelen határozat H/M. melléklete lép. 

 

Az Engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosításokkal nem érintett 

rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényesek maradnak.  

Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Somogy 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett. 

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni 

jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával. A keresetlevelet 30 

napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.), kell benyújtani a Pécsi 

Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve. 

A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot 

hozó szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő 

IKR rendszer használatával. 

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által 

rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a http://birosag.hu/nyomtatvany-

urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok oldalról tölthető le. 

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot 

választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan 

kézbesít részére. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
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Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs 

halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben 

részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét 

megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket 

pedig valószínűsíteni kell. 

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése 

a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az 

érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. 

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. 

INDOKOLÁS 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály a Környezethasználó részére Engedélyt adott a Zamárdi, 066/32, 066/33, 

066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. alatti ingatlanokon található hulladékkezelő központ üzemeltetésére.  

Az Engedély 2018. március 22. napján véglegessé vált és 2028. február 28. napjáig hatályos. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2021. október 7. napján a Zamárdi, külterület 066/32,066/33, 066/34, 

066/35 és 066/36. hrsz. alatti telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban 

megkereste a Kormányhivatalt. A megkeresésében, arra vonatkozóan kérte a Kormányhivatal 

tájékoztatását, hogy a Környezethasználó milyen kezelési kóddal veheti át a 17 01 01 azonosító kódú 

hulladékot, továbbá milyen telephelyi kezelést végezhet az említett hulladékon. 

A Kormányhivatal a megkeresés teljesítésének érdekében áttekintette az Engedélyt és az alábbiakat 

állapította meg: 

1. „Az Engedély Te. melléklete szerint engedélyezett technológia és a H. mellékletben 

tevékenységek szerint meghatározott hulladékok között ellentmondás van. A Te. 

mellékletben engedélyezettek alapján a telephelyre beérkező inert hulladékokat az 

átmeneti tároló téren fogadják, tárolják, válogatják, osztályozzák. Az előkezelt hulladékot 

minősítik, majd az ÉMI által kiadott típusvizsgálati bizonyítvánnyal rendelkező 

betontöretet értékesítik. A H. melléklet 1.1. pontjának A KEZELÉSRE (VÁLOGATÁS, 

TÖRÉS, OSZTÁLYOZÁS), HASZNOSÍTÁSRA, VALAMINT LERAKÁSSAL TÖRTÉNŐ 

ÁRTALMATLANÍTÁSRA ÁTVEHETŐ NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK a megnevezése, a 

H. melléklet 1.1.1. pontjában már kizárólag az Építési, bontási hulladékok, egyéb 

lerakással ártalmatlanítható hulladékok megnevezés szerepel. 

 

2. Az Engedély Te. mellékletében ismertetett technológia alapján a Környezethasználó 

végezhette a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet, a H. melléklet 

ugyanakkor nem tartalmazza a hasznosítható hulladékok hulladék azonosító kódját. 

3. Tekintettel arra, hogy az Engedélyben az R5 – kezelési kód kizárólag a technológiai céllal 

felhasználható hulladékok megnevezésénél szerepel, valamint az Engedély H. melléklet 

1.1.1. pontjában meghatározott hulladékok kizárólag ártalmatlanítási tevékenységre 
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kerültek megnevezésre, valamint az előkezelési tevékenység ’E’ azonosító kódjai sem 

szerepelnek az Engedélyben, az Engedély módosítása szükséges.” 

A fentiek figyelembevételével a Kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) 

bekezdés és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.)  

104. § (1) bekezdés a) pontja alapján hivatalból az Engedély módosítása iránti környezetvédelmi 

hatósági eljárást indított.   

Az Ákr. 104. § (3) bekezdése szerint az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert 

ügyfelet értesíteni kell. Erre figyelemmel a Kormányhivatal SO/TO/01139-5/2021. ügyiratszámú 

végzésben értesítette a Környezethasználót a környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról.  

A Környezethasználó az értesítést – a letöltési igazolás szerint – 2021. november 23. napján átvette. 

A Kormányhivatal a SO/TO/01139-6/2021. ügyiratszámú végzésében tényállás tisztázásra hívta fel a 

Környezethasználót annak érdekében, hogy az Engedély és annak mellékletei összhangba kerüljenek 

egymással. 

 

A Kormányhivatal a tényállás tisztázás keretében benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat 
állapította meg: 
 

Általánosságban megállapítható: 

A Környezethasználó tényállás tisztázásra benyújtott válasza alapján megállapítható, hogy az 

Engedélyben ismertetett technológiákat végzi.  

Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható: 

- A Környezethasználó a tényállás tisztázásra benyújtott válaszában a telephelyen végzett 

hulladékkezelési technológiákat ismertette és meghatározta az egyes hulladékkezelési 

tevékenységekhez tartozó hulladéktípusokat, mennyiségeket. 

- A Környezethasználó tényállás tisztázásra adott válasza alapján a Kormányhivatal 

megállapította, hogy az egyes hulladékkezelési módokhoz kapcsolódóan új hulladéktípusok is 

feltüntetésre kerültek, jelen Engedély módosítására irányuló eljárás tárgya az engedélyezett 

technológiák és az azokhoz tartozó hulladéktípusok meghatározása, új hulladéktípusok 

engedélyezésére a Környezethasználó erre irányuló kérelme alapján kerülhet sor.    

- A Kormányhivatal a rendelkező rész szerint hivatalból módosította az Engedélyt, annak 

érdekében, hogy az Engedély és mellékletei egymással összhangban legyenek. 

- A Kormányhivatal az Engedély Th. melléklet (3. A telephely létesítményei) 3.4. 066/35 hrsz-ú 

ingatlanon elnevezésű pontjában rögzítette az inerthulladék kezelő és inerthulladék lerakótér 

műszaki adatait. 

