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H A T Á R O Z A T 

 

Dr. Lipovits Szilárd Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében a Fusion Fritőzolaj Kft. (székhely: 

9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 30., cégjegyzék: Cg.08-09-017751) részére 9021 Győr, 

Domb utca 11. (7068/5 hrsz.) szám alatti telephelyre nem veszélyes hulladék 

hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

tevékenységre, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi 

Szervezet Vízügyi Hatóságának 35800/3233-3/2021.ált. ügyiratszámú és a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztályának 

GY/40/05059-4/2021. szakhatósági hozzájárulásaiban meghatározott feltételek teljesülése 

mellett telephely engedélyt adok és 2033/2021. számon a nyilvántartásba bejegyzem. 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Természetvédelmi Osztály: 

 A telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenység csak a telephelyre kiadott jogerős 

hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető és végezhető. 

 A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatot jóvá kell hagyatni a 

hulladékgazdálkodási hatósággal a hulladékgazdálkodási engedélykérelem előtt, a 

jóváhagyás után szükséges a hulladékgazdálkodási engedélykérelmet benyújtani a 

hulladékgazdálkodási hatósághoz. 

 Az üzemeltetőnek a diffúz források környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és 

tisztán tartásáról gondoskodni kell.  

 A szállítási útvonalakat száraz, meleg időben rendszeresen locsolni, illetve a szállító 

járművek menetsebességét csökkenteni szükséges. 

 Az üzemelés során az üzemeltetőnek a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM – EüM együttes rendelet 1. mellékletében 
rögzített zajterhelési határértékeket be kell tartani. 

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi 

Hatósága: 

 

1. Az üzemeltetés során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne 

szennyeződjön. A tevékenységhez kapcsolódó tároló műtárgyak, kármentő műszaki 

állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a felszín alatti vizeket 

szennyezés ne érhesse. 

2. A mosóberendezésből kikerülő szennyvíz CE minősítéssel rendelkező előtisztító műtárgyon 

keresztül vezethető a közcsatornába. 

Iktatószám: 69244-2/2021. 
Ügyintéző: Skrapics Balázs 
Elérhetőség: 96/500-417 
Ügy tárgya: telephely engedély 
ügye 
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Egyben a START ASSISTANCE Kft. (székhely: 9028 Győr, Szent Imre út 177.) részére Győr Megyei 

Jogú Város Jegyzője által 2021. június 17-én 51213-10/2021. ügyiratszámon kiadott, 2027/2021. 

nyilvántartási számmal bejegyzett telephely engedélyt határozatom véglegessé válásának napjával 

törlöm. 

 

A telep üzemeltetésének időtartama:  

 

Hétfőtől - Péntekig:   08:00 – 16:00 óráig 

Szombat - Vasárnap: Nem üzemel 

 

 

Felhívom a telepengedély jogosultja figyelmét a következő előírások betartására: 

 

- A telepengedélyt az engedélyes köteles a telepen tartani és azt az ellenőrzések során bemutatni. 

 

- Amennyiben a telepengedély megadását követően a telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. 

melléklet szerinti adatokban változás következik be, úgy azt a telepengedély jogosultja köteles a 

jegyzőnek haladéktalanul írásban bejelenteni. 

 

- Amennyiben a telepengedély jogosultja tevékenységi körét engedély nélkül megváltoztatja, 

bővíti, a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy az abban foglalt 

feltételeknek telep nem felel meg, felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, 

az észlelt hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra a tevékenység telephelyen történő 

gyakorlása felfüggeszthető vagy korlátozható. A meghatározott időtartam eredménytelen eltelte a 

telepengedély visszavonását vonja maga után. 

 

- A telep a környezetében élők nyugalmát nem zavarhatja. 

 

 

Hatóságomnál felmerült 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél lerótta, az eljárás során 

egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád u. 32.) címzett, de a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztályánál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 

Fellebbezési eljárási díjként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-

00000000 számlájára 6000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni, továbbá meg kell 

fizetnie a másodfokú szakhatósági eljárások díjait is.  

 

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője kizárólag elektronikus 

úton, a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél a fellebbezést választása szerint papíralapon, illetve 

elektronikus úton is előterjesztheti!  
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A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva 

lehet. 

 

 

I n d o k o l á s 

 

 

 

A Fusion Fritőzolaj Kft. 9021 Győr, Domb utca 11. (7068/5 hrsz.) szám alatti telephelyekre 

2021. július 22-én nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles 

gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységre szóló telephely engedély kiadási 

kérelemmel fordult osztályunkhoz.  

Az ügyfél a kérelméhez a rendeletben előírt okiratokat becsatolta. 

 

A fenti telephelyre ugyanezen tevékenységre a START ASSISTANCE Kft. (nyilvántartási szám: 

2027/2021.) telephely engedélyét kapott. A Fusion Fritőzolaj Kft. képviselője kérelmében 

nyilatkozott, hogy tevékenységét az előző üzemeltetőhöz képest változatlan feltételekkel folytatja.  

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 

egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 10. § (2)-(3) bekezdése kimondja: 

„A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység 

esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély 

bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.” 

„Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén a (2) bekezdés 

szerinti eljárást kell alkalmazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása 

mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.” 

 

 

A fentiekre tekintettel a START ASSISTANCE Kft. 2027/2021. nyilvántartási számú engedélyét 

törlöm és a Fusion Fritőzolaj Kft. részére a módosított adatoknak megfelelően a telephely engedélyt 

kiadom. 

Egyben felszólítom a START ASSISTANCE Kft. képviselőjét, hogy határozatom véglegessé 

válásának napjával a telephely engedélyét adja le! 

 

 

Határozatom a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, valamint az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80-82. §-án alapul. 
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Hatáskörömet és illetékességemet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. §-a alapján 

állapítottam meg. 

 

Döntésem eljárási költségre és a fellebbezési eljárási díjra vonatkozó része az Ákr 124. §-a,  és a 

telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM. 

rendeleten alapul. 

