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Cdomagolási hulladékok (beleéÉvea válogatottan gyűjtött telepÜlési
csomaoolási hulladékokat)
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lásihulladékoK
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mŰanvao csomaoolási hulladék
Ía csomaqolási hulIadék
fém csomaqolási hulladék
ÜVeo csomaoolási hulladék
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Á jegyzékben közelebblé!
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A közlekedés (szállítás) különböző terÜleteiről származó kiseIejtezett
járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból,
valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve
13' 14.16 06 és 16 08)
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1 160122
17

17 02
17 02 01
17 0242

17 0203
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03

17 A4 04
17 A4 05
17 04 07
19

hulladékká vált qumiabroncsok

lermékkénttovább nem hasznáiható járművek amelyek

nem

tartalmaznak sem folyadékokat, sem mas VeSZélyes Össze

1.000
5 000

műanvaqok
ilveo
kÖzelebbről nem meqhatározott alkatrészek

40.000

Építésiés boníasi hullaoéxot< (beleértve a Szennyezett területekről
kitermelt földet is)
fa. üveq és műanyag
fa
ÜVe0

műanvaq

Fémek (beleértve azok ötvözeteit

is)

Ólom

19 000

Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésÜk
telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és
hu

vas- és acélhulladék

hulladékok

Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (p|.
osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése)származó
hulladékok
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muanvao es ouml
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Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló,
kereskedelmi, ipari és intézményihulladékok), beleértve az
elkülönítetten qvűitött hulladékokat is
ElkÜlönítetten qvűitött hulladék frakciók (kivéve 15 01
DaDír és karton
ÜVeo
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A hasznosítást rnegelőző előkészítésmódja
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vÖrösréz. bronz. sárqaréz
alumínium

Fémtartalmúhulladék aprításából (shredderezéséből) származó
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vasfómek
nem VaS fémek

ioarivíz szolqáltatásból származó
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Előkezelés m'{aja: Átalakítás az R1-R1] rniíveletek valarnelyikérrek
elvégzése érclekében (R-kód
híányában ez a tnűvelet r-nagában foglallratja a hasznosítást megelőző
elől<észítő rnűveletel<et' nlint
péIdáLrl az Rl-Rl1 rnÚiveIeteket megelőzően végzett válogatásl
apritás, tönrörítés, pellet_készítés,

szárítás, z[rzás, kcln
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Magyarország közigazgatási
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szátn alatti (Nyíregyháza' 8522/13g,8522lI1O
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terü lete

Az engedélyes az I. pontban felsorolt hulladél<ol<at gazdálkodó szervezetektőI és nragánszerrrélyektől
A Kft' a szállítási tevékenységet Magyarországközigazgatási területérl v{gzi úgy' hog.v a
hulladékokat lrrinderr esetben beszáltítja a 4400 Nyíregyháza, Kállói tl. 71lA. sárn
alatti bérelt
telephelyre, alrol a huliadékol< rrrínden esetben előkezelésre ker|ilnek. A telephely teljes
terüJete
gyÍtjti be.

szilárd burkoIattal (aszfalt) e llátott' A telephelyre törlérro beszállítás, mérlegelésLrtáir a hLrlladékokat
azok rlinőségének és arryagijeLlerrrzőinek figyelenrbevéte]ével elki.ilonítve iároliák. A telephelyen
5

db l0x12 tn-es, l,2 lrr trragas tároló rekesz került l(ialakításra betorrbóI a nregr,ásároIt vaslrulladékok
osztályozását követő tárolására. A teleplrelyre beszállított hr:llaciél<ok idegen anyagot
nem
tar1alnrazrral<' A színesfémlrulladél<ot rnérlegelést l<övetően rnirlőségileg
osztátyozzák, enttek
nlegfelelően ktilöri tárolóban' t'ekeszben helyezik eI. A férrrforgács klilőn tárolóba kérÜl,
anrely egy
Vasbeton szírl jellegrli építrlérry'A papir és karton]rulladekot előkeze]és
után gyÍijtoko11téllerben
tárolják elszállításig. A ,'lerrrrékl<ént tor''áLrb nenr használlrató
-járrrríivek, anrelye k lierir tar.talnraznak

sern fblyadékokat' setn más veszélyes összetevőket'' hulladékol< teljesen kibontón
állapotban kerülnek
be a telephelyre, nem tartalrtraznak kárpitot, iiveget, gumit, hÍitij-, fék-. olajfolyadékot.

