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fi. Áz eneedélv területi hg]!!!yé

1.Ahulladékszállításésaszál1ítássa1történőlrul1adékbegyűjtésterülete:Magyarországteljeste.
nilete.

2.Azerlgedé1yalapjántelephelyhezkötötthulladekbegyíjtésés1ru11adék.előkezelésttevékeny-'"eeiiiirÁlibu"",'g"aeivrrr'íontjábanmeg1e1ö1ttelephe11rekorláiozódík'

Á hu11adéirkezeiés teiepheiye: az Errge'jéiyes t1rij|ofii1 lévő Karcag' Gya:inati ':' 2717''

hrsz.: 5350/3. (KT.I: 10885832 *1 aut|; ''hiilaatffiIvásórló 
és autóbontó telep'"

^ 
- ^-.,c^A1,.|???tl hll] arlák_lreze1ési ter'éken}'ségek az alábbiak:

. ./11 EIlé!u!] J v

1/1. Az Í. sztíwli táblózatbc.n meghatározoÉt m-e$el:1ésű és mennyiségú veszéiyes hulla-

dékok szái1ítássa1, iu"tu" Jt.l"lfJ|en történő begÉÍes"' A begyűjtés az--r"" yó1t7.lallltÍ-

z.atban rögzíÍetÍ -"""yi';g'';;;i"'i'e+ -'@*':g:"l:i";^****#H
ffifr:Í,il'.'áil#j #ff; ;;;_d.',;f$'é;;E"c:*']::^l'i' pÜrLiban ii:iegie-''ezett saját

tplenhelvén bewűitós ös.z"s;;@/éy merrr-ryiségben r'égezhető" Veszélyes hu11a-



2.

dék lrérszáIlítár aZ l' 52. táblázatban szel'eplő
meruryiségi kor1át nélkül.

1/2. Az 1. szdmú tábllÍzatban a 6 sorszámmal neghatározott megnevezésű és memységű
_ a telephelyen begÉjtött _ veszélyes hulladék előkezelése a 2000. évi Xl-iil. töNénY lto-
vábbiakban: H5']7' iz..mel]éi<]erá szerinli R|z_;;l;ki,d, a: R1. R5 ntűve!eteA el','é'g)ése'
érdekében művelet alá sorolandó gépjánnűbontás, amely kizáró1ag az Engedé1yes tu1ajdo-
nában 1évő Karcag, Gyarmati u' 2Il1., hrsz.: 5350/3. (KTJ: 100858320) atatti ,, hultadék-
felvásárló és autóbol'ttó telep" rnegneYezésű telephelyen történhet, összesen 500 tonna/év
mennÍségben.

2. A hulladéktípusokra és mennyisógi korlátaika vonatkozó e1őírások

] ' számú táblázar

huilad ektipusokra 
'. 
onarkozóan regezhetó

Sor-
szám

EWC
azonosító

szám
Hulladék megnevezése

Engedé15'ezett rnennyiség
[tonrra/évl

Telephelyi
maximális
egyidejű
gyűi tési

kapacitás
ftonnal

[a 16/200}' (rII. ]E.) KöM rendelet alapjan] Eegyíij tés
szállítással

Begyűjtés
telephelyen

13

OLAJHULLADE]<OK ES FOLYEKONY
ÜzBla,o't ryacor HUI-L.Á'DÉr-'AJ (kivéve az
étolajokat' valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben
felsololt huliadékokat)

13 01 hidrau1ika olaj hulladékok

1. lJ 01 13* egyéb hidraulika o|aiok 100
13 02 motor-' hajtómű- és kenőolai hulladékok

2. t-t 02 05*
ásványolaj alapú, klr5rvegyületet nem
tart*lmazó motor-, hajtómíÍ- és kenő-
olaiok

1000 500 10

15

HIJ'I-LADEKKA VALT CSOMAGOLO-
A]\YÁGoK; KÖZELEBBRoL NEM IúEGHA-
TARoZoTT ABSZoRBENSEK, TÖRro-
KENDÓK, sZL|RoAN^/AGoK fs \'tDoRL-
HiJ,A.T

15 0t
csomagolási hulladékok (beieértve a vá]ogatottan
s\aíitoil tElepülési csomaeolási hulladékokat)

3. Í5 01 lÜ*
veszélyes anyagokát maradékkénÉ tar-
t'alrnazó r'agy azokkal szennyezett
csomagolási hulladékok

3{}0 3{}0 5

4- 15 UI IT.

veszé|yes, szilárd porózus mátrixot (pl.
azbesztet) tartalrcaző férnbőI készíiIt
csomagolási hulladékok' ide értve a
kiiiriitt haitóeázos palackokat

25Ü 250 5

15 02
abszorbelsek. szűrőanyagok, törlőkendók és
védőruházat

1.5 A2 *2*

veszélyes anya-gok-ida| szennyezett alr-
szorbe}lseld' szílrőanyagok (ideérfve a
közeleb,brőI nern niegh*Éánozett o!aj-
szűrőkeÉ)' Éiirlőkendők' védőruházat