- A hulladékkezelő telephelyen végzett tevékenységek és technológiák a Te/M. mellékletben 

kerültek ismertetésre. 
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- A hulladékkezelő telephelyen kezelhető, gyűjthető hulladéktípusokat, mennyiségeket a H/M. 

melléklet tartalmazza.  

- A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási szempontú véleményét a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a KvVM rendelet, Hull.ny.rendelet előírásainak 

figyelembevételével adta meg. 

- A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)  28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. 

táblázatának 18. pontjában foglaltak alapján vizsgálta. 

Az Engedély módosítása levegőtisztaságvédelmi, zajvédelmi, földtani közeg védelmi, természet- és 

tájvédelmi szakkérdéseket, továbbá a hulladékgazdálkodási szakkérdések kivételével a Kr. 28. § (1) 

bekezdésében, valamint az 5. melléket I. táblázatban meghatározott szakkérdéseket nem érintett.  

A fentiek alapján a Kormányhivatal a R. 20/A. § (9) és (10) bekezdése értelmében a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntött. 

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.  

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében a határozat meghozatalát követő 

öt napon belül a hivatalos honlapján is közhírré teszi. 

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a Kr. 9. § (2) bekezdése alapján 

járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 8/A. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.  

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján 

adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A 

kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló 

tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és 

a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM 

rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.  

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó. 

Kaposvár, 2022. január 20. 

         Dr. Neszményi Zsolt 
 kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 Sándorné Prait Katinka 
osztályvezető 
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Hivatali kapun keresztül értesül: 

1. NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Zrt. (11227209) + mell. 

2. SMKH Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (NSZSZSFOK) 

(hiv. sz.: SO-07/NEO/00205-2/2018.)  + mell. „tájékoztatásul” 

3. SMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (SMMGSZHERD)  

(hiv. sz.: SO-04G/ERD/626-2/2018.) + mell. „tájékoztatásul” 

4. SMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (SMKHKJHNTO) 

(hiv. sz.: SO-04F/NT/00099-2/2018.) + mell. „tájékoztatásul” 

5. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági (DDVH) 

(hiv. sz.: 35200/483-3/2018. ált.) + mell. „tájékoztatásul” 

6. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SMKI) + mell. „tájékoztatásul” 

7. Zamárdi Város Jegyzője (hiv. sz.: 121-2/2018.) (ZAMONK) + mell. „tájékoztatásul” 

8. Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (OKTVF) + mell. „tájékoztatásul” 

Értesül: 

1. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közhírré tétel céljából: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy) 

     + mell. 

2. Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdál-

kodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (helyben)  

(hiv.szám: SO/KTHF/00651-1/2022.) + mell. 

3. HNYR/P 

4. Irattár  

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy


 Th./M. melléklet 

 

TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th./M. 1/3. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 066/33, 

066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. területen lévő 

hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

1. Telephely általános adatai: 

 

1.1. Megnevezése: Hulladékkezelő-lerakó telep 

1.2. Címe: 8621 Zamárdi, Endrédi út 1. 

1.3. EOV koordináták: Y: 566 900 X: 168 860 

1.4. Környezetvédelmi Területi Jeltelephely: 100 390 624 

 

2. Érintett ingatlan területi adatai: 

 

Helyrajzi szám Megnevezés 
Terület nagysága 

[m2] 

Zamárdi, 066/32 Kivett, telephely 22.652 

Zamárdi, 066/33 Kivett, út 19.241 

Zamárdi, 066/34 Kivett, telephely 33.032 

Zamárdi, 066/35 
Hulladékkezelő telep (inert hulladékkezelő- és 

lerakó telep) 
118.210 

Zamárdi, 066/36 Kivett. szemétlerakó telep 54.068 

 

3. A telephely létesítményei: 

3.1. 066/32 hrsz-ú ingatlanon: 

− Hídmérleg a mérlegházzal 

− Szociális épület (Az épületben irodák, öltözők, zuhanyzók, WC, mosdók kaptak helyet. 

A beépített terület 288 m2) 

− Kazánház (A kazánházban a szociális létesítmény melegvíz ellátását biztosító FHB 04 

típusú 400 kW teljesítményű faapríték tüzelésű kazán található. A kazánház területe 

174 m2) 

− Üzemi, szociális épület (Az épületben több kiszolgáló egység található. Itt kapott helyet 

a jármű javító, lakatos műhely. Az épület jelentős részét foglalja el a szelektív 

hulladékok válogatását, bálázását biztosító üzemrész, amelyet jelenleg nem 

üzemeltetnek. Az épület 600 m2 alapterületű.) 

− Hulladékgyűjtő helyek  

− Veszélyes hulladék gyűjtő, 50 m2 területű, zárt építmény. Oldala tégla és beton 

falazatú, aljzata saválló vasbeton zsomppal, héjazata hullámpala. Zárható ajtóval 

ellátott.  



 Th./M. melléklet 

 

TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th./M. 2/3. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 066/33, 

066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. területen lévő 

hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

− Tároló boxok eredetileg a szelektíven gyűjtött hulladékok tárolására épültek. 

Jelenleg az agripellet gyártás alapanyagául szolgáló szalmabálákat tárolják a  

4 db tetővel fedett, 205 m2 alapterületű tárolóban, míg a kész pelletet a 2 db 

fedett, zárt, 103 m2 területű tárolóban tárolják. A 3 db összesen 154 m2 területű 

tárolót jelenleg nem használják.  

− Üveghulladék gyűjtőhely három oldalról betonfallal lekerített, betonozott 

aljzattal rendelkezik. 

− Gépjármű tároló (Részben térbetonnal, részben murvával burkolt terület.) 

− Üzemi töltőállomás (Kármentőteres TF5 típusú konténerben elhelyezett 5 m3-es tartály 

és a hozzá kapcsolódó kútoszlop szolgál a telephelyen belüli tankolásra.) 