 

A határozat ellen a fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja. A fellebbezés 

előterjesztéséről az Ákr. 43. § (6) bekezdése és 118. §-a, valamint a kormányzati igazgatásról 

szóló 2018. évi CXXV. törvény 44. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, továbbá a fellebbezés 

benyújtásának módjáról az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a alapján rendelkeztem. 

 

 

Győr, elektronikus aláírás szerint  

 

 

 Dr. Lipovits Szilárd jegyző nevében és megbízása alapján: 

 

 

 

 

Skrapics Balázs 

csoportvezető 

 

 

 

Értesül: 

Kérelmező és tulajdonos: 

1. Fusion Fritőzolaj Kft. – cégkapun keresztül; 

Előző üzemeltető: 

2. START ASSISTANCE Kft. – cégkapun keresztül; 

Szakhatóságok: 

3. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Természetvédelmi Osztály – hivatali kapun keresztül; 

4. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 

hivatali kapun keresztül; 

5. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – hivatali kapun keresztül; 

 

 



Fusion Fritőzolaj Kft. 
Fusion Fritőzolaj Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
08-09-017751 
Adószám 
14670912-2-08 
Székhely 
9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky utca 30. Térkép 

Fusion Fritőzolaj Kft. 
9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky utca 30. cjsz: 08-09-017751 adószám: 14670912-2-08 

• Tárolt cégkivonat  

• Cégadatok  

 

Tárolt Cégkivonat 

A Cg.08-09-017751 cégjegyzékszámú Fusion Fritőzolaj Korlátolt Felelősségű Társaság (9071 
Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky utca 30.) cég 2021. augusztus 1. napján hatályos adatai a következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok  
Cégjegyzékszám: 08-09-017751 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2009/02/23 
 

2. A cég elnevezése 

2/2. Fusion Fritőzolaj Korlátolt Felelősségű Társaság  
A változás időpontja: 2016/07/26  
Bejegyzés kelte: 2016/08/30 Közzétéve: 2016/09/01  
Hatályos: 2016/07/26 ... 

3. A cég rövidített elnevezése 

3/2. Fusion Fritőzolaj Kft.  
A változás időpontja: 2016/07/26  
Bejegyzés kelte: 2016/08/30 Közzétéve: 2016/09/01  
Hatályos: 2016/07/26 ... 

5. A cég székhelye 

5/3. 9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky utca 30.  
A változás időpontja: 2021/07/01  
Bejegyzés kelte: 2021/07/29 Közzétéve: 2021/07/31  
Hatályos: 2021/07/01 ... 

7. A cég fióktelepe(i) 

7/1. HU-9021 Győr, Domb utca 11. 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0809017751/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0809017751/TaroltCegkivonat
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0809017751/TaroltCegkivonat


 
A változás időpontja: 2021/07/01  
Bejegyzés kelte: 2021/07/29 Közzétéve: 2021/07/31  
Hatályos: 2021/07/01 ... 

7/2. HU-2045 Törökbálint, hrsz 0152/12.  
A változás időpontja: 2021/07/01  
Bejegyzés kelte: 2021/07/29 Közzétéve: 2021/07/31  
Hatályos: 2021/07/01 ... 

8. A létesítő okirat kelte 

8/1. 2009. február 18.  
Bejegyzés kelte: 2009/02/23 Közzétéve: 2009/03/12  
Hatályos: 2009/02/23 ... 

8/2. 2009. november 2.  
Bejegyzés kelte: 2009/11/19 Közzétéve: 2009/12/10  
Hatályos: 2009/11/19 ... 

8/3. 2009. december 17.  
Bejegyzés kelte: 2009/12/22  
Hatályos: 2009/12/22 ... 

8/4. 2016. július 26.  
Bejegyzés kelte: 2016/08/30 Közzétéve: 2016/09/01  
Hatályos: 2016/08/30 ... 

8/5. 2016. október 1.  
Bejegyzés kelte: 2016/10/17 Közzétéve: 2016/10/19  
Hatályos: 2016/10/17 ... 

8/6. 2021. július 1.  
A változás időpontja: 2021/07/01  
Bejegyzés kelte: 2021/07/29 Közzétéve: 2021/07/31  
Hatályos: 2021/07/01 ... 

8/7. 2021. július 26.  
A változás időpontja: 2021/07/26  
Bejegyzés kelte: 2021/07/29 Közzétéve: 2021/07/31  
Hatályos: 2021/07/26 ... 

902. A cég tevékenysége 

9/11. 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
  
A változás időpontja: 2016/07/29  
Bejegyzés kelte: 2016/08/01 Közzétéve: 2016/08/03  
Hatályos: 2016/07/29 ... 

9/12. 4619 '08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 
  
A változás időpontja: 2016/07/29  
Bejegyzés kelte: 2016/08/01 Közzétéve: 2016/08/03  
Hatályos: 2016/07/29 ... 

9/14. 4724 '08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
  
A változás időpontja: 2016/07/29  
Bejegyzés kelte: 2016/08/01 Közzétéve: 2016/08/03  
Hatályos: 2016/07/29 ... 

9/15. 4781 '08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 
  
A változás időpontja: 2016/07/29  
Bejegyzés kelte: 2016/08/01 Közzétéve: 2016/08/03  
Hatályos: 2016/07/29 ... 

9/16. 5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
  
A változás időpontja: 2016/07/29 



 
Bejegyzés kelte: 2016/08/01 Közzétéve: 2016/08/03  
Hatályos: 2016/07/29 ... 

9/19. 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  
A változás időpontja: 2016/08/16  
Bejegyzés kelte: 2016/08/17 Közzétéve: 2016/08/19  
Hatályos: 2016/08/16 ... 

9/21. 6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
  
A változás időpontja: 2020/12/18  
Bejegyzés kelte: 2021/01/15 Közzétéve: 2021/01/19  
Hatályos: 2020/12/18 ... 

9/22. 4633 '08 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme 

Főtevékenység. 
  
A változás időpontja: 2021/07/13  
Bejegyzés kelte: 2021/07/14 Közzétéve: 2021/07/16  
Hatályos: 2021/07/13 ... 