csak magát

a

.,cSupaSZ'' l<ar'osszériát - lenrezhulladél<ként ]<eriilnel< ic]e. A hulladék leaszfaltozott területen
kerül
tároIásra, nrajd ollózógép segítségéve]felcJaraboljál(. A Kft' a ter,ékenysége során
begyűjtött 20 01 40
EWC l<ódszáInú hulladékokat előkezeli' előkezelés során a lrulladék EWCkó ja

A

telephelyen gyűjtött

és a

telephelyr'e beszállított hulladékokat ntinden''.'"gvattorii<.
.r"tb"n előkezelik,

tömörítéssel, bálázással, darabolássa], vastalanítással, vagy ollózással, ezutárt l<erÜlrrek elszállításra.
A
lrulIadékol< sz'áIlítása l<özútorr törtérrik a Kft. tulajclonát képező gópjármÚivekkel'
A rninőségi
keveredés e]kerliiésérea szátlíta"járnrii'ekerr áttalában egyörrtetíí anYagot szállítanak. A rlegfeleioen
előkészített hLrlladé]<okat engedéllyel lendell<ező hulladékkezelőnek adják át.

rV. RendeIkezésre álló pénziigyi. szcmélyi és műszaki eszközö-k:
Pénzüe"vi állornány:
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Zrt. által kiadott 266529128 szánű

felelősségbiztosítás. i lletve
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Raiffeisen Bank

esef

Zft.

legesen bel<övetkezo

által liiadott igazolás. trrelvetr
liöi'rl1 eze ti káiok
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LEFORT S.A. Conkest 500 hidraLrlikus aprító
oK MH5 rakodógép
Dcsta targoltca
Sentrebogenrakodógép

Mithubishitargonca
60 tonnás hídmérleg
2 totrlrás elektrorrros nérleg
1

tonnás elektromos rnérleg

4 db lángvágó felszerelés
1 db Avennatrn MK 2500lridraulirrs báIáző gép
1 db ollózógép

szállító gépjárrlűvek:

Forgalmi
rendszám:

iux-998
iwE-307
XUB.493

XUB.127

MAN

Tu ajdon-

Motorszám:

Alvázszám:

Tipus:

Gvártmánv:

op:

wr\4AT371969W029603
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3768435099B28
3988

1
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26S40P46ó
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saját

VAVAHC218 4H197962
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y. A

hultadékgazdátkodási és hulladékkezelési tevélienységs0rán az alábbi előírásokat keII
betartani:

A h ulladékgazdálkodási teYékenvségrevonatkozó általánoS előíráso k:
1. Mirrden tevékenységet Írgy kell rlegtervezni és végezni. hogy az a l<iilnyezetet a lehető
legkisebb rnértékbenérintse, Vag)/ a környezet terlreIése és igérrybevéte1ecsÖ]<ketljetl, tre

okozzo1 környezetveszélyeztetést vagy körrryezetszenny-ezest, biztosítsa a lrLrl1adéI<képződés
nregelőzését, a képzódő lrLrlladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését. a
hu lladék ltasznosítását, továbbá környezetkírnélő ár1alrnatl an ítását.

2. Hulladékgazdálkodási tevékenységet aZ etnberi egészség veszélyeztetése és a könryezet
károsítása nélkül úgy kell végezni' hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, lre
okozzon lakosságot zayarő (határér1éket nreghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja
hátrányosan a tájat, valamint a védett ternrészeti és kulturális értékeket.

