
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIUM-GOLD BT.  

 (székhely: 4484 Ibrány, Radnóti u. 27.,  

telephely: 4485 Nagyhalász, 0337/3. hrsz.) 

 

 

ENGEDÉLYKÉRELEM 

Az 1457-12/2020. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítására 

 

 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSBA 

VÉTELÉRŐL, VALAMINT HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSRŐL SZÓLÓ 439/2012 

(XII.29) KORM. RENDELET ALAPJÁN 

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE, HASZNOSÍTÁST MEGELŐZŐ 

ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK VÉGZÉSÉRE ÉS KERESKEDELMÉRE 

 

 

Készítette: 

 

………………………………. 

Eichinger Edina 

környezetvédelmi szakmérnök 

ügyvezető 

 

 

2022. november 



A Ferium-Gold Bt. részére kiadott 1457-12/2020. számú hulladékgazdálkodási 

engedélyét az alábbiakban foglaltak szerint kívánjuk módosítani: 

 

Név: Ferium-Gold Bt. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Templom. u. 5. 

KSH szám: 21089886-4677-117-15 

Telephely: 4485 Nagyhalász, 0337/7. hrsz.* 

KÜJ: 100 705 045 

KTJ: 101 040 179 

Területi hatály gyűjtés: 4485 Nagyhalász, 0337/7. hrsz. telephely 

Területi hatály előkezelés: 4485 Nagyhalász, 0337/7. hrsz. telephely 

 

*A Telephely helyrajzi száma területösszevonás miatt 0337/7. hrsz-ra változott. A 

telephely területe 7151 m2. A területösszevonás által a telephelyhez csatolt új terület a 

hulladékgazdálkodási tevékenységet nem érinti. A telephelyhez csatolt új területen 

parkolók és iroda konténer lett kialakítva. 

Mellékelten csatoljuk az új helyrajz számra vonatkozó bérleti szerződést (8. sz. melléklet) és 

a területösszevonást jóváhagyó határozatot, illetve az új helyrajziszámot tartalmazó 

telepengedélyt (7. sz. melléklet). 

 

 

 

I. Telephelyen belül gyűjthető hulladékok: Nagyhalász 0337/7 hrsz. alatt: 

(Telephelyen tulajdonostól átvett hulladékok) 

EWC 

kódszáma 

Megnevezése Mennyiség

e 

(tonna/év) 

 12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 

felületkezeléséből származó hulladékok 

 

 12 01 Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 

felületkezelésből származó hulladékok 

 

 12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 1.400* 

12 01 02 vasfém részek és por 100 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 100 

12 01 04 nemvas fém reszelék és por 100 

 15 Csaomagolási hulladék  

 15 01 Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött 

települési csomagolási hulladékot) 

 

15 01 04** fém csomagolási hulladék 200** 

 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 06 termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem 

tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket 

250 

 16 01 17 vasfémek 600* 



 17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett 

területekről kitermelt földet is) 

 

 17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  

 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 250 

 17 04 02 alumínium 400* 

 17 04 03 ólom 10 

 17 04 04 cink 10 

 17 04 05 vas és acél 4.750 

 17 04 07 fémkeverékek 50 

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10*-től 100* 

 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 01)  

20 01 40**   fémek 1000** 

* Engedélyben szereplő hulladék mennyiségének csökkenése 

** Új HAK a kérelemben 

 

Összesen:                                                                                            9 320 t/év 

 

 

 

II. Kereskedelembe bevonható nem veszélyes hulladékok:  

(Telephelyen kívül gyűjthető (Pest Megyei Kormányhivatal engedélye) + 

telephelyen gyűjthető (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

engedélye)  hulladékok összesen, amin nem történik előkezelés) 

 

EWC 

kódszáma 

Megnevezése Mennyiség

e 

(tonna/év) 

 12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 

felületkezeléséből származó hulladékok 

 

 12 01 Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 

felületkezelésből származó hulladékok 

 

 12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 2.800* 

12 01 02 vasfém részek és por 200 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 200 

12 01 04 nemvas fém reszelék és por 200 

15   

 15 01   

15 01 04  400** 

 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 06 termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem 

tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket 

500 

 16 01 17 vasfémek 1.000* 



 17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett 

területekről kitermelt földet is) 

 

 17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  

 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 500 

 17 04 02 alumínium 800* 

 17 04 03 ólom 20 

 17 04 04 cink 20 

 17 04 05 vas és acél 8.900 

 17 04 07 fémkeverékek 100 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 800* 

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 01)  

20 01 40**   fémek 500** 

* Engedélyben szereplő hulladék mennyiségének csökkenése 

** Új HAK a kérelemben 

 

Összesen:                                                                                                                   16 940 t/év* 

 

 

 

III. Hasznosítást megelőzően előkészíthető (előkezelhető) nem veszélyes 

hulladékok: 

 

EWC 

kódszáma 

Megnevezése Mennyiség

e 

(tonna/év) 

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 17 vasfémek 600 

17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett 

területekről kitermelt földet is) 

 

 17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  

17 04 05 vas és acél 600 

 

Előkezelés kódja: 

- E02-04: Tömörítés, bálázás, darabosítás (préselés) 

 

 

 



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 01)  

20 01 40**   fémek 500** 

 

Előkezelés kódja: 

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

Összesen:                                                                                                                      1 700 t/év 

 

 

 

IV. A tevékenység területi lehatárolása: 

 

A Bt a gyűjtési, kereskedelmi és hasznosítást megelőző előkészítő (előkezelés) 

tevékenységet a 4485 Nagyhalász 0337/7. hrsz. alatti bérelt telephelyén végzi.  