− Zárt kommunális szennyvíz gyűjtők (A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet 

két, egymással összekapcsolt, egyenként 50 m3-es földalatti tartályba vezetik.) 

− Csapadékvíz elvezető hálózat (A betonozott nyitott felületekről elfolyó csapadékvizeket 

zárt csatornába vezetik, ahol beépített Bárczy szűrőn halad keresztül, majd a 

telephelyen kívül elszikkad.) 

− Parkoló (A szociális épület előtti betonozott terület szolgál a személygépkocsik 

parkolására.) 

− Kerítés, kapu (A telephely teljesen körülkerített.) 

− Agripellet előállító üzem (A könnyűszerkezetes csarnokban történik az agráriumból 

kikerülő melléktermékből (szalma) magas fűtőértékű pellet előállítása.) 

3.2. 066/33 hrsz-ú ingatlanon: 

− Telepi utak (A telephelyen belüli közlekedő utak részben betonnal, részben zúzottkővel 

burkoltak.) 

3.3. 066/34 hrsz-ú ingatlanon: 

− Karbantartó és szociális épület 

− Konténermosó (A gépkocsi- és konténer mosó területe összesen 57 m2, betonozott 

felület, olajfogó műtárggyal és rámpával kiépítve. A keletkező szennyezett mosóvizet 

10 m3-es zárt földalatti acéltartályban gyűjtik.) 

− Zöldhulladék kezelő térbetonozott terület (Betonozott felület, területe 2. 443 m2) 

 

 



 Th./M. melléklet 

 

TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th./M. 3/3. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 066/33, 

066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. területen lévő 

hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

3.4. 066/35 hrsz-ú ingatlanon: 

− Inerthulladék kezelő tér  

(Az inert hulladék kezelő tér területe 7. 445 m2, felülete betonozott, illetve zúzottkővel 

borított. A területről a csapadékvíz elvezetése csőhálózaton keresztül történik) 

− Inerthulladék lerakó tér (I-III. ütem) 

− Kocsimosó (A gépkocsi- és konténer mosó területe összesen 57 m2, betonozott felület, 

olajfogó műtárggyal és rámpával kiépítve. A keletkező szennyezett mosóvizet 10 m3-es 

zárt földalatti acéltartályban gyűjtik.) 

− Csapadékvízelvezető rendszer (A külvizek elvezetésére az 1. és 2. számú övárok 

szolgál. A rendszer része a területen kialakított záportározó.)  

− 3. és 4. sz. figyelőkutak (A területen található a monitoring hálózathoz tartozó 3. és 4. 

számú talajvíz figyelőkút.) 

3.5. 066/36 hrsz-ú ingatlanon: 

− B3 kategóriájú települési hulladék lerakó rekultivált depóniája (A területen található 

az 5,4 ha területű, B3 alkategóriájú rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó.) 

− 1. 2. 5.  számú figyelőkutak (A területen található a monitoring hálózathoz tartozó 1., 2. 

és 5.   számú talajvíz figyelőkút.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Te./M. melléklet 

 

A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA 
LEÍRÁSA (Te) 

Száma: Te./M. 1/5. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

1. A Környezethasználó adatai: 

1.1. Teljes neve:  NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1.2. Rövid neve:  NHSZ Zöldfok Zrt. 

1.3. Címe:  8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 220. 

1.4. Statisztikai azonosító jele: 11227209-3821-114-14 

1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 220 881 

 

2. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek: 

TEÁOR 

száma 
Tevékenység megnevezése 

38.21 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 

38.32 Hulladék újrahasznosítása (beton hulladékból előállított töret, fa hulladékból 

előállított faapríték) 

38.11 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése 

38.12 Veszélyes hulladékok gyűjtése 

45.20 Gépjármű javítás, karbantartás 

52.10 Raktározás, tárolás 

36.63 Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozó ipar 

(Agripellet előállítás mezőgazdasági melléktermékekből) 

 
3. A telephelyen található rekultivált nem veszélyes hulladéklerakó műszaki adatai: 

A telephelyen belül a 066/36 hrsz-ú területen található. A lerakó által elfoglalt terület 45.000 m2. A 

lerakó aljzata épített műszaki védelem nélküli. 

A hulladéklerakó rekultivációjának I. üteme a Járási Hivatal jogelődje által kiadott 907-5/2007. 

számú engedély alapján megtörtént. A rekultiválás során a felszínén a kiegyenlítő rétegre 

bentonitos szigetelő lemez került, arra geoműanyagból szivárgó réteget építettek ki, majd 1 m 

vastag fedőréteggel takarták. A felületet füvesítették Az utógondozás keretében az előírt 

vizsgálatokat rendszeresen elvégzik, és azokat a Járási Hivatalnak megküldik. 

A rekultiváció további ütemei: 

• Végleges lezárás  

végleges záróréteg kialakítása a következő rétegrend szerint:  

• az átmeneti lezárás 0,2 m rétegének és a zavaró növényzetnek az eltávolítása;  



 Te./M. melléklet 

 

A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA 
LEÍRÁSA (Te) 

Száma: Te./M. 2/5. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

• szigetelőréteg: 0,006 m bentonitos szigetelőlemez;  

• szivárgóréteg: 0,016 m, geoműanyag felületszivárgó (rács+geotextília);  

• fedőréteg: 0,2 m vastag osztályozott építési hulladék és 0,5-0,7 m vastag kis 

humusztartalmú talaj vagy stabilizált biohulladék, végül 0,3 m vastag humuszban gazdag 

talaj vagy komposzt. 