5{' 50 J

i6 A JEGYZEKBEN KOZELEBBROL NEM
TúEGHATÁRoZOTT HLILLADÉKoK

1601

a köziekedés Gzáiiítis) l'iílönböző tedieteíői
sziirmazó kiselejtezett iárművek (ideértve a te-
repjaró járműveket is)' azok bontásból, valamiat
, i"*;', "l' L '.h.-'rn _.'hÁ] _/_*"?^ h'l1l",1.

kok (Livél'e 13. 14. 16 oó éS 16 08)

6" t6 terméklrént tor'ább nem hasznáihaÉó
iárművek

s00 5i)0 50



r602 elekÍomos és e1ektronilius berendezések hul1a-

dékai

7. í6 02 ü9*
FCB_ket tzrtalwaző transzformátorok
és kondenzátorok

100 100 Ii,

8. 16 82 10*

PCB-ket tartabnaző vagy azzal szeny-
nyczett,, használatból kivont berende-
zések, arneiyek küliinböznek a 16 a2
09-tól

100 100 10

9. 16 02 11*
Idór_flrror_szénhidrogéneket (}ICF'C'
trIFC) tartalmazó használatból kivont
berendezések

100 100 10

10. Í602 L2* ^zbesztet 
tarta|maző használatból ki-

vont berendezések
I l|lt l Ü(| Itt

11. 16 02 
.! 
3*

veszélyes anyagokat tat1.almazó hasz-
nálatból kivont berendezések, amelyek
kiililntlöznek 16 02 09-től 16 02 12-ig
felsorolt tételektől

100 100 10

72. t6 02 15*
használatból kivont berendezésekből
eltávolított veszé}ves anyagok

10 10 3

16 06 e]emek és akl'umulátorok

13. 16 06 01* Ó|omakkumulátorok s00 500 50
!4" t6 fi6 n2,* nikkel-kadniurn elemek 10 10 5

20

TELEP-ÜLÉSI HULLÁDEKoK (I{AZTARTASI
HULLADÉKOK És az pzrKgpz HaSoN-
LO. K|RI S](EDI LI\,lI. IPARJ, LS INTEZMT-
III'I HL,'I-LADEKOI(), BETFERI'VE AZ EL.
KIJLONITETTEN G}'UJTOTT HT]LLADE-
KOT<AT 1S

20 01
e]lailönítetten gÉjtott huliadék frakciók (kivéve
15 01)

z0 01 21+
fénycsövek és egyélr higanytar{almú
hulladókok

50 50 10

.t 
6. 20 01 23*

k]ór_fluor-szénhidrogéneket tartalrna-
zó kiseleitezett berendezések

80 80 10

í7. zfi ti 26r olaj és zsír, amely kii}tinfiözik a 20 {tl
l:!-to!

öU tiÜ 10

18. 2A 01,27*
veszélyes anyagokat tarÉairnazó festé-
kek. tinták. ragasztók és g1'3*15u

80 8Ú 5

19. 2A A1 29*
l'óf,;lt ac o^r oonLaí foftalYYlazo xrns^-Y !J-l}.' !J 4llJ 4Éulr4l !4i .Á!!Á

szerek
80 80 '10

'' íl citotoxikus és citosztatikus gyógysze-
rek

80 3

't1
'A 01 33*

eNemek és akkumulátorok, armelyek
ktlzötú 16 06 Ü1' t6 06 Ú2 vag.v a 16 0ó
03 kódszám alatt felsorolt elennek és

a}ekunnuláÉorok is megtaiálhatók

80 80 10

22. t !'l 01 35"

veszélyes anyagokat tart*Emazó, kise-
!ejfezett eleL,lromos es elekt ron iLLi5

berendezések, amelyek ii'í'iiö nir tizlr ek a
2a ffi 2L és 20 Ü1 23 kódszámú hulla-
dékoktól

ES E(} )

't1 $1 37*2{:, veszélves aEYagokat tartalrnazó fa 1Ü t0 t
osszes mennyiség: 39+Ü| 3340



V. .4_b!!ladék faitáka r onatkozó gnÉr.i!!!sq!éí"ás o k

i. Jélen engedély alapján az I' sz. táblázatban felsoro1t veszélyes hulladékoknak k:zfuóIag szá\Ií-
tása ós begyűjtése végezhető' a gFíjtés során történő 1egalapvetőbb váiogatást és előírás szerin-
tj szállitáshoz megfeleiő gyűjtőeszközbe e1he1yezést leszámítva elő1tezelési műveletek nem.
Kivételt képez ez aiól a termékként tovább nem használható járműr'ek EwC 16 01 04* hulla- 

'

déktípus.

