Nem minden esetben kell majd a NAV engedélye
2013. szeptember 29. vasárnap, 08:46

A 2013-as Fémtörvény végrehajtási rendeletének tervezete szerint a fémhulladékokat felismerésre alkalmas jellemzőik szerint - két nagy csoportba soroljuk. A lenti felsorolásban zöld
szín
nel jelöltük azokat az anyagféleség jellemzőket, amelyeket át lehet majd venni NAV engedély
nélkül is. A fekével írt és
kiemelt
tételek eladásához pedig a NAV engedlye kell majd ahhoz, hogy eladhatóak legyenek. A lista
utóbbi, "engedélyhez között" elemeinek többsége olyan jellemzőt takar, amely miatt eddig is
kiszállt volna a NAV, ha a napi jelentésben meglátta volna.

1. akkumulátor

2. csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka

3. csőszerelvény fémhulladék

4. csövek, rudak fémhulladék

5. egyéb ipari fémhulladék

6. egyéb*

7. ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, elektromos betápláló t
ranszformátor
, elosztó szekrények
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8. emléktábla fémhulladék

9. építőipar fémhulladéka

10. építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer)

11. forgács fémhulladék

12. gépjármű/haszongépjármű, egyéb közlekedési eszköz (pl.: kerékpár) bontási fémhulladéka
(a 24. pontban meghatározottak kivételével)

13. háztartási fémhulladékok

14. ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi
berendezések és alkaltrészei fémhulladéka

15. huzal fémhulladék

16. irodai fémhulladék

17. ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék,
légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék (háztartási és irodai
gépekből származó kábelhulladékok kivételével)
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18. közlekedési műeszközök fémhulladéka

19. elektromos és elektronikai eszközök fémhulladéka

20. vasúti felépítmények (sín, síncsavar és alkatrészei, kapcsolószerek), vasúti berendezések
fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka

21. szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka

22. tűzcsapok, tűzcsapszerelvények

23. telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka (pl. antennák
, távközlési berendezések, távközlési aknafedél)

24. gépjármű alkatrész, gépalkatrész, mezőgazdasági berendezések alkatrészeinek (kivéve a
saját tulajdonú gépjármű szervizeléséből, karbantartásából, felújításából, javításából adódóan
keletkezett, visszamaradt alkatrészek) fémhulladéka (A 2013. nov. 27-én kiadott rendeletben e
pont tartalmát a 12-es pontoz csatolták.)

24. bálázott, préselt fémhulladék

25. aprított fémhulladék

26. kerítéselem, kerítés drótháló

27. konténerek
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28. közlekedési táblák (A 2013. nov. 27-én megjelent Kormányrendeletben - érdekes módon - a
közlekedési táblák fémhulladékként történő értékesítése nem engedélyköteles tevékenység.
Valószínűleg ez változni fog, amikor erre ráeszmélnek a jogalkotók.)

* ”egyéb” kód választása esetén, 160 karakter hosszan kötelezően kitöltendő a megjegyzés
rovat

Ez lista csak "tervezet", ami többször is megváltozhat a rendelet elfogadásáig. (Például
előfordulhat, hogy a járművek hulladékai is engedélyköteles jellemzők közé.)
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