• Utógondozás (monitoring, karbantartás, adatszolgáltatás) 

4. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.12.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a 

telephelyen végzett előkezelési műveletek: 

E01-02 biológiai bontás 

E02-01 szétválasztás (szeparálás) 

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) 

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás 

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 

E02-06 válogatás anyagiminőség szerint (osztályozás) 

E02-07 pellet készítés, brikettálás 

E02-13 szitálás, rostálás 

E02-16 keverés 

5. A hulladékkezelő központban folytatott tevékenységek, technológiák ismertetése: 

5.1. A nem veszélyes inert hulladékok előkezelésének technológiája: 

A hulladékokat az átmeneti tároló téren fogadják, tárolják, válogatják, osztályozzák. A kezelőtér 

területe 7.445 m2. Területe betonozott, illetve zúzott kővel borított. A területről a csapadékvíz 

elvezetése csőhálózaton keresztül történik. 

A feldolgozó téren egy MFL R-CI 100-100/T típusú röpítő törő, vagy MFL STE 90-60/T típusú 

pofástörő gép, valamint egy Primus Joker típusú rostálógép segítségével történik a hulladékok 

feldolgozása (törés, aprítás, osztályozás). 

A törési folyamat során mágneses szeparátor választja ki a vasat. A kezelhető hulladékok 

mennyisége 100.000 t/év. A mobil törőgépek teljesítőképessége: 120-150 t/óra. 



 Te./M. melléklet 

 

A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA 
LEÍRÁSA (Te) 

Száma: Te./M. 3/5. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

A telephelyen előkezelhető nem veszélyes inert hulladékok típusát és mennyiségét a H./M. 

melléklet 1. pontja tartalmazza. 

5.2. A nem veszélyes inert hulladékok hasznosításának technológiája (R5-R5a): 

Az előkezelésen átesett, feldolgozott hulladék az anyagtároló térre kerül, ahonnan a hasznosításra 

való értékesítés történik. A betontöret ÉMI által kiadott típusvizsgálati bizonyítvánnyal rendelkezik. 

A nem hasznosítható hulladékok az inert hulladéklerakóba kerülnek. 

A hasznosítható nem veszélyes inert hulladékok típusát és mennyiségét a H./M. melléklet 1. 

pontja tartalmazza. 

5.3. A nem veszélyes inert hulladékok lerakással történő ártalmatlanításának technológiája 

(D1): 

Az inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó kategórája: „A” 

Az I-II. ütemben a terület adottságai miatt a hulladéklerakás részben gödörfeltöltéses, a terepszint 

elérése után dombműveléses technológiával történik, a depónia aljzatától számított 10-12 m-es 

hulladékfeltöltési magasság (148 mBf) eléréséig.  

A hulladékkezelés, lerakás a jóváhagyott üzemeltetési terv szerint történik. 

A III. ütemben a megfelelő geometriával az I-II ütemben (kazettában) kialakított inert hulladéklerakó 

és a már korábban rekultivált kommunális hulladéklerakó között kialakult területrész kerül 

betöltésre. 

A lerakótér területe 6.350 m2. 

A jelenleg kiépített kapacitás (I-II. ütem): 56.000 m3. 

A III. ütemben kiépítendő kapacitás:   26.000 m3. 

Az inert hulladéklerakó szabad kapacitása:  110.997 tonna. 

Az inert hulladéklerakón kerül lerakással ártalmatlanításra minden - a KvVM rendelet előírásai 

szerinti - A kategóriájú hulladéklerakón ártalmatlanítható hulladék. 

A depónia aljzatszigetelése: 

• felületi szivárgó 30 cm 

• természetes anyagú ásványi szigetelés (k≤5x10-8 m/s): minimum 50 cm 

tömörített talaj (k≤5x10-5 m/s) 

A lerakóhoz tartozó csurgalékvíz medence ásványi anyag szigetelésű. 



 Te./M. melléklet 

 

A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA 
LEÍRÁSA (Te) 

Száma: Te./M. 4/5. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

• alapterülete:   1.470 m2 

• hasznos térfogata: 1.200 m3 

 

A medence befogadója a lerakó és a feldolgozó területről elfolyó csurgalékvizeknek.  

Az illetéktelenek, valamint az állatok távoltartása érdekében kerítéssel zárták körül. 

A telephelyen található inert hulladéklerakóban ártalmatlanítható hulladékok típusát és 

mennyiségét a H./M. melléklet 2. pontja tartalmazza. 

5.4. Technológiai céllal történő hulladék hasznosítás (R5-R5a): 

A telephelyre beérkező hulladékok egy részét a hulladéklerakóban lerakott hulladék felületének 

takarására, illetve a hulladéklerakó művelés alatt álló területének megközelítését szolgáló 

közlekedési utak kialakítására, karbantartására hasznosítják. 

A telephelyen technológiai céllal felhasználható hulladékok típusát és mennyiségét a H./M. 

melléklet 5. pontja tartalmazza. 

     5.5. Növényi eredetű zöldhulladék hasznosítás (R12, R3): 

 A beszállított hulladékot hídmérlegen mérlegelik, az adatokat számítógépes nyilvántartással 

rögzítik. 

A telephelyre beszállított fahulladék fás szárú részét aprítás után egy FHB-04 típusú kazánban 

égetik el. Az aprítást vagy a telephelyen vagy a zöldhulladék keletkezési helyén végzik el. A 

faapríték erőműben történő energetikai hasznosításra is alkalmas. 

A betonozott tér mérete 2.443 m2. 

Az égetésre nem alkalmas lágy zöldhulladék komposztálásra alkalmas. 

A telephelyen hasznosítható zöldhulladékok típusát és mennyiségét a H./M. melléklet 3. pontja 

tartalmazza. 

5.6. Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése: 

A válogatócsarnokban a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatására, bálázására van lehetőség. 

A rendszer részei: fogadó szállítószalag, kézi osztályozás (az egyes frakciók a szalag mellett és 

alatt elhelyezett big-bag típusú zsákokba kerülnek), bálázás 

A nem veszélyes elektromos és elektronikus hulladékot zárt konténerben gyűjtik. 



