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Hulladék fémek kereskedelmére vonatkozó szabályok változásai a 
fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (Fémtv.), valamint a 

fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet 
(Fém Vhr.) alapján 

 

Általános változások: 

A Fémtv. szerinti begyűjtés és „lomizás” lehetősége megszűnik. 

A 6 napos tárolási kötelezettség megszünt. 

Fémkereskedő égetett kábelt kizárólag a közszolgáltatás nyújtó gazdálkodó szervezettől vehet 
át! Azt nem értékesítheti, más fémkereskedő – ideértve a határon átnyúló fémkereskedelmi 
tevékenységet folytató fémkereskedőt is – részére sem. 

Kohászatilag tömbösített formában fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átvételét meg kell 
tagadni, kivéve, ha a felajánlást tevő személy hitelt érdemlő módon bizonyítja az anyag 
jogszerű szerzését. 

A fémkereskedő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítése ellenértékeként naptári 
naponként  

• természetes személy esetén legfeljebb 100 ezer forint,  

• egyéni vállalkozó és egyéb személy esetén legfeljebb 500 ezer forint összegben 
teljesíthet készpénzszolgáltatást. 

Átmeneti Időszak: 

A törvény hatályba lépését követő 3 hónap.  

Átmeneti időszakra vonatkozó szabály:  

A FémVhr 3 § (2) bekezdése alapján az  1. melléklet 2.,7.,8.,10.,14.,17.,18.,20.,21.,22.,23.,24. 
pontja szerinti felismerésre alkalmas jellemzőkkel rendelkező fémkereskedelmi 
engedélyköteles anyagokat mindenki 2013. november 28-tól a Fém tv. 4 § (5) bekezdése 
alapján  4 napig köteles tárolni kivéve a gyártó gazdálkodó szervezeteknél gyártási hulladékként 
keletkező és általuk értékesített anyagokat ( pl. kábelgyár ). 
 
Átmeneti időszakban átvett ún. érzékeny FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok 
elkülönített tárolása, illetőleg csak a 4. naptári napon értékesíthető fajtától függetlenül kizárólag 
csak az egyéb fémkereskedelmi engedélyköteles anyagoktól különítendők el. 
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Kötelezettségek: 

• valamennyi ilyen anyagot le kell adnia Mindenkinek! 

• legálisan természetes személy az átmeneti időszakot követően nem tarthatja birtokban, 
az csak az adott ingatlanhoz kötődően keletkezhet!   

 

1. Fémkereskedő kötelezettségei: 

o nyilvántartás vezetési; 

o az anyag jogszerű beszerzésére vonatkozó írásbeli 
nyilatkozatok/megállapodások kiállítása; 

o tárolási szabályok betartása; 

o változás bejelentési;  

o értesítési kötelezettség; 

o nyitvatartási idő jól látható helyen és formában történő feltüntetése; 

o a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok tárolására, raktározására szolgáló 
telephely megfelelő őrzés-védelem; 

o a telephelyen tárolt, raktározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok 
beszerzésére vonatkozó okiratokat és nyilvántartásokat helyszínen történő 
őrzése; 

o a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok mennyiségi megállapításához 
szükséges hitelesített mérleg használata; 

o az anyagmozgatást szolgáló technikai eszközök és személyzet biztosítása a 
fémkereskedelmi hatóság ellenőrzése során; 

o adatszolgáltatási; 

o szállítási szabályok betartása  
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A következő 2-4 pont alatti szabályok az átmeneti időszakot követően - a törvény hatályba 
lépését követő 4 hónap 1. napján - lépnek hatályba, azaz 2014. március 01. után 
alkalmazandó szabályok! 