 

 

 

V. A nem veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem és előkezelés technológiája: 

 

Telephelyen történő gyűjtés:   

Az I. pontban szerepeltetett nem veszélyes hulladékokat az átadók szállítják be a telephelyre 

(Nagyhalász, 0337/3 hrsz.), vagy a Bt. szállítja be a szállítási engedélye alapján. A Bt. ott gyűjti 

és egy részét előkezeli. Átvétel után a vas és acélhulladékokat, illetve a lakosságtól átvett 

fémeket (200140 HAK) és az autó karosszéria elemeket betonozott területre helyezik el, 

melynek közepén kármentő található. Az alumínium (egyben a fém csomagolási 

hulladékokkal(italosdobozok)), a vörösréz, a bronz, a sárgaréz és az ólom hulladékokat a 

raktárépületben gyűjtik. A raktárépület aljzata beton, teljesen zárt. Az emulzióval nem 

szennyezett fémforgácsok fémkonténerekbe kerülnek gyűjtésre. A Bt. a telephelyen gyűjtött, 

kereskedelem alá vont, illetve előkezelt hulladékokat szállítási engedélye alapján engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelők telephelyeire szállítja, vagy az engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelők szállítják ki a telephelyről a hulladékokat.  

 

Kereskedelem: 

A Bt. a kereskedelmi tevékenység keretében a nem veszélyes hulladékokat gazdálkodó 

szervezetektől és magánszemélyektől megvásárolja. A kereskedelmi tevékenység során 

megvásárolt hulladékokat vagy beszállítják a 4485 Nagyhalász, 0337/7 hrsz. alatti bérelt 

telephelyre, ahol a hulladékokat előkezelés nélkül, változatlan formában értékesíti tovább 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelők felé, vagy beszállítás nélkül (nagy földrajzi távolság 

esetén) az átadó telephelyén (telephelyen kívüli gyűjtés) megvásárolja a hulladékokat és 

gazdasgi szempontból előnyösen megválasztott hulladékkezelők telephelyére szállítja, ahol a 

hulladékok átadásával értékesíti azokat a hulladékkezelők részére. 



Hasznosítást megelőző előkészítés: 

- A nem veszélyes hulladékokat, ami 3 mm-nél nem vastagabb a Bt. egy 

LEFORT P 514 típusú hidraulikus lemezpréselő géppel összepréseli. 

A LEFORT P 514 típusú bálázó berendezés egy hidraulikusan 

működtetett gép, melynek a vezérlése elektromos úton történik. A 

hidraulika szivattyúkat IVECO TD motor hajtja meg. A munkatér 

ajtaja a présgép hossztengelyével párhuzamosan záródnak, illetve 

nyílnak, úgy hogy zárt helyzetben belülről téglalapot alkotnak. Ebben 

a térben történik a lemezhulladék préselése tömb alakúra. A gép 

kiszolgálását, acélhulladékokkal történő feltöltését az alvázra szerelt 

önrakodós daru végzi.  A berendezés háromféle üzemmódban 

működtethető: kézi vezérlés, félautomata és automata vezérlés. A 

berendezés kezelési, munkabiztonsági és karbantartási utasítással 

rendelkezik. A berendezés elhelyezése: Az előkezelés a szabadban 

történik, betonozott felületen. 

- A SQUALO 1000 Horizontal Shear ollózógéppel a mellékelten csatolt 

leírás (2. sz. melléklet) alapján darabolják fel a begyűjtött 

fémhulladékot a könnyebb gyűjtés és szállítás érdekében.  

 

Karbantartásból származó hulladékok gyűjtése: 

- 3877-4/2019. számú határozattal jóváhagyott veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhelyen történik.  

 

Személyi feltételek: 

- Ügyvezető (hulladékgyűjtő végzettséggel rendelkező). 

- Környezetvédelmi szakmérnök: Eichinger Edina (Molnár Kft.) 

- Hulladékkezelő személyzet. 

 

Pénzügyi feltételek: 

- General Biztosító Zrt. 95595000016610500 kötvény számú 

környezetszennyezési felelősségbiztosítás. A biztosítás díjfizetési igazolását a 

3. sz. melléklet tartalmazza.  

- Banki fedezetigazolás. 

 

Műszaki állomány: 

- LEFORT P 514 típusú hidraulikus lemezpréselő gép 

- 1 db hídmérleg 

- 2 db kismérleg 

- 1 db WEIMAR T 102 RAKODÓGÉP 

- 1 db SQUALO 1000 Horizontal Shear ollózógép 

 

 

A többszörösen módosított PE/KTFO/00663-9/2019. számú hulladékgazdálkodási engedély 

(hulladék gyűjtés, és szállítás) módosítási kérelmét benyújtottuk a Pest Megyei Korányhivatal 

részére.  

 



MELLÉKLETEK 

 

1. Meghatalmazás 

2. SQUALO 1000 Horizontal Shear bemutatása 

3. Biztosítási díjfizetési igazolása 

4. Hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozat 

5. Köztartozásmentes adózói adatbázis nyilatkozat 

6. Módosított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat 

7. Telepengedély és telekalakításiengedély 

8. Bérleti szerződés 

 

 


