Környezetgazdálkodási és minőségügyi osztály
Környezetvédelmi csoport
2014. augusztus

AZ FKF NONPROFIT ZRT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEI ÉS AZOK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély:
Szám

14/6354-43/2013.

Engedélyezett tevékenység

Megnevezés

hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
engedély

hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzése az
engedélyben szereplő
településeken. Tevékenységek:
gyűjtés, szállítás, hasznosítás,
ártalmatlanítás

Hatálya

2018. augusztus
31.

Hulladékgazdálkodási engedélyek:
Begyűjtési és szállítási engedély:
Szám

KTVF: 3835338/2009.

Engedélyezett tevékenység

Megnevezés

begyűjtési és szállítási
hulladékkezelési
engedély

nem veszélyes hulladékok
begyűjtési/szállítási engedélye,
összesen 1 290 000 t/év
mennyiségre; veszélyes
hulladékok begyűjtési engedélye
(udvarban), összesen 10 000t/év
mennyiségre

Hatálya

2014. december
31.
megújítása
folyamatban

Telephelyek engedélyei:
Szám

KTF: 116609/2014.

KTVF: 454756/2013.

Megnevezés

Engedélyezett tevékenység

Károlyi Sándor utca, telephelyi
kereskedelmi és előkezelési
engedély

nem veszélyes hulladék
(úttisztításból származó
hulladék EWC 20 03 03)
telephelyen történő begyűjtése
és előkezelése (víztelenítés),
összesen 15 000 t/év
mennyiségre

Csillaghegyi út 41, telephelyi
kereskedelmi és előkezelési
engedély

nem veszélyes hulladék
(úttisztításból származó
hulladék EWC 20 03 03)
telephelyen történő gyűjtése
és előkezelése (víztelenítés),
összesen 12 000 t/év
mennyiségre

Hatálya

2019.
augusztus 31.

2016. december
20.
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Szám

KTF: 71656/2014.

KTVF: 814210/2013.

Megnevezés

Engedélyezett tevékenység

Hatálya

Szállító utca 2, telephelyi
kereskedelmi és előkezelési
engedély

nem veszélyes hulladék
(úttisztításból származó
hulladék EWC 20 03 03)
telephelyen történő
előkezelése (víztelenítés),
összesen 30 000 t/év
mennyiségre

2017. július 15.

Ipacsfa utca 14, nem
veszélyes hulladék telephelyi
kereskedelmi engedélye

nem veszélyes hulladék
(termékként tovább nem
használható gumiabroncsok
EWC 16 01 03) kezelőnek
történő átadásig átmeneti
gyűjtése

2017. január 20.

Hulladékudvarok engedélyei:
Az udvarokra vonatkozóan telephelyenként külön-külön folyamatban van a veszélyes hulladékokra és
a nem veszélyes hulladékokra az engedélyek megújítása.
Megnevezés

Engedélyezett tevékenység

KTVF: 46722/2013.

Nagytétényi úti lakossági
hulladékudvar veszélyes
hulladékok gyűjtési engedélye

veszélyes hulladékok
hulladékgyűjtő udvarban
történő gyűjtése, összesen 99
t/év mennyiségre

visszavont

KTVF: 46723/2013.

Nagytétényi úti lakossági
hulladékudvar nem veszélyes
hulladék begyűjtési engedélye

nem veszélyes hulladékok
hulladékgyűjtő udvarban
történő begyűjtése, összesen
387,2 t/év mennyiségre

visszavont

KTF: 3132911/2014.

Jegenye fasor lakossági
hulladékudvar veszélyes
hulladékok gyűjtési engedélye

veszélyes hulladékok
hulladékgyűjtő udvarban
történő gyűjtése, összesen 22
t/év mennyiségre

2020.
augusztus 31.

KTF: 3132911/2014.