2. Kidolgozott technológia hirányában az elektromos és elektronikus bere.ndezések hu1tadékainak
(EwC 16 02_es alcsopor't hulladékai' valamint az EWC 20 &'j.23* és EWC 20 01 35*) a
begyűjtése végezhető az elektrornos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavéte-
léről szőlő 26412004. (Ix. 23.) Korm. rendelet előírásait is Íigyelembe vér,e' A bontási
és/vagy előkezeIési műveletek \'égzése - a gyíjtés sorrín történő legatapvetőbb válogatást és
konténerbe elhelyezést lesziimitva _ kii1ön engedélyezés tárgya, amely során a 15/2004. (x. 8.)
Kv\M rendelet előírásainak történő megfelelóst is be kell mutatni.

3. A termékként tovább nem használható járművek (EwC 16 01 0,í*) a1á besoro1arrdó hulladék
keze]ésér e] kapcso1arban:

3l1. Az EWC tr6 01 04* kódszára a|á sorolható hu11adék a forgalombó1 végleges 1rivonásra
szári gépjármíivet j elent, amely r,eszélyes összetevőket is tarta1maznak.

3l2. A hulladék járrrrű\,ek átvéte1éhez kiállítandó bontási átvételi igazo|áshoz csatoinr szük-
séges az átvett gépjánnű törnegét. a gépjánnű 1riárryosságára l'onatkozó adatokat, amenn5'i-
htn l' í'trdo kö.n; e:et r'édelnli rz..,no.rró jc!!e! rende1kezik azok szán:it (X-['], KT_l) !"._
talmazó dolcurnentumot.

3l3. A telephelyen a bontásra SZánt gépj ánnűvek kezelés előtti trírolás körüiirrényeinek és a
gépjárműbontásra kijelölt bontóműhely kialakításának meg kell fe1elnie a hultradékká vát{
góp3'árrmíível'rőN szólő 267l2ú&4. (Ix. 23.) Korrm. remetre}et,1. szár.ú mellé,lcete 1-2. 'lont-
ja alatti műszaki kör'etelrnényeknek.

3l4. Jelen engedély az Errgedélyes által b,)nÉjtott kérelem alapján a gépjánnűvek hasztrosí-
tás céI.jábó1 törtónő előkezelésére - bontásfua _ r,onatkozik. Ezen errgedóiy tlir1okában hul_
ladélr]rasznosítás nem véeezheÉő, eZéÍ| aZ előkezelési műveietek során kikerülő, kinyer1
eledeti céljára is használható alkatrészeket továbbra is huliadéld<ént kell lrulladékkezelési
engedéilyel rende1kező hullaciékkezeiő(i<)nek továbbadní, azok tenrrékként történő átékesi.
tése TILOS.

V{. Á kéreimezett tevékenvséE megl'a!ósítására rendenkezésre á!ló tárEYi feiÉéÉetrek

1. A veszélyes hulladékok szá1litásél7oz az engedély ben;ujtásának időpontjában Engedélyes ren-
őelkezett a következő saját fuIajdonú eépjáművekkel: 1 db MAN 10633 típus 4,2 tonna tehel-
bírással, Pa1finger daru szerelvénnyel; 1 db IFA HL 61.02 pótkocsi ó toma teherbírássai; 1 db
MAN 18222 típusú i0,2 tonrra teherbírással; 1 db iFA Hw 60.i1 pótkocsi 5 tonaa tehertrírás-
sa1. A gépjárműpar'k bővítése, változtatása lehetséges, de a hulladékszállítás során mindig fi_
gyelerrunel keii ierrni ana, hogy aZ aóott szál1íiui lcívrínt hu1iadék csak az arra alkalmas
í'clszereit 'égj és ieiepírmc'ryr-l gcpjálmir ei 

"zájil'"haij.
2. A hulladékkezelésle és a gépjánnűvek parkolására je1en engedé1y III. pontjában megjelölt te-

lephely lakóör,ezeten i<írd1 lrelyezkedik el' lakóingatlarr a közelben nem tatálható. A telepiie1y
tertilete: 1.527 ha, körbekerített, térfigyelő ka:nerával ellátott. A teleohelvgn rencíeikezésre ál1ó
teniletek. hel}'iségek: 246 rd' alapterü1ehí iroda és szocíális terü]etl 128^m/ gepjái:nűbontó mű-
hely; 481 m'bálázó csamok, papír-' műanyag-, textilraktár; 340 m' vegyes iaktárcsamok
(veszélyeshu1iadék-táro1ó, színesfémhulladék-triroló, üzemanyag tároló, kézirakár),400 m2
szabadtéri betonczott fémhutladék iároló. a bontásra szánt gépjáművek tárolására cca. 350 m2
szabadtén betonozoti teriilet biztosított a bontócsamok e1őtt. A qéqiérm]j bonió he1Yiségben
o1aj ós sal,álló betonpadozat, folyadék-összefolyó ziin akna l'an kialakíh''a. Az akkumulátorok
gvűjtőheivé savá1ló betonpad ozato Zárt ÍaktáÍ.