 

2. Természetes személyekre vonatkozó szabályok 

o Természetes személy maximum 3 m3 térfogatú fémkereskedelmi 
engedélyköteles anyagot tárolhat a tulajdonában vagy használatában álló 
ingatlanon.  

o ingatlantulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy 
használója, ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa, 
vagyonkezelője, birtokosa, illetve használója egyben a hulladék termelője, 
birtokosa (Fémtv. 2. § (1) bekezdés 8. pont) 

o Az ingatlanon tárolt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag kizárólag az 
ingatlanhoz kapcsolódóan keletkezhet, képződhet. (pl.: ingatlan felújítás, 
bontás stb. ) 

o Az ingatlanonkénti – függetlenül az ingatlan tulajdonosai számától – mennyiség 
számbavétele a fémkereskedelmi hatóság által egyszerű köbölési módszerrel 
történik , figyelmen kívül hagyva az adott egységben található 
fémkereskedelmi engedélyköteles anyag egymáshoz képest történő 
elhelyezkedését, fajtáját, egyéb jellemzőit .  

o köbölés: A fémkereskedelmi hatóság által használt térfogat megállapítására 
szolgáló mérési módszer (Korm. rendelet 2. § 4. pont) 

 

3. Egyéni vállalkozókra, gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok 

o Azon egyéni vállalkozók, illetve azon gazdálkodó szervezetek, akiknek a 
(cégjegyzékben szereplő) fő tevékenysége során fémkereskedelmi 
engedélyköteles anyag keletkezik gyártási hulladékként, azt birtokban tarthatja. 

o A  (természetes személyek tekintetében irányadó 3 m3 térfogat maximum) 
mennyiség ez esetben nem vizsgálandó.   

Építési és bontási hulladék: 

Jogszabályok:  

I.  Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. 
(VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet 

Tartalma: 

-   építési és bontási hulladék meghatározása 

- mennyiségi küszöb meghatározása 2 t  (1. számú melléklet fémhulladék) 

Amennyiben a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1. számú 
mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó 
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hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében a többi csoporthoz 
tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át 
nem adja. 

Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az 
építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a 
bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. 

A bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az 
építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek 
hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az 
adott területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott szakhatósági 
hozzájárulást nem adhat. 

II.  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 

Tartalma: 

X. FEJEZET - BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 

XV. FEJEZET - AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT FELÜGYELETE - 46. A bontási tevékenység 
megkezdésének tudomásulvétele 

Bontási engedély alapján végezhető (45. § (1))  

a) a műemléket érintő, 

b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő, 

c) a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó 
tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység. 

Bontás tudomásulvételéhez kötött minden olyan bontási tevékenység, (60. § (1) ) 

- amely nem tartozik a 45. § (1) bekezdésében felsorolt bontási engedély köteles  

- és a 2. mellékletben felsorolt – bontási engedélyhez vagy bontás tudomásulvételéhez 
nem kötött – bontási tevékenységek körébe. 

A bontási tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kérelmező a tevékenység 
megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a bontási szándékára irányuló kérelmét az 
építésfelügyeleti hatósághoz benyújtotta, és a bontási tevékenység megkezdését az 
építésfelügyeleti hatóság jogszerű hallgatással tudomásul véve az eljárás 
megindulásától számított tíz napon belül nem tiltotta meg. (59. §) 

- az építésfelügyeleti hatóság bontás tudomásul vételéről szóló döntésétől számított egy 
évig lehet végezni. 
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- tudomásulvételére irányuló kérelmet papír alapon vagy elektronikus úton az ÉTDR 
rendszeren keresztül lehet benyújtani. 

 

4. Meghatározott Felismerésre Alkalmas Jellemzővel rendelkező (FAJ kódos) 
fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok leadása, Közszolgáltatást nyújtó 
gazdálkodó szervezetre vonatkozó szabályok 

o az ún. „érzékeny” FAJ kódos anyagok meghatározása a Korm. rendeletben: 

az 1. melléklet 2.,7.,8.,10.,14.,17.,18.,20.,21.,22.,23.,24.,25. pontja szerinti 
felismerésre alkalmas jellemzőkkel rendelkező fémkereskedelmi engedélyköteles 
anyagok Kivétel: a gyártó gazdálkodó szervezeteknél gyártási hulladékként 
keletkező és általuk értékesített anyagokat (pl. kábelgyár) 