Jegenye fasor lakossági
hulladékudvar nem veszélyes
hulladékok gyűjtési engedélye

veszélyes hulladékok
hulladékgyűjtő udvarban
történő gyűjtése, összesen 22
t/év mennyiségre

2020.
augusztus 31.

KTF: 3121511/2014.

Nagytétényi úti lakossági
hulladékudvar veszélyes
hulladékok gyűjtési engedélye

veszélyes hulladékok
hulladékgyűjtő udvarban
történő gyűjtése, összesen
100,5 t/év mennyiségre

2020.
augusztus 31.

KTF: 313409/2014.

Jegenye fasor lakossági
hulladékudvar nem veszélyes
hulladékok gyűjtési engedélye

nem veszélyes hulladékok
hulladékgyűjtő udvarban
történő begyűjtése, összesen
329 t/év mennyiségre

2019.
augusztus 31.

Szám

Hatálya
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A 2009-es begyűjtési és szállítási engedélykérelem (kiadott engedély: KTVF 38353-38/2009.) során
hatáskör hiánya miatt, az állati eredetű hulladékok engedélyezését az állategészségügyi hatóságnál
kellett lefolytatni (az akkor hatályos 71/2003 (VI.27.) FVM rendelet alapján, és a jelenleg hatályos
45/2012. (V.8.) VM rendelet alapján).
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság engedélyei:
Szám

Megnevezés

Engedélyezett tevékenység

Hatálya

3. osztályú állati eredetű
melléktermék gyűjtésének,
szállításának engedélye

Az EWC 20 01 25 kódszámú
hulladék lakossági szelektív
hulladékgyűjtő udvarban
történő átmeneti tárolása

2015. február
28.

22.1/5164/006/2
009. és ennek
XIV-I-001/19644/2012 számú
kiegészítése

3. osztályú állati eredetű
melléktermék gyűjtőtelepek
működési engedélye

EWC 02 02 03, 02 02 99,02 05
01,02 06 01, 20 01 08
kódszámú hulladékok
begyűjtése és HHM-be vagy
Dunakeszi lerakóra történő
szállítása, 2012-es kiegészítés
étolaj és zsír begyűjtése a
Nagytétényi és a PRHK
hulladékgyűjtő udvarban.

2015. február
28.

XIV-I-001/7166/2012.

Fővárosi Hulladékhasznosító
Mű Állati eredetű melléktermék
ártalmatlanítására együttégetési engedély

22.1/5164/005/2
009.

EWC 20 01 08 kódszámú
hulladék ártalmatlanítása
együttégető műben (HHM-ben)

2017.
augusztus 30.

Egységes Környezethasználati Engedélyek:
Szám
KTVF: 2107519/2012. sz.
határozattal
módosított
KTVF:18192/2011.
KTF:82661/2014. számú,
KTVF:215629/2013.számú
és KTVF: 215621/2013. sz.
határozattal
módosított
KTVF: 461846/2012.

Megnevezés

Engedélyezett tevékenység

Fővárosi Hulladékhasznosító
Mű egységes
környezethasználati engedélye

R1 kódszámú hasznosítás, R4
kódszámú hasznosítás
(fémkinyerés)

2021. február
28.

Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelő Központ
egységes környezethasználati
engedélye

előkezelés, R3, R5 kódszámú
hasznosítás és D5 kódszámú
ártalmatlanítás, lerakás
műszaki védelemmel
rendelkező lerakón, begyűjtés
hulladékudvarban

2017. december
31.

Hatálya
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Szám
KTF: 15483/2014. számú
és KTVF: 215816/2013. sz.
határozattal
módosított
KTVF: 602332/2011.

Megnevezés

Dunakeszi 2. sz. nem
veszélyes hulladéklerakó
egységes környezethasználati
engedélye

Engedélyezett tevékenység

Hatálya

D5 kódszámú ártalmatlanítás,
lerakás műszaki védelemmel
rendelkező lerakón

lerakási
tevékenység
folytatható:
2015 december
31-ig, engedély
érvényes: 2031.
december 31.
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