 Te./M. melléklet 

 

A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLÓGIA 
LEÍRÁSA (Te) 

Száma: Te./M. 5/5. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

A telephelyen kezelhető egyéb nem veszélyes hulladékok (válogatás, osztályozás, bálázás, 

hasznosításig, értékesítésig történő átmeneti tárolás) típusát és mennyiségét a H./M. melléklet 4. 

pontja tartalmazza. 

5.7. Veszélyes hulladékok gyűjtése: 

A telephelyre érkező veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolják 

elszállításig. A hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át. A veszélyes hulladék 

gyűjtőhely kialakítását és üzemeltetési rendjét a PE/KTF/7182-9/2017. számú határozattal 

jóváhagyott S-6-E-7.5. jelű üzemeltetési szabályzat tartalmazza. 

A telephelyen gyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét a H./M. melléklet 

6. pontja tartalmazza. 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 1/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

A hulladékkezelő központban kezelhető hulladékok: 

1. A hulladékkezelő központban előkezelésre (válogatás, törés, osztályozás) és hasznosításra 

átvehető nem veszélyes inert hulladékok: 

 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt 
földet is) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Tégla 

17 01 03 Cserép és kerámia 

17 03 Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék 

17 03 02 Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 

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

17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

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

20 
Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló 
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten 
gyűjtött frakciót is 

20 02 Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 02 Talaj és kövek 

 

Engedélyezett összes mennyiség: 100.000 tonna/év 

 

2. Az inert hulladéklerakón lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok: 

 

Azonosító 
kód 

Megnevezés Mennyiség 
(tonna/év) 

01 
Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből 
származó hulladék 

01 04 Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék 

01 04 08 Kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től 50.000 

01 04 09 Hulladékhomok és hulladékagyag 50.000 

07 Szerves kémiai folyamatból származó hulladék 

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



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 2/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

07 02 13 Hulladék műanyag 50.000 

10 Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék 

10 11 Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék 

10 11 03 Üveg alapú, szálas anyagok hulladéka 50.000 

12 
Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből származó 
hulladék  

12 01 
Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 
hulladék 

12 01 01 Vasfém részek és esztergaforgács 50.000 

12 01 03 Nemvas fém reszelék és esztergaforgács 50.000 

12 01 05 Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 50.000 

12 01 13 Hegesztési hulladék 50.000 

16 A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék  

16 03 Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek 

16 03 04 Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól 50.000 

17 Építési- bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 Beton 50.000 

17 01 02 Tégla 50.000 

17 01 03 Cserép és kerámia 50.000 

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

50.000 

17 02 Fa, üveg és műanyag 

17 02 01 Fa 50.000 

17 02 02 Üveg 50.000 

17 02 03 Műanyag 50.000 

17 03 Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék 

17 03 02 Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 50.000 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz 50.000 

17 04 02 Alumínium 50.000 

17 04 03 Ólom 50.000 

17 04 04 Cink 50.000 

17 04 05 Vas és acél 50.000 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 3/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

17 04 06 Ón 50.000 

17 04 07 Fémkeverék 50.000 

17 04 11 Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 50.000 

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

17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 50.000 

17 05 06 Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 50.000 

17 05 08 Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 50.000 

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag 

17 06 04 Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól 50.000 

17 08 Gipsz alapú építőanyag 

17 08 02 Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 50.000 

17 09 Egyéb építési-bontási hulladék 

17 09 04 
Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 
02-től és a 17 09 03-tól 

50.000 

19 
Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül 
kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból 
származó hulladék 

19 01 Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék 

19 01 12 Kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től 50.000 

19 01 16 Kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től 50.000 

19 10 Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék 

19 10 01 Vas- és acélhulladék 50.000 

19 10 02 Nemvas fém hulladék 50.000 

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

19 12 01 Papír és karton 50.000 

19 12 02 Fém vas 50.000 

19 12 03 Nemvas fémek 50.000 

19 12 04 Műanyag és gumi 50.000 

19 12 05 Üveg 50.000 

19 12 07 Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 50.000 

19 12 08 Textíliák 50.000 

19 12 09 Ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 50.000 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 4/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

20 
Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló 
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött 
frakciót is 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 38  Fa, amely különbözik a 20 01 37-től 50.000 

20 01 39 Műanyagok 50.000 

20 01 40 Fémek 50.000 

20 01 41 Kéményseprésből származó hulladék 50.000 

20 01 99 Közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók 50.000 

20 02 Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 02 Talaj és kövek 50.000 

20 02 03 Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 50.000 

 
 
Engedélyezett összes mennyiség: 50.000 tonna/év 

 

3. A hulladékkezelő központban előkezelhető és hasznosítható biológiailag lebomló hulladékok 

(aprítás, tárolás, hasznosítás, értékesítés): 

 

Azonosító 
kód 

Megnevezés Mennyiség 
(tonna/év) 

02 
Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, 
vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó 
hulladék 

02 01 
Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és 
halászat hulladéka 

02 01 07 Erdőgazdálkodási hulladékok 5.000 

03 
Fafeldogozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és 
kartongyártásból származó hulladék 

03 01 Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék 

03 01 01 Fakéreg és parafahulladék 5.000 

03 01 05 
Fűrészpor, faforgács, darabos reszelék, fa, forgácslap és furnér, amely 
különbözik a 03 01 04-től 

5.000 

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

03 03 01 Fakéreg és fahulladék 5.000 

17 Építési- bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 

17 02 Fa, üveg és műanyag 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 5/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

17 02 01 Fa 5.000 

19 
Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül 
kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból 
származó hulladék 

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

19 12 07 Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 5.000 

20 
Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló 
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött 
frakciót is 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 38  Fa, amely különbözik a 20 01 37-től 5.000 

20 02 Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék 5.000 

 

Engedélyezett összes mennyiség: 5.000 tonna/év 

 

4. A hulladékkezelő központban kezelhető (válogatás, osztályozás, bálázás, hasznosításig, 

értékesítésig történő átmeneti tárolás) egyéb nem veszélyes hulladékok: 