 Érzékeny FAJ kódos termékek: 

o csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka  
o ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladék, trafóházak, 

elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények 
o emléktábla fémhulladék 
o építőipar segédeszközeinek fémhulladéka (állványrendszer, zsalurendszer) 
o ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, 

árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka 
o ipari eredetű kábel fémhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny 

fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel 
fémhulladék (háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok 
kivételével) 

o közlekedési műeszközök fémhulladéka 
o vasúti felépítmények (sín, síncsavar és alkatrészei, kapcsolószerek), vasúti 

berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka  
o szobor/műtárgy (öntvény/szerelt) fémhulladék, kegyeleti dísztárgy 

fémhulladéka  
o tűzcsapok, tűzcsapszerelvények 
o telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka 

(pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél) 
o bálázott, préselt fémhulladék  
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2014. március 1-től ezek a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok a Fém tv. 3 §  (7) 
bekezdése szerint eljárás (bejelentés) után csak előzetes NAV engedély után vehetők át, 
kivéve a (6) bekezdés szerinti közszolgáltatóktól történő átvételt. 
 

A bejelentés tartalma: 

a) a leadni kívánt fémkereskedelmi engedélyköteles anyag mennyisége, megnevezése, 

b) a felvásárló fémkereskedő megnevezése, telephelyének címe,  

c) a FAJ kódos fémkereskedelmi engedélyköteles anyag tárolásának helye, épületbontó 
esetén a bontás helye,  

d) a bejelentő neve, lakcíme vagy székhelye, adóazonosító jele vagy adószáma, 
telefonos elérhetősége, 

e) épületbontó esetén a bontási engedély számát, székhelyét és adószámát. 

f) a tervezett átvevő fémkereskedő telephelyengedélyének száma 

Közszolgáltatók külön igazolás kötelező adattartalma: 

a) a közszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet megnevezését, azonosító adatait; 

b) a fémkereskedő megnevezését, engedélyének számát; 

c) az átadott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámának 
első négy számjegyét, mennyiségét (kg), megjelenési formáját (pl.: darabolt, egész); 

d) amennyiben rendelkezésre áll, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag egyedi 
azonosítást biztosító jelzését, számát; 

e) az átadás helyét és időpontját ; 

f) mellékletként az átadott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagról beazonosítható 
módon készített fényképfelvételt. 
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5. Fémkereskedőnek nem minősülő személy által fémkereskedelmi engedélyköteles 
anyag szállítására vonatkozó szabályok 

o Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag nem fémkereskedő általi szállítása 
(feladó állítja ki) 

o szigorú számadású szállítólevél 

o kötelező tartalmi elemei 

a) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, 
vámtarifaszámának első négy számjegyét, mennyiségi adatait; 

b) a feladó és címzett adatait, fémkereskedő részvétele esetén a 
fémkereskedelmi engedély számát is; 

c) a szállítás kezdetét és az átvétel időpontját; 

d) a szállítás rendeltetési helyét (címét, címzettjét); 

e) a felrakodás, lerakodás helyét; 

f) a fuvareszköz rendszámát. 

 

o helyettesítő okmány (számla) + tartalmi elemek 

Szállítólevélként elfogadható az általános forgalmi adóról szóló 
törvényben meghatározott számla is, ha tartalmazza: 

1. a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, 
vámtarifaszámának első négy számjegyét; 

2. a fémkereskedő engedélyének (telephely engedélyének) számát, 
kivéve a Fémtv. 10. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 
személy által történő szállítás esetét.  

o magyar nyelvű  

o fémkereskedelmi hatóság ellenőrizheti 

 

Budapest, 2013. november 30. 
 
 
 

FÜLÖP ATTILA 
SIOEXCISE KFT 

ÜGYVEZETŐ 
+36706765650 www.sioexcise.hu sioexice@gmail.com 

 