9/23. 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
  
A változás időpontja: 2016/07/29  
Bejegyzés kelte: 2021/07/14 Közzétéve: 2021/07/16  
Hatályos: 2021/07/13 ... 

11. A cég jegyzett tőkéje 

11/2. Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 HUF 
  
A változás időpontja: 2016/08/30  
Bejegyzés kelte: 2016/08/30 Közzétéve: 2016/09/01  
Hatályos: 2016/08/30 ... 

13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai 

13/6. Nagy Gábor (an.: Huszár Mária) 

Születési ideje: 1978/09/25 

9151 Abda, Duna utca 4. 

Adóazonosító jel: 8408094394 

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta 

benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2021/07/01  
A változás időpontja: 2021/07/01  
Bejegyzés kelte: 2021/07/29 Közzétéve: 2021/07/31  
Hatályos: 2021/07/01 ... 

20. A cég statisztikai számjele 

20/4. 14670912-4633-113-08.  
A változás időpontja: 2021/07/15  
Bejegyzés kelte: 2021/07/15 Közzétéve: 2021/07/16  
Hatályos: 2021/07/15 ... 

21. A cég adószáma 

21/5. Adószám: 14670912-2-08. 

Adószám státusza: érvényes adószám 

Státusz kezdete: 2017/08/21  
A változás időpontja: 2017/08/21 



 
Bejegyzés kelte: 2017/08/29 Közzétéve: 2017/08/30  
Hatályos: 2017/08/21 ... 

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma 

32/3. 11737007-23720118-00000000 

A számla megnyitásának dátuma: 2019/01/11. 

A pénzforgalmi jelzőszámot kezeli: OTP Megyei Igazgatóság GYŐR (9021 Győr, 

Teleki u. 51. ) 

Cégjegyzékszám: 01-10-041585  

  
Bejegyzés kelte: 2019/01/14 Közzétéve: 2019/01/15  
Hatályos: 2019/01/14 ... 

45. A cég elektronikus elérhetősége 

45/2. A cég kézbesítési címe: info@fusionolaj.hu 

  
A változás időpontja: 2016/07/26  
Bejegyzés kelte: 2016/08/30 Közzétéve: 2016/09/01  
Hatályos: 2016/07/26 ... 

49. A cég cégjegyzékszámai 

49/1. Cégjegyzékszám: 08-09-017751  

Vezetve a Győri Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
Bejegyzés kelte: 2009/02/23 Közzétéve: 2009/03/12  
Hatályos: 2009/02/23 ... 

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége 

59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 14670912#cegkapu  
A változás időpontja: 2018/06/13  
Bejegyzés kelte: 2018/06/13 Közzétéve: 2018/06/15  
Hatályos: 2018/06/13 ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 

60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.08-09-017751  
A változás időpontja: 2017/06/09  
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13  
Hatályos: 2017/06/09 ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. A tag(ok) adatai 

1/8. Nagy Gábor (an.: Huszár Mária) 

Születési ideje: 1978/09/25 

9151 Abda, Duna utca 4. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2021/07/01  
A változás időpontja: 2021/07/01  
Bejegyzés kelte: 2021/07/29 Közzétéve: 2021/07/31  
Hatályos: 2021/07/01 ... 

 

Készült: 2021/08/01 07:24:56. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában megegyeznek a 
cégnyilvántartó rendszer adataival. 
Microsec zrt. 

 

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/01-10-041585
mailto:info@fusionolaj.hu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses/08-09-017751
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9021 Győr, Domb utca 11. 
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1. ADATOK:  

 

Cégadatok:  

Név: Fusion Fritőzolaj Kft 
KSH: 14670912-4633-113-08 
Székhely: 9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky utca 30. 
Elérhetőség:  
KÜJ szám: 103 827 586 
 

Telephelyek:  

Címe: 9021 Győr, Domb utca 11. 
Helyrajzi szám: 7068/5 hrsz. 
KTJ szám: 102 941 374 
Középponti EOV koordinátája: X: 260433 m; Y: 543105 m  
A település statisztikai száma: 25584 
Környezetvédelmi engedély iktatószáma: folyamatban 
 

 

2. ELLENŐRZÉSRE JOGOSULT SZERVEK  

 Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége  

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri 

Főigazgatósága Győr  

 

3. TELEPHELY MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE, KÖZMŰVEK  

A telephely megközelíthető:  

A Győr, Domb utca 21. szám alatti telephely Győr építési szabályzata – GYÉSZ 10/2015.(III.27.) 

Önkormányzati rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelettel jóváhagyott rendezési 

terve szerint Gksz (kereskedelmi szolgáltató) övezeti besorolású területen található.  

A telephely a Győrből Abda irányába vezető 1-es számú főút mellett található, arról közvetlenül 
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közelíthető meg. A telephelyek közművekkel ellátott, vezetékes ivóvíz, villany bekötés van, a 

szennyvíz elvezetése közcsatornában történik. 

 

 

4. INTÉZKEDÉSRE JOGOSULT VEZETŐK ADATAI:  

Nagy Gábor ügyvezető  

  

5. A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA, ALKALMAZOTT 

TECHNOLÓGIA:  

TEÁOR’08  

3811’08  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

 

A Kft. a termelőktől, forgalmazóktól, lakosságtól származó nem veszélyes hulladékokat a 

keletkezésük helye és a Kft. telephelyei között, továbbá a Kft. telephelye és a nyilvántartásba 

vett, ill. hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek telephelye között 

kívánja gyűjteni, szállítani. A hulladékokat a Kft. a 9021 Győr, Domb utca 11. szám alatti 

telephelyére szállítja be, gyűjti. A Kft. által összegyűjtött nem veszélyes hulladékokat érvényes 

környezetvédelmi engedéllyel rendelkező cégeknek adja át további kezelésre.  