 

Azonosító 
kód 

Megnevezés Mennyiség 
(tonna/év) 

15 
Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok 
(abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat  

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

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék 5.000 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 5.000 

15 01 03 Fa csomagolási hulladék 5.000 

15 01 04 Fém csomagolási hulladék 5.000 

15 01 05 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 5.000 

15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 5.000 

15 01 07 Üveg csomagolási hulladék 5.000 

15 01 09 Textil csomagolási hulladék 5.000 

16 A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék  

16 01 

 

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



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 6/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

16 01 03 Hulladékká vált gumiabroncsok 5.000 

16 01 17 Vasfémek 5.000 

16 01 18 Nemvas fémek 5.000 

16 01 19 Műanyagok 5.000 

16 01 20 Üveg 5.000 

20 
Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló 
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött 
frakciót is 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 01 Papír és karton 5.000 

20 01 02 Üveg 5.000 

20 01 08 Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék 5.000 

20 01 11 Textíliák 5.000 

20 01 25 Étolaj és zsír 5.000 

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

5.000 

20 01 38  Fa, amely különbözik a 20 01 37-től 5.000 

20 01 39 Műanyagok 5.000 

20 01 40 Fémek 5.000 

20 02 Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék 5.000 

 

Engedélyezett összes mennyiség: 5.000 tonna/év 

 

5. A hulladékkezelő központban technológiai céllal felhasználható hulladék hasznosítás 

 

Azonosító 
kód 

Megnevezés Mennyiség 
(tonna/év) 

17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet 
is) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 

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

350 

Engedélyezett összes mennyiség: 350 tonna/év 

 

A telephelyre beszállított 17 01 07 azonosító kódú Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 17 01 06- tól megnevezésű inert hulladékok 350 tonna/év mennyiségben 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 7/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

technológiai célú hasznosításra kerülnek, melynek során egyrészt a hulladéklerakóban lerakott hulladék 

felületének takarására, másrészt a hulladéklerakóban művelés alatt álló terület megközelítését szolgáló 

közlekedési utak kialakítására használják. 

A hulladéklerakóban lerakott hulladék felületének takarására technológiai céllal felhasználható 

maximális hulladék mennyisége legfeljebb a lerakott hulladék 15 %- a lehet. 

6. A hulladékkezelő központban gyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok: 

 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 
Mennyiség 

(tonna/év) 

01 
Ásványok kutatásából, bányászatból, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből 
származó hulladékok 

01 05 Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok 

01 05 05* Olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok 5 

01 05 06* Veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok 5 

02 
Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, 
halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok 

02 01 
Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat 
hulladékai 

02 01 08* Veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok 10 

03 
Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír és 
kartongyártásból származó hulladékok 

03 01 Fafeldolgozásból, falemez-és bútorgyártásból származó hulladékok 

03 01 04* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, 
falemez darabolási hulladékok 

10 

03 02 Faanyagvédő szer hulladékok 

03 02 01* Halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek 1 

03 02 02* Halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 1 

03 02 03* Fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 1 

03 02 04* Szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek 1 

03 02 05* Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek 1 

04 Bőr-, szőrme- és textilipari hulladékok 

04 01 Bőr- és szőrmeipari hulladékok 

04 01 03* Oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék 3 

04 02 Textilipari hulladékok 

04 02 14* Kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok 5 

04 02 16* Veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek 1 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 8/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

04 02 19* 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

10 

05 
Kőolaj finomításból, földgáz tisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből 
származó hulladékok 

05 01 Kőolaj finomításból származó hulladékok 

05 01 02* Sótalanító berendezésből származó iszapok 5 

05 01 03* Tartályfenék iszapok 10 

05 01 05* Kiömlött olaj 5 

05 01 06* Üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok 10 

05 01 09* 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagot tartalmazó iszapok 

5 

05 01 15* Elhasznált derítőföld 10 

06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok 

06 01 
Savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó 
hulladékok 

06 01 01* Kénsav és kénessav 1 

06 01 02* Sósav 1 

06 01 04* Foszforsav és foszforossav 1 

06 01 06* Egyéb savak 1 

06 02 
Lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó 
hulladékok 

06 02 01* Kalcium-hidroxid 1 

06 02 03* Ammónium-hidroxid 1 

06 02 04* Nátrium- és kálium-hidroxid 1 

06 02 05* Egyéb lúgok 1 

06 03 
Sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából 
és felhasználásából származó hulladékok 

06 03 11* Cianidtartalmú szilárd sók és oldatok 1 

06 03 13* Nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 1 

06 03 15* Nehézfémeket tartalmazó fémoxidok 1 

06 04 Fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól 

06 04 03* Arzéntartalmú hulladékok 1 

06 04 04* Higanytartalmú hulladékok 1 

06 04 05* Más nehézfémeket tartalmazó hulladékok 1 

06 05 Szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok 

06 05 02* 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

5 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 9/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

06 06 
Kén-vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, 
valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladékok 

06 06 02* Veszélyes szulfid-vegyületeket tartalmazó hulladékok 1 

06 10 
Nitrogén vegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, 
valamint nitrogén vegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok 

06 10 02* Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 5 

06 13 Közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok 

06 13 01* Szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok 5 

06 13 02* Kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02) 1 

06 13 04* Azbeszt feldolgozásának hulladéka 5 

06 13 05* Korom 5 

07 Szerves kémiai folyamtokból származó hulladékok 

07 01 
Szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából származó 
hulladékok 

07 01 01* Vizes mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 01 03* Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 01 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 01 07* Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 01 08* Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 01 09* Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 1 

07 01 10* Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 01 11* 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

10 

07 02 
Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok 

07 02 01* Vizes mosófolyadékok és anyalúgok 5 

07 02 03* Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 02 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 02 07* Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 02 08* Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 02 09* Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 02 10* Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 02 11* 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