3. A hulladékkezelési engedély kérelem benyújtásárrak ídőpontjában az Errgedéiyes röndelkezett a
hu1ladékok előkezelését' gÉjtését szo1gá1ó berendezésekkei. eszközökkel. Mérlegeléshez ren_
de1kezésre á1l 1 db 60 tonna méréshatríru MS-OI/MAN típusú hitelesítet1 hídmérteg és 1 db 500
kg méréshatárú 1rltelesített tolósúiyos lalöárméÍleg. Gépek'berendezések: kézi lángvágás esz_
közei: 1 db csápos emeiő, 1 db olajlefejtő berendezése, 1 db gumiszerelő berendezes, i db al-
katrészrnosó berendezés. 1 db díesel villástargonca, 1 db Weimar forgó rakodógép. GÉitőesz_
közök: 6 m' es ltonténerek. saválló akkumulátor taroló konténerek' ktilönböző métení ADR
minosíte.Ll csomagoló eszközök' Á eep-k..*k"r.jt u""i,e.".'.aii";;.i;J;;;j;k.;les. g1.uj-
tés minőségének javítása, hatékonyságának növelése céijábó1 tehetséges.

VII. A tevékenvséere és havária esetére vonaÉkozó előírásaink

1. A huliadékkezelés során a hulladékgazdálkodásnó! szó!ó 2000. évi Xtr IItr. törvényben [To_
r'ábbiakban: Hgt.], valaraint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban foglalt előírásokat _
kii1önös tekintettel a 98/208l" (u. 15.) Korm. rendelet fTclvábbiakban: Vhr.], a 26'7 /2a.l,4.
(IX. 23.) Korm. rendelet , a I/199il. (IX. 29.) KI{VM rendelet, a 264/2004. (IX. 23.) Korm.
nendelet és a tr81/2008. CVII' 8.) Korm. rendelet előírásaira ame1yeket maradéktalanul be
ke1l tatani.

2. A hulladékok besorolása a hulladék termelőjének a kötelezettsége a hultadékok jegyzékéről
sző|ó 16l20fr1. (víi. i8.) KöM nendelet útmutatója aiapj án, a huiladék eredetének, a keletke_
zési tevókenységnek rnegfelelően, arnely besorolást Engedélyesirek az átvétel, rakodás soran
e1lenőriznie kell, il1etve az átvéleldokumentálása során az átadónak, feladónak aláírássai iga-
zolnia. Amerrnyiberr a teiepbelyre beszáliított veszélyes hul1adék rakomány az engedé1yől il_
térő veszélyes hu11adékot is tar1almaz, aÍnak átvételót Engedélyesnek meg kell tagadnia.

3. A telephelyre beszállított és ezen engedély birtokában átvehető veszélyes hu11adék mennyisé-
gét ininden esetben hitelesített mérlegeléssel ke1l megát1apítani, amel1ről a beszállítónak iga-
zolást (pl. mérlegjegyet) kell adni.

4. A telephelyen bégyijtött ós a gépjánnű bontás során képződött veszélyes hui1adékok tarotása
kizárólag fedett, előírás szerint saválló, vegyszerálló beton burkolatú kiirmentő aknávai e11á-
tott helyen történ]iet. A gyűjtőhelyen a gyűjtőkonténereket úgy kell elhelyezni, hogy azok
mindenkor biztonságosan megközelíthetők legyenek" azok tartalma mindenkor felügyelliető
legyen. A korrtér-rerben táro1t hulladéktípust EWC kódszánmal is jelölni sziikséges. A gyűjtő_
helyiség illetéktelenektől l'aló elzrírását biztosítani kel1. A begyíjtött és képződött veszélyes
huiiadékok teiephelyi gy'ríjtését, tárolását az űzemi g1'ríjtőlrely működési szabályzatának meg-
felelően kel1 r'égezni. A szabáLyzat aktualizálása esetérr azt meg ke1l kiildeni a Fetűgyelősó-
günklek t élenten1 ezésre.

5' A gépjám:iir ek hontasa z::l. ol:j és srr'á]]ó tlu.l'o]:nj kírmentő e].:lá r al eIlátctl heilsegbsn
végezhető'

6. A telephelyen egyidejűleg titolt \reszélyes hulladékok merulyisége anrryi iehet, ame11nek
gy'ijtési feltéte1eít VI. 4. oontban megadott feltételek mara'déktalan betartásával tr:dják bixo-' síiani. a:r-va*i minőségétől. összetételéiői- ilzikai jeilemzőitől fiiggően összese.n 25E tona
mennylseglg.

téstö] számitot l hónapie taro]ha1óli a 1e]cphel}en'