 

Vízfelhasználás:  

A telepen szociális célú vízfelhasználás történik. A felhasznált vizet a meglévő vezetékes 

hálózatról nyernek. A mosó berendezésből kikerülő szennyvíz két darab egyedi gyártású CE 

minősítéssel ellátott előszűrő berendezésen halad át, mely a szennyeződéseket felfogja. A 

közcsatornába kikerülő szennyvízre vonatkozóan a Kft megkérte a Pannon-Víz Zrt-től. a 

befogadó nyilatkozatot 

 

Szennyvízkezelés:  

A keletkező szennyvizek elvezetése közcsatornában történik.  
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Telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:  

Tevékenység során várhatóan az alábbi hulladékok keletkezhetnek: 

Hulladék azonosító  

kód 
Megnevezés 

150102 Műanyag csomagolási hulladék 

150202* 
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

200125 Ételolaj hulladék 

 

A várható éves mennyiségüket a piaci igényektől és a megrendelések számától függ.  

A telephelyen képződő települési szilárd hulladékok gyűjtését a területileg illetékes 

közszolgáltató, azaz GYHG Kft végzi. 

 

Vegyi és biológiai anyagok tárolása  

A telephelyen csak a takarítási tevékenység során használt veszélyes anyagokat ill. 

készítményeket tárolják.  

A szociális létesítmények tisztításához szükséges anyagok tárolása külön feliratozott 

szekrényben történik, Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási 

Népegészségügyi Intézete által ellenőrzött módon. Mennyisége maximum a heti 

felhasználásnak megfelelő mennyiség.  

Minden telephelyen tárolt vegyi anyag biztonságtechnikai adatlapja megtalálható az irodában.  

 

6. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY (HAVÁRIA):  

 

A betervezett és a hatóságok által előírt óvintézkedések ellenére bekövetkező balesetek 

környezeti és egyéb káros hatásainak csökkentésére havária tervet kell készíteni és az esemény 

bekövetkezte esetén aszerint kell eljárni. Külön indokolt foglalkozni a telephelyen folytatott 
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tevékenységből eredő eseményekkel és a tevékenységtől független eseményekkel (rendkívüli 

időjárási körülmények, természeti csapások, stb.).  

Havária jellegű eseményen azokat a váratlanul fellépő ismert, vagy ismeretlen eseményeket 

értjük, melyek:  

 A - veszélyeztetik személyek testi épségét, fontos berendezések hibásodnak meg, 

környezet szennyezés állhat fenn  

 B - fontos berendezések hibásodnak meg, nagy anyagi kár keletkezhet, hosszabb 

üzemszünetre kell felkészülni, környezet szennyezés állhat fenn  

 C - károk keletkezhetnek a berendezésekben, rövidebb üzemszünet, környezet 

szennyezés állhat fenn  

 D - rövidebb üzemszünet, csekély anyagi kár, kisebb mértékű környezetszennyezés 

léphet fel  

 E - tevékenységet le kell állítani, anyagi kár nincs, környezetszennyezés nincs 

Bármely esemény bekövetkezése során elsődleges cél a veszélyeztetett személyek testi 

épségének megóvása, a környezetszennyezés megakadályozása, berendezések meghibásodása 

esetén a hiba elhárítása, melynek során:  

 elsődleges a hiba okának kivizsgálása  

 a leállás időtartamának megbecsülése  

 a kárelhárítás megszervezése  

 a kárelhárítás végrehajtása  
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A tevékenység által érintett telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, ( gyűjtés, szelektálás, 

)történik.  Az esetleg előforduló eseményeket, azok következményeit és a szükséges 

intézkedéseket az alábbi táblázat foglalja össze:  

 

Telephelyen belüli havária: 
Esemény  

Következmény  Intézkedés  

Áramszünet:  E  tevékenység csökkentett 
üzemvitellel 

Vízszolgáltatási szünet: nincs  

Gázszolgáltatás szünet: nincs  

Internet szolgáltatás szünet:  E  tevékenység csökkentett 
üzemvitellel  

Tüzesetek:  

- üzemépületben  A,B,C,D  tűzvédelmi utasítás szerint  

- manipulálótéren A,B,C,D  tűzvédelmi utasítás szerint  

Közlekedési baleset:  A,B,C,D  ADR szerint  

Szilárd hulladék kiömlés:  

-szilárd burkolatú 
kezelőterületekre  

D,E havária terv szerint  

Folyékony hulladék kiömlése:  

-szilárd burkolatú 
kezelőterületre  

D,E havária terv szerint  

Hulladék szél általi elhordása  nincs  havária terv szerint  

Gépek berendezések 
meghibásodásából eredő nem 
üzemszerű állapot  

D,E karbantartási utasítás szerint  

A szennyvízhálózat eldugulása  E  telepvezetői utasítás szerint  

Olajfolyás gépjárművekből, 
technológiai berendezésekből  

E  telepvezetői utasítás szerint  

Veszélyes hulladék a beérkező 
hulladékok között / veszélyes 
tárgy a hulladékok között  

E  telepvezetői utasítás szerint  
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Szilárd hulladék kiömlése talajra:  

- Az okozó tevékenységet le kell állítani.  

- Meg kell akadályozni, hogy további szilárd hulladék kerüljön a burkolatra.  

- A kiömlött anyagot gyűjtőedénybe fel kell takarítani 

Folyékony hulladékok kiömlése talajra:  

- Az okozó tevékenységet le kell állítani.  

- Meg kell akadályozni, hogy további folyadék kerüljön a burkolatra.  

- A kiömlött anyagot fel kell itatni, szennyezett itatóanyagot gyűjtőedénybe helyezni.  

 

Hulladék szél általi elhordása:  

A kihordott hulladékot minden műszak végén, vagy szükséges esetben műszak közben több 

alkalommal össze kell szedni. 

 

Egyéb, telephelyen kívüli havária jellegű események:  

A telephelyen kívüli események elsősorban természeti katasztrófák, illetve a telephely 

környezetében üzemelő berendezésekben előforduló tűz és robbanás, melyek hatása 

veszélyeztetheti a tevékenységet, illetve annak berendezéseit. 

Minden bekövetkezett havária eseményt jelenteni kell az illetékes hatóságoknak! 