5 

07 02 14* Veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok 1 

07 03 
Szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, 
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) 

07 03 01* Vizes mosófolyadékok és anyalúgok 1 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 10/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

07 03 03* Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 03 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 03 07* Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 03 08* Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 03 09* Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 03 10* Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 03 11* 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

5 

07 04 
Szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 
03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 
származó hulladékok 

07 04 01* Vizes mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 04 03* Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 04 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 04 07* Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 04 08* Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 04 09* Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 04 10* Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 04 11* 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

10 

07 04 13* Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 10 

07 05 
Gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 
származó hulladékok 

07 05 10* Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 05 13* Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 5 

07 06 
Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok 
termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

07 06 01* Vizes mosófolyadékok és anyalúgok 5 

07 06 03* Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 5 

07 06 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 5 

07 06 07* Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 06 08* Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 06 09* Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 06 10* Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 06 11* 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

10 

07 07 
Finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, fogalmazásából 
és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 11/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

07 07 01* Vizes mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 07 03* Halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 07 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 1 

07 07 07* Halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 07 08* Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 1 

07 07 09* Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 07 10* Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 5 

07 07 11* 
A folyékony hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

10 

08 
Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és 
nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok 

08 01 
Festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, 
valamint ezek eltávolításából származó hulladékok 

08 01 11* 
Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- 
vagy lakk-hulladékok 

10 

08 01 13* 
Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- 
vagy lakk-iszapok 

10 

08 01 15* 
Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- 
vagy lakk tartalmú vizes iszapok 

10 

08 01 17* 
Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy 
egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

10 

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

5 

08 01 21* Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 5 

08 03 
Nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 
származó hulladékok 

08 03 12* Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok 1 

08 03 14* Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok 5 

08 03 16* Hulladékká vált gravírozó oldatok 1 

08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 1 

08 03 19* Diszpergált olaj 1 

08 04 
Ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) 

08 04 09* 
Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 
ragasztók, tömítőanyagok hulladékai 

1 

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

1 

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

1 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 12/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

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

1 

08 04 17* Fenyőgyanta olaj 1 

09 Fényképészeti ipar hulladékai 

09 01 Fényképészeti ipar hulladékai 

09 01 01* Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok 1 

09 01 02* Vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok 1 

09 01 03* Oldószer alapú előhívó oldatok 1 

09 01 04* Rögzítő (fixír) oldatok 1 

09 01 05* Halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok 1 

09 01 06* 
Fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből 
származó ezüsttartalmú hulladék 

1 

09 01 13* 
keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony 
hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól 

1 

10 Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok 

10 01 Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) 

10 01 04* Olajtüzelés pernyéje és kazánpora 10 

10 09 Vasöntvények készítéséből származó hulladékok 

10 09 05* 
Fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és 
formák 

10 

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

10 

10 11 Üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok 

10 11 09* 
Feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó 
hulladékai 

5 

10 11 15* 
Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 
hulladékok 

5 

10 12 Kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladékok 

10 12 09* 
Gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 
hulladékok 

5 

10 12 11* Nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok 5 

10 13 
Cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek 
gyártásából származó hulladékok 

10 13 09* 
Azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó szilárd 
hulladékok 

10 

11 
Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó 
hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai 

11 05 Tűzi horganyzási eljárások hulladékai 

11 05 03* Gázkezeléséből származó szilárd hulladékok 5 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 13/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

12 
Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 
hulladékok 

12 01 
Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből származó 
hulladékok 

12 01 06* 
Ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az 
emulziókat és az oldatokat) 

1 

12 01 07* 
Halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az 
emulziókat és az oldatokat) 

1 

12 01 08* Halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok 1 

12 01 09* Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok 1 

12 01 10* Szintetikus hűtő-kenő olajok 1 

12 01 12* Elhasznált viaszok és zsírok 1 

12 01 14* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező 
iszapok 

1 

12 01 16* Veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok 1 

12 01 18* Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) 1 

12 01 19* Biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj 2 

12 01 20* Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök 5 

12 03 Vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladékok (kivéve 11) 

12 03 01* Vizes mosófolyadékok 1 

12 03 02* Gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai 1 

13 
Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étolajokat, 
valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) 

13 01 Hidraulika olaj hulladékok 

13 01 04* Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók 1 

13 01 05* Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók 1 

13 01 09* 
Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika 
olajok 

1 

13 01 10* 
Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika 
olajok 

1 

13 01 11* Szintetikus hidraulika olajok 5 

13 01 12* Biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok 10 

13 01 13* Egyéb hidraulika olajok 5 

13 02 Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok 

13 02 04* 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőolajok 

10 

13 02 05* 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 
kenőolajok 

10 

13 02 06* Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok 10 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 14/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

13 02 07* Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok 50 

13 02 08* Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok 50 

13 03 Szigetelő és hő-transzmissziós olajok 

13 03 06* 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós 
olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től 

1 

13 03 07* 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-
transzmissziós olajok 

1 

13 03 08* Szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok 1 

13 03 09* Biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok 1 

13 03 10* Egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok 1 

13 04 Hajózásban keletkező olajos hulladékok 

13 04 01* Belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 5 

13 04 02* Kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok 5 

13 04 03* Egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 5 

13 05 Olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok 

13 05 01* Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok 5 

13 05 02* Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 50 

13 05 03* Bűzelzáróból származó iszapok 1 

13 05 06* Olaj-víz szeparátorokból származó olaj 5 

13 05 07* Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 50 

13 05 08* Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 30 

13 07 Folyékony üzemanyagok hulladékai 

13 07 01* Tüzelőolaj és dízelolaj 10 

13 07 02* Benzin 10 

13 07 03* Egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 10 

13 08 Közelebbről nem meghatározott olajhulladékok 

13 08 01* Sótalanítási iszapok, illetve emulziók 5 

13 08 02* Egyéb emulziók 5 

13 08 99* Közelebbről nem meghatározott hulladékok 5 

14 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és szerves hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 08) 