: 
^ 

i. l^^1..1. -- L^^. .'.:.A+. ;- - ^:- :*., L^..-:. ^^--^, l.:,, -r:!\ í olpJ_.']lLl LrJl|(45 JJlirll N'l-ZUu!' Jlulldu_NL'r\ót C'ly.;l llÚllaúeb.^e-
zclÁn-l 1plI i"q,-jni 'ffia]\],1 '^^h h'']|e,-]Á]' ;,,.Á+-l;-^ ^ * _-''] l: L-':^:^''_' T]^_l:l l'^__]:.ll'!tlt'l;lL) l 'al!,5aél I 
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sí engedély(ek) binokában - jogosult. Az engedéiy éi-r'ényességéről meg kell győződni. Töre-
kedni ke1l a begyűjtött és a képződött veszélyes hulladékok hasznosító szervezetnek tőÍténő
ixadására' Nem támogao!! hui1adékeazdáikodási irány a huiia{íéióegÉjtőnek történő tovább_
q.lic A h' 1l'ljL"-.,'.'^ ','a-'-.^1, ] : . ;,1 o . : : ; . 

^ 
l, 

^ - ^ ^--,]-.;^j lÁ_. ^-;l, *^ll^- ^ ]T- l_]rl. JE/L't. JJ!E sti d nBt. KUZ('l_
ség eh'ét,is figyelembe keil verrrri.



8. A telephe1yen begÉjiött és képződött veszélyes hulladékok táro1ását, rakodását; elökezelesét
'úgy kell végezni, hogy a kömyezeti elemek (víz, talaj' levegő. élővilág) ne séruljenek.
Amennyiben a telephelyí hulladókkezelési műr,eletek sorárr hulladék elszóródás, -e1folyás kö-
vetkezik be, úgy anrrak összegyűjtésérő1, eltakarításaról a tenilet szennyeződésmentesítésórő1'
va1amint az eredeti kömyezeti állapot hel1re ál1ításáról haladéktalanul gondoskodni kei1. A '

tevékenységet úgy ke11 végezni, hogy a zajkibocsátás ellen lakosságr panaszbejelentés ne kö-
vetkezzen be

9. Kömyezetszeruryezésse1 kapcsolatos. bármilyen rendkivüli esemén}'t Felügyelőségrinkrrek
ha1adéktalanul be ke1l jelenteni. (Áilandó tigyelet:30/9ó70320).

10. A veszélyeshuiladék-szállítáSt és aZ ahhoz kapcso1ódó műveleteket a Veszélyes Áruk Nem-
zetközi KözuÍi szállításáÍól szóló Európai N4egá11apodás ,,A'' és ,,B'' mellékletónek kihirdeté_
sérő1 és beifoldi alkalmazásáró1 szó1ó 2011979. (IX. 1E.) KPM rendelet maradéktalan betar1á-
sával ke1l végezni. A veszéiyeshu1ladékok-száilítása során bekövetkező rendkívü1i esemény
esetén a területi1eg illetékes katasztrófavédelmi szew értesítése rne1lett az i1letékes könryezet-
védelmi hatóságot is értesíteni kell. Az elórhetőségeket veszélyeshulladék szállítási utasítás-
ban kell rögzíteni.

11. Engedélyes a száliításhoz köteles rendszeresíterri a vonatkozó hatályos jogszabályokban meg-
batitrozott okmányokat és alkalmazni azokat a hu1iadékszáliítás, -átvétel, i1letve az átadás so-
rán. A hulladékszáilítás ideje alatt a Szál1ítást végző a vonatkozó engedé1y(eke)t, az e7őirt
irato(ka)t, a rendszeresíteit, kitö1tött fuvaroknanyo1rat, a szállítmán5,'ra vonatkozó bízonylato_
kat köteles rnagánai tariani.

12. A veszélyes hul1adékok bérszál|itása esetén a szállítónak nem kerü1 a tulajdonába a szá1lított
huiladék, annak rendeltetési helyéről a felac]ónak i11etve a fogadónak kell gondoskodnia.

13. A tevékenység rlégzésére szolgáló szál1ítójrírműv'ei_ használaton kívül csak űres állapotban és
olyan heiyen tárollratók, ahol biztosított az esetleges szennyeződés (pl. szentryezett csapa<jék)
összegyűjtése. A járművek tisztítását kizárólag olyan létesítményben lehet végezni, amely
vízjogi üzemeltetési errgedé11yel vagy közrriuí_rakötési engedéllyel rende1kezik.

14. A tevékerrység r,égzésekor iigyelní kell, 1rogy a zajkibocsáiás feleljen nreg a követe1mények-
nek; a keletkező kömyezetterhelés, igénybevétel a környezeti zaj és rezgés ei1eni r,édelem
egyes szabályairől szó\ó 284l2a07 .(X'29.} Korrrrányrrerlde1et előírásainak, a zaj- és rezgésier-
helési határértékek raegáliapításáról szóió 2712008. (XiI.3.) KvVM-EüTr.4. együttes rendelet 1.

sz. mellék1etében rneglratározott határértékeinek.