 

7. ÜZEMELÉSSEL KAPCSOLATOS VEZETŐI FELADATOK:  

 

Ügyvezető:  

 Feladata a hulladékkezelő telephely üzemeltetésével kapcsolatos szabályzatok, 

utasítások elkészítésének irányítása, jóváhagyása, valamint az ezekben foglaltak 

általános felügyelete, így:  

o Üzemeltetési Szabályzat  

o Tűzvédelmi Szabályzat  
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o Munkavédelmi Szabályzat előírásainak betartatása, illetve a betartáshoz 

elengedhetetlen feltételek biztosítása.  

 hulladékkezelő üzemeltetésére vonatkozó szabályzatok, utasítások elkészítése / 

elkészíttetése,  

 A jóváhagyott szabályzatokban, utasításokban foglaltak érvényesítése.  

 Felügyeli az üzemeltetéssel kapcsolatos szabályzatok, utasítások betartását.  

 A hulladékkezelő területén ellenőrzésre jogosultak által feltárt hiányosságok 

megszüntetése érdekében intézkedik, illetőleg intézkedést kezdeményez.  

 

Telepvezető:  

 Feladata a telephelyen történő munkavégzés ideje alatt a telephelyre és a telephely 

üzemeltetési folyamataira vonatkozó ügyvezető által kiadott szabályzatokban foglalt 

előírások maradéktalan betartatása.  

 Az esetlegesen kialakuló havária helyzetekben a jelen szabályzat szerinti és az egyéb 

vonatkozó szabályzatok szerinti vészhelyzetet elhárító, vagy azt megszüntető 

intézkedések megtétele, amennyiben szükséges külső segítség bevonásával.  

 Felettes vezetőinek tájékoztatása az esetlegesen bekövetkező beavatkozást igénylő 

eseményekről.  
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8. RIASZTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA:  

Sorszám  Észlelő  Hiba  Tájékoztatandók  

1.  Telepvezető, 
alkalmazottak  

Tűz / füst  telepvezető, 
ügyvezető  

2.  Telepvezető, 
alkalmazottak  

Gépek 
berendezések 
meghibásodásából 
eredő nem 
üzemszerű állapot  

telepvezető, 
ügyvezető  

3.  Telepvezető, 
alkalmazottak  

A 
szennyvízhálózaton 
vagy a vezetékes 
vízzel kapcsolatos 
rendellenességeket 
észlel.  

telepvezető, 
ügyvezető 

4.  Telepvezető, 
alkalmazottak  

Beérkező veszélyes 
hulladék vagy tárgy  

telepvezető, 
ügyvezető 

5.  Telepvezető, 
alkalmazottak  

Hulladék elszóródás  telepvezető, 
ügyvezető 

7.  Telepvezető, 
alkalmazottak  

Olaj elfolyás  telepvezető, 
ügyvezető 

8.  Telepvezető, 
alkalmazottak  

Közműszolgáltatáso
k szünetelése  

telepvezető, 
ügyvezető 

 

Az üzemelést nem gátló műszaki meghibásodásokról feljegyzést kell készíteni, azokat az 

üzemnaplóba megjegyzés rovatba fel kell jegyezni. 
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9. A TERÜLETILEG ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÉS SZERVEZETEK:  

 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

Cím: 9021 Győr, Árpád u. 28-32.  

Telefon: 96/500-000,  

Ügyelet:30/959-4388 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály  

Cím: 9021 Győr, Árpád u. 28-32.  

Telefon: 96/524-000  

Ügyelet: 20/946-3772 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4. 

Tel.:96/ 529-530 

Fax: 96/ 315-557 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  

Cím: 9024 Győr Jósika u. 16. 

Telefon:96/ 418-044 

Fax: 96/418-068  

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 

Intézete 

Cím: 9022 Győr, Batthyány tér 3. 

Telefon: 96/310-622 

 

Általános vészhívó/vészhelyzet bejelentő 
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Telefon: 112 

Telefonon történő bejelentés esetén a bejelentésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia: 

 észlelő személy neve, beosztása 

 a jelenség észlelésének helye, ideje 

 a környezetbe jutott szennyező anyag jellemzői és mennyisége 

 észlelt jelenségről a lehető legtöbb információ 

 kapcsolattartás érdekében a bejelentő telefonos elérhetősége 

 elhárítás / megszüntetés érdekében foganatosított intézkedésekről való tájékoztatás 

 tájékoztatás a telephely megközelíthetőségéről 

A segítségül hívott külső szerv kárelhárításban résztvevő csoportjának biztosítani kell a 

bejáratok, közlekedési útvonalak szabad használatát, valamint segítséget kell nyújtani az üzemi 

területen való mozgásukhoz. 

10. A LOKALIZÁCIÓ SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI ERŐFORRÁS SZÜKSÉGLETE: 

A lokalizációért mindig a káresemény bekövetkezésekor jelenlévő vezetők a felelősek. 

Személyi erőforrás szükséglet: 

A telepen belül a kárelhárítási munkát elsődlegesen a Kft. dolgozói hajtják végre.  

Tárgyi erőforrás szükséglet: 

 műanyag gurulós edény 

 felitatóanyag, felitató hurka 

 lapát 

 seprű 

 sav es olajálló kesztyű 

 védőszemüveg 

 hulladékgyűjtő zsák 
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11. A KÁRELHÁRÍTÁSI ANYAGOK TÁROLÁSI HELYE, HOZZÁFÉRHETŐSÉGE: 

A felitató anyagok, valamint a kármentéshez szükséges eszközök tárolása a telephelyen belül jól 

megközelíthető módon történik. Az esetlegesen szennyeződő felitató anyagok tárolása a 

hulladék kezelőcsarnok kijelölt területén környezetszennyezést kizáró módon történik. 

14. KÁRELHÁRÍTÁSI MŰVELETI TERV: 

A RENDKÍVÜLI SZENNYEZÉS MEGELŐZÉSÉNEK MŰSZAKI FELTÉTELEI, A KÁRELHÁRÍTÁS 

ERŐFORRÁS SZÜKSÉGLETE: 

A rendkívüli szennyezések megelőzése a következő módon történik: 

 a technológia betartása, szakszerű anyagtárolás 

 a karbantartási ütemterv betartása 

A technológia betartása 

A telepen csak olyan munkavállalót foglalkoztatnak, akit a telepen történő munkavégzésre, a 

munkavégzés során fennálló veszélyforrások és az ellenük történő védekezésre kioktattak. 