3. A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről
- az áItala üzemeltetett hrrlladékkezelő létesítrnénybeIrvagy beretldezéssel végzett
előkezelő, lrasznosító vagy ártalrnatlanító eljárás'
- a hulladék huIladékkezelonek történő átadása,
- a brrlladék szállítónak történó átadás,
- a hLrlladék gyűjtőjéneli töftónő átadáS,
- a lrulladék közvetítorrek törtérrő átadása
_ a hulladék kereskedőnek töfténő átadáSa,
- a lrLrlladélt közszolgáltatórrak tör1éno átadása _ idcértve a lrirlladék hulladékgytliitő
pontoll vagy lrulladél<gyűjtő udvarban törtérrő átadásárrak esetépiis -, Vagy
- a hullaclék átvételi helyerr, iIIetve az átvételre kötelezettnek tciltérrő átadása írtján
gondoskodik

a)
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Lfa a !Lriladél<birtol(os a hLrlladél<ot lnásnal( átadja
- a hulladékgazdálkodási l<özszolgáltatás
keretében tör'ténő átadás kivételóvel -' ll]eg kell győződIlie
arróI, hogy az átvevő az adofr.

lrLrl]adék szállítására, közvetítésére, liereskedelrnére,
illetve kezelésérevorratkozó
lrrrlladékgazdálkodásj cngedéllyeI rendelkezik, vagy
az adott hLrlladékgazcíálkodási

tevékenység v égzéséIlez szii kséges ny i lván

ta r1á

s

ba Vétel; nr egtö rtérrt.

5' Az engedéiyes a berendezések hibás rrrűköclóse és káresernény bekövetkezése

esetén

gondoskodrri köteles a károl< elhárításáról a ]'tavária tervben
fóglaltakrrak rrregf'eleiően,
köteleS értesíteni az illetékes hatóságokat, valanrjnt köte]es goncloskodni
az erecleti állapot

helyreá1lításáról.

6' Ha az engedélyes lrulladékgazdálkodásí tevékenységétl]em érintő- adataiban

az

errgedéIyberr meghatározottal<hoz képest változás kovetkeiik
be, az errgedély jogosultja a
változást - atltral< bekövet]<ezésétől szárnított l5 naporr bettil _
a Feltig-yelő'.i''.t koteles
bej c le

7

' Az
a

rr

ten i.

engedélves a huilladékgazdálkortásj tevékcrrység folytatásának nregszűnését,
beÍejezésétnlegszLinést, befejezést rrregelőzően legalább 30 nappal
a neiiigyelőségnek

-

í'

be_jelenten

8' Az engedélyes adatszolgáltatási

köteles

- lra tevékenysége
adatszolgáltatási kötelezettségének rrregváltozását vagy
negszűrréséta kötelezeftség keletl<ezésétől, rnegvá]tozásátő| Vagy megszűiesotot
szárnítort
60 rraporr beltil a Felügyelőségrrek írásbarr I<öteles bejelenterri.
mcgváltozik vagy lllegszÚinik

J<ötelezettségénel< keletl<ezését. továbbá

- az

9' Az

adatszolgáltatás sorárr közölt adatok teljesiiörÍiségéért,az adatszolgáltatásra
kötelezettre
vorratl<ozó szánrviteli szabáIyokkal' statisztikai retldszerrel,
r,alamirlt saját rryilvántar1ási
r.endszeret'vel, tnérési,nregfigyelési adataival való egyezés
éft az adatszolgáitatásra kötelezeft
lele l.

{h4Il.adék.EYűitésére,száIlításra és előkószítésére vonatkozó sneciális e|őírások,
l0' A hulladék gyíijtési,sállítási és előkészítéritóutk.['"g"t álengedélyes
csak a III.
rleghatározott teclrrro ógiaí Jeírás alapj ár r,égezh eti'

porrtbarr

l

l

l' A

hLrlladékl<ezelóshez lrasznált eszl<özállonr árlyt a Kft. l<izáró]ag a 4400
Nyíregyháza' Kállói
u'71/A. szárn (Nyíregyháza,85221139,B522lI l0 hrsz') alatti teleplrelyen tái-ollritja.

]2' A hLrlladék szállítója felelős a hLrlladék r'ende]tetési he1yére töfténő biztonságos
eljuttatásáért.
13' Szállításból eredő szeIrtryezés esetén a hLrlladék szá|litója gorrdoskoclik
az eredeti l<örnyezeti
állapot helyreállításárő1, így l<iiIönösen a tertilef
és a hullaclék
e

lszá

] ]

ításáró

''.n,ly"-désrnerrtesítéséről

l

l4' Az' engedélves a

ne.m. veszólyes lrrrIladél' száIlítllrárryoltr'a vonatkclzó. a netn veszélyes
hLrllaciél< nyiJvántartásának t'észétl<épező fur'arol<rlrányol<at
a szállítzis rneekezdésének

időrencije szeritrt rendezve

5.