15. A hulladékkezelési tevékenység végzése során tílos a légszennyezós, va]amint a ievegő lakos-
ságot zavaró búzzel valő terheiése, továtrbá a levegő ol),an mórtékií terhelése, arnely légszen1.
nyezettséget okoz.

16. A szabadban ' féIig zári'lagy zárt térben vágzett műveletek és techlológia, valamint a hulla_
dék kezelése, táro1ása helyhez Lötött diffuZ légszennyező forrásnak minősül, melyeket úgy
kell kialakítani, működtetni. hogy azokbÓl a lehető legkevesebb légszenayező anyag ker'jljön

1]. A diffőz fonás működtetése, fenntartása során, a diÍTúz forrás kömyezetének és az ingatlan-
nak a rendszeres karbantar1ásáró1 és tisztrírrtartásáró1 az izemelteiőnek gondoskocnia kell.

] a 
^ 

.-Ái]"rÁ ];*.i-,^]. ii'^mbenrj]Íó; ÁJ.ak bulladék szállitás esetén z szál!ított ani,as á1tal oko-
zott levegőterhelás rnegelőzésérő1 gondoskodnia kel1.

19. Huiladékok nlit téri égetése szigoruan rilos!

20. A fánek $umí, r11etve műanyag berlonatát a telephel},en égetéssel e1távo1ítani, illetve mes-
semmisíteni mind nllt téren, mlnd tirzeiőberendezésben ti1os !

VIII. Nr'ih'ántart4qa és a l{qlpYeagftÉ4€lqi Laegbízq1tEa.-kéE!9llqéeEe YqEalkozó előírása-
inE



1.

J.

IX.

Engedéiyes a Hgt. 47. $ (1) bekezdése szerint eiőírt kömyezeivédeinri felelősségbiztosítással

renielkezik. I(ötvényszám: 3 j8.+ E00 1 iUt'riorr BiziÜsíió)' A biztosítási kötvé;._r}t a ]:ulladékke_

""íe. 
ia.j" alatt folúmatosan érvényben kei1 tai1ani. A köm]'ezetváde]mi karokozások költsé-

A hu1ladékokka1 kapcso1atos n1'i1vántartási és adatszo1gáltatási kötelezettségeknek a Hgt' 51' $

(i) bekezdése szerint a hu1ladékkezelő köteles eleget temi az erre vonatkozó lciilön jogsza-

üáyu- meghatfuozott módon. Az ezt szabá7yoző, a hulladékokiial kapcsolatos nyilvántar-

tási és adatszolgáltatási köteiezettségekrő! szóló módosított L64l28ü3. fi. 18.) Kornn. ren-

deletben fo91a1takat maradéktalanul be lre11 taltani'

A veszélyeshu1ladék-keze1és n1.r1vántartására, beje1entésére és a veszé1yes lru1ladékot eredmé-

nyező te;bnológiák anyagmérlég készítésére vonatkozóan a Vhr. 6' és 7. $_ában meghatározot-

tak szerint kell eleget tenni.

A veszélyes hu1ladék begwi1éErél r,ezetendő nyilvántartásban szerepe1tetni ke1l a begyűjtött

hu11adék származási heiyét, arrre.nnyiben az áÍadő kömyezetvédeimi azonosító j e1lel rendelkezik

u"ot ,''"uit 1gÜJ, KTl, a pontos mérlegelósen alapu1ó mért tömeg meruryiségét. A veszélyes

hulladék előkezelési tevékenységről' mint öná11ó technológiaró1 vezetendő nyilvantartásban

unyug.é.1"g.^.,ío] (gépján;űvenként) ke11 fe1tűntetni a gépj árrnűvek bontása során képződött

t,uiuáottip,i.ot 1megnevezés és EWC kódszárn) rnennyiségét. A nyilvántartásoknak tadal_

maznia kel1 a huliadék tulajdonosváltáshoz kiá1lított kísérőjegyek (.'Sz'" vagy,,K'') sorszámait

és mínden egyéb olyan adátot, amely a hu11adék nyomon követhetősége szempontjábó1 lénye-

ges a hullad;kokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezetÉségekrő| szó-

ío roclzoos. (X. 18.) Korm. rendelettlen meghatározott módon' A nyilvántartásokban lrivat_

kozott sorszámú bizonylatokat, illetr'e azok máso1atait a nyilvántar1áshoz kel1 csatolni. A nyil_

vrintar-tásokhoz ke1l csato1rri az üzemvrteliel kapcso1atos rendkíviili esenények, hatósági eiler-r-