Ügyelni kell a hulladék elhullásának megakadályozására. 

A Kft. a munkavédelmi előírásokat betartva működik. A munkavédelmi oktatásokat külsős 

szakember bevonásával látja el és a szakemberrel a tevékenységet rendszeresen ellenőrizteti. 
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A karbantartási ütemterv betartása 

A telepen az alábbi karbantartásokat, ellenőrzéseket kell végrehajtani: 

A telephelyen üzemelő gépek, járművek rendszeres, ill. meghibásodás esetén azonnali 

karbantartását szakszervizzel el kell végeztetni 

A KÁRELHÁRÍTÁSI MŰVELETEK TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁSAI 

Csőtörés esetén a töréshez lévő legközelebbi elzáró szerkezetet el kell zárni, hogy a további 

elfolyás megakadályozott legyen. 

A szennyvízhálózat dugulása esetén lehetőleg fel kell függeszteni a további vízhasználatot, 

amiből szennyvíz keletkeztethető. Értesíteni kell a dugulás elhárításra szakosodott céget.  

A szétszóródott hulladékot azonnal össze kell szedni egy nyitott konténerbe. A szél által 

elhordott hulladékot kézi erővel kell összegyűjteni. 

Olaj elfolyás észlelésekor azt azonnal felitató anyaggal fel kell szórni és a szennyezett felitató 

anyagot külön kell kezelni a többi hulladéktól. 

Amennyiben veszélyes hulladékot észlelnek a beszállított nem veszélyes  hulladékok között, 

akkor az el kell különíteni, ki kell emelni a hulladékból, majd azt be kell sorolni a hulladék 

jegyzék szerint és alkalmas hulladék kezelőhöz el kell szállítani. 

Tűzeset észlelésekor a jelzésrend a TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ban foglaltaknak megfelelő, ezen 

túlmenően a magasabb védelmi szintet a létesítménybe telepített tűzjelző rendszer szolgálja. A 

rendszer időszakos működési ellenőrzéséről erre kioktatott személyek gondoskodnak.  

A telephelyen keletkezett tüzek megfékezésére illetve kiterjedésük megakadályozására a 

válogatócsarnokban és az üzemviteli épületben elhelyezett ABC tűzosztályú porral- és BC 

tűzosztályú CO2-gázzal oltó hordozható készülékek használhatók fel. A készenléti helyek az 

épületekben elhelyezett tűzriadó-vázlatokon feltüntetésre kerültek. A készülékek kezelésére és 

tűzesetben való közreműködésre vonatkozóan a munkába állás előtti és/vagy az időszakos 

(éves gyakoriságú) tűzvédelmi oktatás keretein belül valamennyi dolgozó tájékoztatást kap. 



HAVÁRIA TERV 

 

   

  
 
 
 

A tűzoltók oltóvíz igényét a telephelyen kívül közvetlen az út mellett 2 db tüzivíz hálózati csap 

hivatott ellátni. A vízvételi helyek környezetében a hozzáférés biztosítása érdekében a parkolás 

tilos. 

A vállalkozás szerződéssel rendelkezik egy tűzoltó készülékek karbantartására szakosodott 

céggel. A vállalkozás tűzvédelmi szabályzata által meghatározott feladatokat külsős 

szakemberek segítségével a cég végrehajtotta, az időközönként fellépő feladatokat elvégzi.  

A KÁRELHÁRÍTÁS SORÁN KELETKEZŐ VESZÉLYES HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA, 

ÁRTALMATLANÍTÁSA: 

A kárelhárítás során az esetleg keletkező veszélyes hulladékokat szelektíven kell gyűjteni. 

Az összegyűjtött veszélyes hulladék elszállítási és ártalmatlanítási lehetőségeinek felmérése a 

környezetvédelmi megbízott feladata, aki köteles az ügyvezetőt tájékoztatni a lehetséges 

megoldásokról. 

Az összegyűjtött veszélyes hulladékot csak arra feljogosított személlyel ill. szervezettel lehet az 

ártalmatlanítás helyére elszállítani, illetve ártalmatlanítani. A feljogosítással rendelkező 

szervezet(ek) árajánlatainak beszerzése a környezetvédelmi megbízott feladata. A veszélyes 

hulladék szállítására feljogosító engedély másolatát a kárelhárítási naplóhoz kell csatolni. 

Az évi rendszeres hulladékbevallásban a kárelhárítás során ártalmatlanított veszélyes hulladék 

mennyiségeket is fel kell tüntetni. 

 

 

Győr, 2021. augusztus 16. 





Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Iktatószám: 8101717417/2021/NAV
Ügyintéző: Czákler Péter Józsefné
Telefonszám: (99) 512-537
Ügyszám: 8062825097

ADÓIGAZOLÁS

A foglaltaknak megfelelően a rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák,
bevallások, bevallást pótló bevallások, önellenőrzések, átvezetési kérelmek, végleges határozatok -
alapján igazolom, hogy

Fusion Fritőzolaj Korlátolt Felelősségű Társaság
14670912-2-08

9071 GÖNYŰ BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 30.

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelmére a(z) Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség eljárásához, engedélyezési eljárás céljára adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.

GYŐR, 2021. augusztus 24.

dr. Horváth Szabolcs
igazgató

(hatáskör gyakorlója)

Horváth Imre
osztályvezető

(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 7410273813004111285727431

Ügyfélszolgálati Osztály 2.
9002 GYŐR Pf.118 Telefonszám: (96) 509-400 Fax: (96) 312-012

Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámunkra hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!
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HULLADÉKTÁROLÓ HELY 
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Érvényes: 2021. augusztus 1.-től 

 
Jóváhagyta: 
 
  Nagy Gábor 
      ügyvezető 
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Az hulladéktároló hely működési szabályzat hatálya: 

Jelen hulladéktárolóhely működési szabályzata biztosítja a 2012. évi CLXXXV Törvény, a 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 98/2001. (VI. 25.) Kormány rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) 
Korm. rendelet, valamint a 309/2014 (XII.11) Kormány rendelet előírásainak betartását. 
 