évig kötelés tlegőt.iztli.

l5' A szállítójárrnűvek

trrosása és tísztítása l<izát'őIag olyan gépjárműlrrosóban töilénlret, anlelv
vízjogi üzerneltetési engedéllyel vagy köznrÍi rákötési
rqrdelkezík.

"ng"aeI1y.l

16' A

teleplrel;'en az egyidejűleg gyiiitott

hr.rllacléi<ol<

összes rnennyiségfénenr llaladhatja lneg a

teleplielyen kialakított gyírjtőhely összes befogadó l<apacítását.

gyii itlrető

hLr

l

ladé]< n]etrrr1,i5{gg nl ar. :
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2000 ton na.
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telephely"n
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gyÍíjtő.által gyúijtött hrrlladék előzetes válogatása, elózetes tárolása összesett Iegfe1jebb
évig végezhető. Ezlkövetőerr a lrLr]ladék kezeléséről haladéktalarirrl gorrdosltodni kell'

17.

A

1B.

Az

1

engedé1yes naprakész rryilvántartást köteles vezettti telephelyenként és
lrulladéktípusorrkénta nrástól átvett. másnaI< átadott vagy általa kezelt 1rrrlladékokról a
lru1ladékkal kapcsolatos nvilvántartási és adatszolgáltatási köteiezettségekrol szóló 44012012.
(Xn,29.) Kortrr' rendelet 1. melléklet 5. pont_iában nreglratár'ozott aclattaftalonrtrral, r'alamint
rendszeres adatszolgáltatását

e rendelet 2. és 4. számú melléI<lete szerint köteles teljesíterri a

Felső_Tisza-vidéki Körrryezetvédelmi és Ternészetvédelrli Fei|igyelőség felé, KvAdatszolg
progranrmal kitöltött fármarryorrrtatvátryotr, elektrorrikrts aclathordozó11 vagy a l<ozplonti
lrövetrj év
eleúronikrrs szolgáltató rendszer igényber,ételével,rninden ór'bcn a tárgyévet
5.
e
retldelet
elkülönítetten,
hLrlladékokat
március 1. napjáig. Az e|ó|<ezelés során keletkezo
$-a szerirrti adattafialomrnal l<ell nyilvárrtar1ani'

VI. A felügyeleti díjra vonatkozó rendelkezós:
1' a nutiááetrol szóló 2012. évi CLXXXV. törvérry (továbbiakbarr: I{t.) 82/A. $ (l) bcl<ezdése
értelméberraz a gazdálkodó szervezet, amely e törvérry alapján lru1ladékgazdá1kodási
engedélyhez vagy nyilvántafiásba vétellrez l<ötött ter'ékenységet foly131 ér'es fclügyelcti díjat
köteles fizetni.

(3) bekezdése alapján teleplrelyenként (a fióktelepet. valamint
Az
telepirely triányában a széklrelyet is ideértve) 40'000,- Ft azaz llegyvellezef forint'
a
te1jes
összegét
díj
felügyeleti
escclókes
tárgyévi
a
2Q15. évtől minden évben
"ng"dély"r,1"k
kell
nregbízással
átutalási
egy
összegben
tá.evé., f"b.uá.28-ig k"ll megfizetrri, atrtelyet
t.ti"'it"ni a Felső-Tisza_vidéki Környezetvédelmi és Ter'rrtészetvédelrni Feliigyelőségnek a
vágyu, Államltirrcstár.nál vezetetÍ 10044001-0]711923-00000000 számúr előirányzat-

2. A díj nrér1ékeHt.82/A. s

felhasználás

i szánláj

ár a.

Késedelmes teljesítés esetén késedelrli pótlélrot kel1 fizetrri a2004. évi CXL' tv. 132. $ (1)
bekezdés a) porrtja alapjárr.