őrzések megállap ilásait, arratett intézkedéseket. A nyilvántartásokat a hulladékkezelésse] érin-

tett telephel'yen naprakészen kell vezetni, '10 évig meg lcel] őrízni és azokat eltrenőrzéskor fei

ke1l tudni rnutatni. A 26'712801. (IX. 23.) Korm. rendeletben fog1altak érte1mében a hullaclék_

kal kapcsolatos fent hivatkozott tományrerrde1etben rneghatározott nyílvántartási és adatszol-

gá1tatási kötelezettségek mel1ett a saját maga, il)'etve az rítvevőhá1ózaton keresztii1 visszavett és

f,ezelt irulladékokra vonatkozó éves adatoi<ról _ a ie1ephe1y adaiait összesítve az országos

Kömyezetr,édelmi, Temrószetvéde1mi és Vízügyi Főfe1ügyelőséget, valamint Fe1ügyelőségitl-

ket a 2. és 3. számú mellékletnek megfe1e1ően kell tájékoztatni'

4. A 1ru1ladékbegÉjtés és előkezelés mirrt hulladékkezelési tevékenységek végzéséhez az Enge-

dé1yes köteles - a környezefvédelmi rnegbízott alkalrnazásának fetrtéteiéhez kött}ft kilrnye-

zetilasználatok rneghatározásáról szlító 93/1996. (vII.4.) Konm. rende}ethen (Teszébles

hulladékok kezelése ]0a 1/!1,.feletí) és a környezetvédelrni meglrÍzoÉt alkalmazási és képesi

tési feltételeirői szóló 11/tr996. (vII. 4.) KTM rendeletben fog1aitakat figye1en-rbe vér'e - a

tevékenysége soriín a rrregfelelő képesítésse1 rende1kező kömyezetvédelmi rr-regbízottat alkal-

mazni, és bíztosítani, hogy a megbízott elérhető legyen a Felügyelőség képviselői számára a te-

iephel|yel összefiiggő kómyezewódelml kérdések felmeriilése esetén. A hivatkozott rendelet

sáanti kepesitesű úeméiy megbízását a iruiiadékkezeiési tevékenység végzése során folyama-

tosan fenr, kell taitani. A hulladél*ezelésr engedeJy lrérelern benyújtásánai< időpontjában En-

gedé1yes rendelkezett a KLK-ÖK6 Hungary Kft-r'el (székhe]y: 5300 Karcag, Püspökla<lányi u.

í0.) #e vorratk oző negbizási szerződéssel, a szükséges képesítések igazolása mellett.

1. A te1epen r,égzett tevékenység megsánése' illetve a teiep bezaráSa esetén Engedé1yes kóteles a

telephely tev!1renység végzését m egelőző kömyezeti á11apotát visszaál1ítani. vaiarnint a te1ephe-

tv-r, t.rat i11etve a tevékenység solán képződött hulladékok teljes 'mennyiségének ár1a1matlaní-

tásáró1. 1rasznosításáról a Hgt._uem, valamint a kapcsolódó l'égreirajtási jogszabái.voi<baii előír-

tak szerint gondoskodni'

x.

1.
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geinek fedezeteként az UniCredit Banl<nál 100000,-Ft. összeget lailönítettek el.
Bank DEB/20 1 1 /2 8 7 számú fedezeti gazol áSt adott.

XI. Ewéb ioggzab:llvqEban előíFf ene'cr!élYek bpgqrzji$éEek szükséeesséee

1. A gepj ármű bontási tevékenység során be kell ta1tad a közúti jrírművek bontásrának feltételei_
ről szóIó 64/2{Ja9. GI. 23.) KFIEM rendelet előírásait' miszerint a j árművek tlontásához'a
közlekedési hatóság á1ta1 kiállított bontási engedé1y szükséges.

2. A ter'ékerrység soriin,amennyiben a beg1,ríjtésre engedélyezett hulladékok fémkereskedelnri en_

gedélyköteies anyagnak is minősülnek, be kell tatani az egyes fénrek begyűjtésével és értéke-
sítésével összefiiggő visszaélések visszaszoritásáról szóló 2009. évi LXI. tör'vény és a végre-
hajtásara kiadott 3l2/2a&9. (xiI. 28.) Korrn' rendelet előírásait.

3. A teleplrelyen történő veszélyes hulladékok gyíjtése, taro1ása szenrryezőanyag e1helyezésnek
minősül. A felszín alatti vizek védelméről szóNó 279l2gÜ4, (wI. 21.) Korm. rendelet alapj án
Fe1ügye1őségünk á1ta1 kiadott 1125-2812012' szríinú határozaiban íoglaltakat maradéktaianui be
kell tartani.

4. A nagyrrrennlségrí hulladék kezelésére vonatkozó előzetes vizsgálat során Feiügyeiőségiini<
áital hozott I]25-2212012' szám,lhatározaÍban megál1apított köte1ezettségeknek eieget kel1 ten_
ni.

5. Ezen errgedély hatályos jogszabályokban előír1 egyéb hatósági engedély beszerzése alól nem
mentesíti az Engedé1yest.

,\trl. !tu!:t{u v ctl(ezrltEt!vEt!