Továbbá a hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra vonatkozó 
előírásai szerint üzemeltethető. 
 
 

Jogszabályi környezet: 

A vonatkozó jogszabály  

száma Címe  

   

1. 2012 évi. CLXXXV. törvény A hulladékról 
 

 

2. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről 
 

 

3. 98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

 

4. 309/2014 (XII.11) Kormány rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről 
 

 

5. 78/2007. (IV. 24.) Kormányrendelet 
 
6. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

A környezeti alapnyilvántartásról 
 
az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

 

 

Általános adatok: 

 

Az üzemeltető gazdálkodó szervezet: 

név: FUSION FRITŐZOLAJ Kft 
székhely: 9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky utca 30. 
telephely: 9021 Győr, Domb utca 11. (7068/5 hrsz) 
KÜJ szám: 103 827 586 
KTJ szám: 102 941 374  
Folytatott tevékenység (TEÁOR kód):  
3811 – Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 
Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személy: Nagy Gábor 

A hulladék tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért felelős személy: Nagy Gábor 
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A Kft. tevékenysége: 

A Fusion Fritőzolaj Kft a különböző vendéglátói egységeknél keletkező 200125 azonosító kódú 
elhasznált olaj hulladék gyűjtését kívánja végezni.  
A hulladékok a termelő (vendéglátó egységek) telephelyeiről előre egyeztetett időpontban 
kerülnek elszállításra a Fusion Fritőzolaj Kft. Győr, Domb utca 11. sz ám alatti telephelyére, 
ahol a hulladékok gyűjtése történik. A beérkező hulladékok az átvételt követően a 
telephelyen kialakított csarnok épületben, 164 m2 nagyságú kezelőhelyiségben kerülnek 
gyűjtésre. A hulladék gyűjtőhelyeken kármentő tálcák kerülnek elhelyezésre, melyek 
biztosítják az esetleges sérülések során gyűjtőedényekben lévő folyadék mennyiség 
felfogását. A Kft. a gyűjteni és szállítani kívánt hulladékokat a termelő egységek által 
korábban már szállításra alkalmas csomagolásban előkészített 10, 20 vagy 30 l-es műanyag 
kannákban szállítja be a telephelyre, ahol a kiszállítás gazdaságossága érdekében a kannák 
tartalmát a telephelyen rendelkezésre álló kb. 1.000 literes IBC tartályba (kb. 10 db) ürítik. 
Az IBC tartály kármentővel ellátott.  
 
 

A hulladéktároló hely elhelyezkedése, kialakítása: 

Műszaki kialakítása: 

A Kft. tevékenységét a 9021 Győr, Domb utca 11. szám alatti bérelt telephelyen végzi. A Győr 
7068/5 hrsz alatti telephely Győr építési szabályzata – GYÉSZ 10/2015.(III.27.) Önkormányzati 
rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelettel jóváhagyott rendezési terve szerint Gksz 
(kereskedelmi szolgáltató) övezeti besorolású területen található. A telephely a Győrből Abda 
irányába vezető 1-es számú főút mellett található, arról közvetlenül közelíthető meg. A 
telephelyre illetéktelenek bejutását a 0-24 órába szolgálatot ellátó portaszolgálat és zárt 
kapubejáró akadályozza meg. 
 
A bérelt telephely területe kb. 164 m2. 
 
Az épületben 1 db hulladékkezelő helyiség, 1 db raktár-helyiség, 1 db iroda, nemenként 
elkülönített mellékhelyiség, öltöző és közlekedő folyosó került kialakításra. A szellőztetés 
minden teremben nyílászárókkal megoldott.  
Az ivóvíz ellátás a telephely területén közműről megoldott. A szennyvízelvezetés 
közcsatornába történik. 
 
A telephely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, a telep zárható 
kapuval felszerelt, őrzése portaszolgálattal megoldott. 
 
A tároló terület olyan módon és méretben (az ott található hulladékok mennyiségével 
arányosan) került kialakításra, hogy az a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól 
megközelíthető legyen. 
 
A hulladéktároló hely táblával jelzett. A Fusion Fritőzolaj Kft. által üzemeltett hulladéktároló 
helyen veszélyes hulladékok tárolása nem történik, ezért a hulladéktároló hely szabályzat 
nem tartalmaz veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat. 
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A hulladéktároló helyen a gazdálkodó szervezet csak annyi hulladékot tárol, amennyi  
a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel  
a hulladéktároló hely tárolókapacitására.  
 

A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolóedényen és a tárolás helyén 
jól látható jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen azonosítjuk.  
 
A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapota 
rendszeresen ellenőrzésre kerül és szükség esetén javítását elvégezzük. 
 
A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférés folyamatosan 
biztosítva van. 
 

Üzemnapló vezetése 

A hulladéktároló hely üzemeltetéséről a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a 
telephelyen, naprakész módon üzemnapló vezetése történik az alábbi adattartalommal: 

a) a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, 
és -jelleg szerint); 

b) a tárolásra átvett hulladék elhelyezésének és elszállításának időpontja; 
c) a hulladéktároló hely üzemeltetőjének neve, címe, székhelye; 
d) annak adatai, akinek részére a tárolt hulladékot átadásra került (ha a hulladékot nem 

a hulladéktároló hely üzemeltetője hasznosítja, ártalmatlanítja); 
e) az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a 

szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok 
megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint 

f) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések. 
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Fusion Fritőzolaj Kft.  
ÜZEMNAPLÓ  

Székhely: 9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky utca 30. 
Telephely: 9021 Győr, Domb utca 11. 7068/5. Hrsz. 