VII.
1. A

SzaklratóságiállásfogIalás:
Szabolcs-Szatmár-Bereg MegYei Kormánvhivatal Nvíregvházi'Járási Hivatal Járási

NépeeészséeüeviIntézctc az SZ- 0R/082/00309-212014 ' számú szaklratóságr
art*r"gtáia*ibatl a tretn veszélyes hulladék gyrlijtósének, szállításának és előkészítésérrek
1

engedéiyezésél-tezközegészségügyi szenrpontból. az illetékességi terÜletére vonatkozőan az
a lább i e lő írás ok betaft ás a m e i lett hozzá1 áruIt:

dolgozóknak sztikség szeritttj r,éclőoltássa[ és érr'énves orr'osi vizsgálatokkal kel1
rendelkeznia I8/1998. (Vi.3.) NIvl rendelet szeritrt'
A helyszínerr megÍ'e1előerr feltöltött elsősegélynyÚrjtó felszerelést kell tattatli.
A nemdolrányzóli védelme érdekébenaz 1999. évi XLil. törvényberr foglaltaknak rnegfelelőerr

A

eleget kell teltni.

Ateleplrelyetlrendszeresrovarésrágcsálóirtásról

gondoskodni kell a|612002.

(IV'l0.)EiiM

rendelct alapjárr'
teleplrelyen veszélyes anyagol<kal, illetve készítnlérryelrl<ql folytatott tevékerrységesetéIr a
kénriai biztorrságról szóló 2000. évi XXV. törvérryben és vógrelrajtási rendeleteiben előírta'kat
kell betar1ani. (l<ockázat lrecslés készítése).
A ilolgozók részérefekete-feirér öltözőt l<ell biztosítalri, a nrutrkavédőrrrlra t-nosását, tisztítását
közporrtilag kell rnegolclarri, továbbá a liulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés rendsz-eres

A

+}
tisaítását fertőtlenítésétbiztosítani l<ell.
A tevékenység vógzése sorátl a I612002' (IV.10.) EiiM rerldeletben előír-takat be l<eIl tat1arri.
Zaj és rezgéstcrlrelósi határértél<ck tckintctében a tevél(elrység vég#se a liörtryezctrc nézvc

elégítseki a27l2O08. (Xlr.3.)

KvVM-EtiM egylittes relldeletbelr

í;

').
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a 740-I/2014. számú szaklratósági áilásfoglalásában
a
'u'"'

l:;:T"j:,J:J:*l'::*"!:1:":::::r"": |:]31Íoot .gyti.it.:'., ;;;ilí'á'"
"Íár.áiliá,"l
yer91'!'l*n3']"-',,."'ui*;":;J;",,",;"J:'':':'?
:":]:]'11.j:::.:':1i"
:']* "l!,1,i7éh"',,'
rendelkezésére
ái ó adatok
alapj án elő írások n élkü l irozzáj

,i

j

áru lt
hLrlladékgazdálkodási engeclélyezési eljárás igazgatási
szolgáltatási díját, azaz200'000,-Ft-ot (a
feIhívás postaköItségével

A

zoo'zoo et.), r)alarnint a Szabolci-Szatnrár-Bereg
Megyei
"gytin,'
Korrlárrylrivatal Nyíregylrázi
Járási Hivatal Járasi Népegészségiigyi]ntéze téne]<
szakhatósági
közrerlűködésénei< igazgatási szolgáltatási
díját, azaz-zl.looiFt-ot,-mirrdoSSzesen: 227.700,-Ft-ot(a
felhívás postakoltségévelegytitt: 221.900 Ft.) a Nyírreg-íaen
Mellékterrnék és I-IrrIladékanyag
Fe lvásári ó- Értél<esító Kft. rn Jgfi zette,
egyób eij árási koítség lrenr kel ef kezett.
'Ielen engedéIy - ha ellenc jogorwoslati kérelem ncm érkezik a közlést követő
l5. napon
ernelkedik jogerőre.
E'zen engerlély az előírások betartása esctén
- a határozat jogerőre emelkedésétkövetően 2019. március 21-ig hatályos.
Ezen hatarozat.jogerőre emelkedésévet egljjgjtÍ|gg
a 9I5}-}3/20]3' szóntú határozatban
foglalt
en ge'dé ly hatályát v e s z t i.