14 06 Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok 

14 06 02* Egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek 1 

14 06 03* Egyéb oldószerek és oldószer keverékek 1 

14 06 04* Halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok 10 

14 06 05* Egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok 10 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 15/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

15 
Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, 
törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

15 01 
Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 
hulladékokat) 

15 01 10* 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok 

50 

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

10 

15 02 Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat 

15 02 02* 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve 
a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

50 

16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 

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

16 01 07* Olajszűrők 50 

16 01 11* Azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek 20 

16 01 13* Fékfolyadékok 5 

16 01 14* Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok 10 

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 

16 02 13* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, 
amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől 

30 

16 02 15* Használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok 1 

16 03 Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek 

16 03 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok 1 

16 03 05* Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok 1 

16 05 Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek 

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

1 

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

1 

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

1 

16 06 Elemek és akkumulátorok 

16 06 01* Ólomakkumulátorok 50 

16 06 02* Nikkel-kadmium elemek 10 

16 06 03* Higanyt tartalmazó elemek 3 

16 07 Szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és 13) 

16 07 08* Olajat tartalmazó hulladékok 5 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 16/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

16 07 09* Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 5 

16 08 Kimerült katalizátorok 

16 08 02* 
Veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit 
tartalmazó elhasznált katalizátorok 

1 

16 08 05* Foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor 1 

16 08 06* Elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak 1 

16 08 07* Veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 1 

16 10 Keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok 

16 10 01* Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok 10 

16 10 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok 10 

17 
Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet 
is) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 06* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció 
vagy azok keveréke 

50 

17 02 Fa, üveg és műanyag 

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

20 

17 03 Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek 

17 03 01* Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek 10 

17 03 03* Szénkátrány és kátránytermékek 10 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 09* Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 10 

17 04 10* Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek 10 

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

17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 10 

17 05 05* Veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 10 

17 05 07* Veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya 10 

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok 

17 06 01* Azbeszttartalmú szigetelőanyagok 5 

17 06 03* 
Egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat 
tartalmazzák 

50 

17 06 05* Azbesztet tartalmazó építőanyagok 1.000 

17 08 Gipsz-alapú építőanyagok 

17 08 01* Veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok 5 

17 09 Egyéb építkezési és bontási hulladékok 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 17/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

17 09 01* Higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok 10 

17 09 03* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok 
(ideértve a kevert hulladékokat is) 

1.000 

18 
Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos 
kutatásából származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, 
amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) 

18 01 
Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből származó 
hulladékok 

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

10 

18 01 06* Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 1 

18 01 08* Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 1 

18 02 
Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből 
származó hulladékok 

18 02 02* 
Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 
követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 

10 

18 02 05* Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 1 

18 02 07* Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 1 

19 
Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül 
kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó 
hulladékok 

19 02 
Hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) 
származó hulladékok 

19 02 04* Kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz 5 

19 02 05* 
Fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 
iszapok 

5 

19 02 07* Elválasztásból származó olaj és koncentrátumok 5 

19 02 08* Veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladékok 5 

19 02 09* Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladékok 5 

19 02 11* Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 5 

19 03 Stabilizált/megszilárdított hulladékok 

19 03 04* Csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladékok 5 

19 03 06* Megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladékok 5 

19 07 Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz 

19 07 02* Hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz 10 

19 08 Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok 

19 08 06* Telített vagy kimerült ioncserélő gyanták 1 

19 08 07* Ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok 1 

19 08 08* Nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladékai 1 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 18/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

19 08 10* 
Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 
08 09-től 

10 

19 08 11* 
Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó iszapok 

10 

19 08 13* 
Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó iszapok 

10 

19 10 Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok 

19 10 03* Veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por 5 

19 10 05* Veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók 5 

19 11 Olaj regenerálásából származó hulladékok 

19 11 01* Elhasznált agyag szűrők 5 

19 11 02* Savas kátrányok 5 

19 11 03* Vizes folyékony hulladékok 5 

19 11 04* Fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok 5 

19 11 05* 
Folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

5 

19 11 07* Füstgáz tisztításából származó hulladékok 5 

19 12 
Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, 
tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

19 12 06* Veszélyes anyagokat tartalmazó fa 5 

19 12 11* 
Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai 
kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 

10 

19 13 Szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladékok 

19 13 01* 
Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó szilárd hulladékok 

5 

19 13 03* 
Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó iszapok 

5 

19 13 05* 
Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó iszapok 

5 

19 13 07* 
Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó szennyvizek, tömény vizes oldatok 

5 

20 
Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, 
ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

20 01 13* Oldószerek 1 

20 01 14* Savak 3 

20 01 15* Lúgok 3 

20 01 17* Fényképészeti vegyszerek 1 

20 01 19* Növényvédő szerek 20 



 H./M. melléklet 

 

HULLADÉKOK (H) Száma: H./M. 19/19. oldal 

NHSZ Zöldfok Zrt. Zamárdi 066/32, 

066/33, 066/34, 066/35 és 066/36 hrsz. 

területen lévő hulladékkezelő központ  

egységes környezethasználati engedélye 

Módosítás száma: 

SO/KTHF/00672-2/2022. 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/116-12/2018. 

KÜJ:    100 220 881 

KTJtph: 100 390 624 

  KTJlét:  101 623 318 

 

20 01 21* Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 5 

20 01 26* Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től 100 

20 01 27* Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 5 

20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 2 

20 01 31* Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 1 

20 01 33* 
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 
06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

50 

20 01 35* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 
hulladékoktól 

50 

20 01 37* Veszélyes anyagokat tartalmazó fa 10 

 

Engedélyezett összes mennyiség: 3.820 tonna/év 
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