 

 

 

DÁTUM 

  
 BESZÁLLÍTOTT 

HULLADÉK    
HA kód 20 01 25  

 TÁROLT 
HULLADÉK  

HA kód 20 01 25  
 HULLADÉK KIADÁSA   Átvevő  

Rendkívüli 
esemény 

Hatósági 
ellenőrzések 

megállapításai 
Intézkedés  

Termelő 
szállító levél 

száma 
 Kg   mennyisége   dátuma   mennyisége   Neve  

 KÜJ 
szám  

 KTJ 
szám        
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Tárolóhely elhelyezkedése, helyszínrajz: 
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A telephely kialakítása: 

 
  

 A gyűjthető, tárolható hulladékok fajtája, mennyisége: 

A gyűjthető hulladékok típusa és tervezett éves mennyisége: 

 



8 

 

Gyűjthető 
hulladékok 

megnevezése 

Azonosító 
kód 

Gyűjthető 
mennyiség 
(tonna/év) 

Gyűjtési hely 

Maximálisan 
tárolható 

mennyiség 
(tonna) 

UN szám 

Országos 
Tűzvédelmi 

Szabályzat szerint 
tűzveszélyességi 

osztály 

étolaj- és zsír 20 01 25 30 hulladék tároló 30 nincs C 

 

Tevékenység során várhatóan az alábbi hulladékok keletkezhetnek: 

Hulladék azonosító  

(EWC kód) 
Megnevezés 

150102 Műanyag csomagolási hulladék 

150202* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), 

törlőkendők, védőruházat 

200125 Étolaj és zsír 

 

A várható éves mennyiségüket a piaci igényektől és a megrendelések számától függ.  
A telephelyen képződő települési szilárd hulladékok gyűjtését a területileg illetékes 
közszolgáltató, azaz a GYHG Nonprofit Kft. végzi.  
A hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás 

A 309/2014 (XII.11) Kormányrendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségek értelmében a gazdálkodó szervezet megfelelő, naprakész 
nyilvántartást vezet tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, 
mástól átvett, másnak átadott a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerint 
kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről.  
 
A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e 
rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljeskörűen teljesíthető legyen és  
a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét 
biztosítsa. 
Rendszeres adatszolgáltatást telephelyenként, hulladéktípusonként a termelő, illetve  
a hulladékgazdálkodási engedélyhez és nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző 
kezelő köteles szolgáltatni. 
Az adatszolgáltatást a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő telephelyenként és 
hulladéktípusonként teljesíti. 
Az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti  
a telephelyén képződött valamennyi hulladékról. 
A hulladéktermelő adatszolgáltatási kötelezettséget teljesít, amennyiben a tárgyévben 
képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja 

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 
b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, 
c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot. 
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A fenti bekezdés szerinti adatszolgáltatásra kötelezett a kötelezettség keletkezésétől 
számított 15 napon belül, a területileg illetékes felügyelőségen be kell jelentkeznie a 
Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerbe (HIR).  
 
A fentieknek megfelelően a Fusion Fritőzolaj Kft.-nél keletkezett nem veszélyes hulladékról, 
illetve a nem veszélyes hulladékok gyűjtéséről tárgyévet követő év március 1.-ig, jelentést 
készít, és megküldi azt a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak. 
Abban az esetben, ha a tevékenység változása következtében az adatszolgáltatási 
kötelezettség megváltozik, azt 15 napon belül jelezni kell a hatóság felé. 
 
 
A hulladéktárolóhelyről történő kiszállítása 
 

Nem veszélyes hulladékot csak olyan szervezet vehet át és szállíthat el, amely rendelkezik az 
adott hulladék kezelésére környezetvédelmi hatósági engedéllyel és azt be is mutatja. 
Hulladékot úgy kell elszállítani, hogy szállítás során környezetszennyezés ne következzen be. 
Szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti 
állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezésmentesítéséről, a hulladék 
elszállításáról. 
Hulladékot csak szállítólevéllel lehet a telephelyről kiszállítani, amelyen fel kell tüntetni a 
hulladék azonosító kódját, megnevezését és mennyiségét. 
Az elszállítás megszervezése a telepvezető feladata. 
A kiszállításokról a környezetvédelmi megbízott nyilvántartást vezet, a leigazolt szállítólevél 
visszakerül a Kft. telephelyére. A hulladék szállítója felelős azért, hogy a hulladék az átvett 
mennyiségben, csomagolásban és összetételben a szállítási dokumentumokban feltüntetettek 
szerint jusson el rendeltetési helyére. 
 
 
A hulladékgyűjtő területen betartandó munka- és tűzvédelmi szabályok 
A hulladékgyűjtő területen betartandó munka- és tűzvédelmi szabályokat a Munkavédelmi 
Szabályzat és a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.  

 
 
Győr, 2021. augusztus 16.   
 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum TAMÁSI
GÁBOR ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.08.25. 14.37.41


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: TAMÁSI GÁBOR
Születési hely: GYŐR
Születési dátum: 1982.02.27.
Anyja neve: OPRA ÉVA MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2021.08.25. 14.37.41
					
				 
					 ID_0d8d6693-d425-4e3e-8661-948ce226b009
				
				 
					 TAMÁSI GÁBOR
					
				 
					 TAMÁSI GÁBOR
					
				 
					 OPRA ÉVA MARGIT
					
				 
					 1982.02.27.
					
				 
					 GYŐR
					
			
		
	



		2021-08-25T14:37:19+0200


		2021-08-25T14:37:20+0200


		2021-08-25T14:37:37+0200


		2021-08-25T14:37:39+0200


		2021-08-25T14:37:44+0200


		2021-08-25T14:37:46+0200


		2021-08-25T14:37:53+0200


		2021-08-25T14:37:54+0200


		2021-08-25T14:36:15+0200


		2021-08-25T14:36:18+0200


		2021-08-25T14:36:41+0200


		2021-08-25T14:36:43+0200


		2021-08-24T15:44:21+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.


		2021-08-25T14:37:02+0200


		2021-08-25T14:37:04+0200


		2021-08-25T14:37:09+0200


		2021-08-25T14:37:10+0200


		2021-08-25T14:38:12+0200


		2021-08-25T14:38:14+0200