E határozat ellen a közlés napját követő 15 napon beltil az országos
Körrryezefvédelrni
Terrnészetvédelnri Főfelügyelőségiez cítn.zett,de á r"t,igv"toséglrez 4 példányban

és

benyújtott

lellebbezésnekvaIrhelye. Afellebbezésdrjköteles,aar1
me#okejelerr engedélyezési eljárás 50Yo-a,
azaz I00'000 -Ft, a Szabolcs_Szatmár-Bereg Megyei kormánylrivatal
]iyír-eiyházi Járásí Hivatal

'Iárási NépegészségtigyiIntézeténekszakhatÁági lltasrogtatara'elleni
fe]Iebbezés díja: 27.?00 FÍ',
tttint[összesen: I27'70a FL, melyet fe]]ebbezés
esetén á FeIső-Tisza-vidél<i Korn|Jzetvédelmi
és
Ternrészelvédelmi Fe.liigyelőség a Magyar Állarrrl<incstárnai
u.l.t"tt 1004400l_0l71I923-00000000
szántú előirányzat fellraszrálásí szánlla1árakell
negfizetni a fellebbezés benyújtásavaiegyidej
űlegaz
tigyiratszárnra Való hivatl<ozással. A feltebbezéi
elektronil<us úton tör1énő benyÍrjtására
nincs
Ielretőség.

A jogorvoslati eljárásról a közigctzgalási hatósági eljárás
és szolgciltatás általdnos szabitlyairól
s'zóló 2004' évi CXL- törl,ény
(tovabbiatuan: Ket.)

9s--

l2ó.$-a rerrdelkezik.

rNDoItoLÁS
A Nyírség-MéhMellékterrnékés FILrlladékan'vag Felvásárló-Érrél<esítő
KÍt. (4400 Nyíregyháza'
Kállói Ll' 7l/A) 2al3' rroverrrber 27-én kérelnlet nyÚr;tott
jogelőd
be
a
Felső_Tisza-vidéki
Környezetvédelnri, 'ferntészetvédclrni
ós Víztigyi Felrigycláséghez'

nrelyben egyéb nern veszélyes
hLrlIadékol< gyr:ijtését, szállítását és lrasznosítást
megeIozo etőkésliteset kér1e engedé lyezni.

A

kér'elern alapján

a

FelLigyelőség nlegállapítona' hogy az eijárás tl k()rnyezeÍyédelnti,
a |)ízíigyt iató.sagi' u.i11:rarr,t, E;lzgata.si szcllgctltaldsi díjairól szóló,
33/2005' XIr'27') K,VM ren,lelet i. szánrú rnellél<let
+.+ eJ +.\ rt:;"';;"";";;;r,ei.n igurgutari
szolgáltatási díjköteles. A drj nrértéke200.000 Ft.
Továbbá lrlivel az engedélyezósi eljárás során
szal<hatósági állásfoglalás irárlti rnegkeresésre
is sor kerüi az Állan.ti Népegészségügyiés TiszÍiorvosi
Szolgalat egyts közigazgartisi el1áiásaiét't éi.igazgatasi jrtlrli
{r,rk;t;;;;;;;;r;"í;r'tettdő díjakról
szóló ]/2009' (I' 30) EüM rendele/ (továtrbiakúan: ÉiiN4"rendeleg
értelrnébeir a szakhatósági
közrenlÍiködés ís drjköteles. A hivatkozott EüM
rendelet 1. számú mellé]<let XI.]3. pontja szerínt
l'erntészetyédeImi, llalamiilÍ

ÍelepÜlési szilárd lrrrlladél<kal I<apcsolatos tevékenység engedélyezési
eljárásában történd szakhatósági
közrernűl<ödés drja 2]'1O0, -Ft. Az |i91l|61
o' e,lgóaetyezesi eljárás iga;:gatási szolgáltatási díját
(200'000' -Ft') nregfizette, illetve a szakhatósági
kozremLikoaos a1at Q\.1OO, -Ft.) a Szabo]csSzafnrár'-Ber'eg Megyei Kormárryhivatal Né.pegés1ségügyi
Szai<igazgatási 6zervének'á;r;;"."l$,
cisszesett a kéreInlező a Felrigyelőség 9l 5 l- ] 8/2013'
számú Í'eilíúsára221 .700,-FÍ, (a fellrívás
postaköltségével együtt: 221'g0O nt.; eiJárasi drjat
nregfizetett, egyéb eljárási l<Öltség ,-,.,u t

"t"tk.r"tt.
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