' 
o' ""**"r**"**u előirások megszegése esetén a Felügyelőség a F{gt. 49. $. i11. a 27112001
(XII.21.) Korm. rendelet alapján hulladékgazdáll:odási bírsággal sújthatja, valamint a hulla-
dékkezelési tevélrenységet korlátozhatja, felfiiggesztireti, iilcii..- inegtilthatja'

Xlítr. EeYéb

2.

4.

J.

1. Ha az errgedélyben rrreghatiírozott feltételeliben változás következik tre, az Engedélyesnek a
váItozást annak bekövetkezésétői szrímított 15 napon belül, a Felügyeiőségnek be kell jelerrteiri.

Az engedély [a határozat kiadásáÉól suánnított 6 ór']-ig érvényes, de az e határozatban fog1alt
előírások be nem tartása esetén, illetve 1iöm),ezetr'édelmi érdei<bő1 bármikor r.isszavon-ható.

Az engedélyezett tevékenységek \'égzését a Felügyelőség 5 éverrként felülvizsgálja, melyngk
legkésőbbi időpontja 2017. november 15. Ezt a \&r' 26. $'ban rneghatározottak benÉjtásával
az Engedélyes is kérheti.

Az engedély kiadásával egyidejűleg Engedélyest a Vhn. 28. $ (1) bekezdése alapján nyilvríntar-
tásba veszi a Felügyelőség.

XIV. Áz eliárástra tlevont szakhaÉóság

' Á jász-IrTagykun-Szolnok N4egyei i(onnányhirlaial Népegészségüg1.i Szakigazgatási Szerve
szai<hatósági áiiásicgiaiását kiköres néikiji magadia.

,,A Közép-Tisza-r,idéki Kömyezetvédelmi, Természetvéde1mi és Vízügyi Felügyelőség
megkeresése alapj an a PMR Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) kérelmére indult eljárás-
ban Karcag, Gyannati út21lI. szám alatti telephe1yen a veszélyes hulladék begyűjtési, szá1-

1ítási és e1őkezelési ter'ékenység végzéséhez - a veszélyes hul]adél*al kapcsoiaios tevékeny-
ségek r,égzésének fe1tételeilől szóló 98/2001.(Vi' 15.) Konn. rendeletben eiőfitak betartása

mei1ett - közegészségügyi szempontbó1 hozzájáruÉok.

Ezen szakbatóságr ál1ásíogialás ellen öná1ló fel1ebbezésnek helye níncs. Jelen szak1ratóságr

ál1ásfogialásban foglaltak ellen jogorvoslattal é1ni csak az ügy érdemében hozott lratáro-
zatleljárást megszüntető végzés el1eni fellebbezésben van 1ehetőség.''

arne1r'ről a



Aköte1ezettségekónkéntesvégreha1tásanakelmaradásaeseténaKít-vel,mintkötelezettelszenrben'* 
itaaai intézkedésekke1, szankció1rka1 é1ek:

_ A meghatár""o" "'"r"m?"|""t 
uis''hu:ta'u érdek1b1 - ha a teijesítés elmaradása a köte1e_ '

zettnek felróható _ 
" 

to,l#1,ii.r ,"?-iJ' ""*y""i 
he1yzete és jovedelmi víszonyal vizsgálata

rré11cüi eljrárási b*agot ,)ui_J ii. 'L.r:a,'a* ülrsag tegtlsett összege esetenként ötezer fonnt'

leg:nagasabb or.""g" ,"#j,""'., o"áav esetéi ötsz'zezer forint' jogi személy vagy jogi

szeméiyiséggel n"- '"na"it"x 
szeÍyezet ósetén pedig eg;anilhó forint'

_ Kor1átozom, felliiggesztem, illetőleg megtiltom. u' 
'ng"áé1y"hez 

kötött tevéken)/seg engedély-

tő1 eitérő ,rugy .,'g"aety-;Jitiirl roifruranit, a kömyeáet kLosító vagy súlyosan veszél)'eztető

hul1adékgazdálk"dári t*:i:;y.ö.;;;;áJ ] fe1lebbezésre tekintet né1lül - azonrra1 vég-

rehajthatóvá nyi1vanít1rató'

- rrotiuaer.guzdá1kodási bírság megfrzetésére kötelezem'

- A Fe1ügyelőség a huiladJú'ezelÁi engedély visszavonhatja' ha az engedélyes nem tesz eleget

a rnás jogszabálv"t .""ri.T"ylt.r*t.irtari e, adatszo1sá1tatási kötelezettsegenek, továbbá ab_

ban az esetben is, n" "' 
H;:j'u1;.J;ffi;il); r-'utoíag''ut a hu11adekkeze1esi el]errőrzésével

kapcsolatos e1jarását'

Eljarási kö1tségre vonatkozó rendelkezések:

- Az engedé1y"r,4.er"h""'i u ziga'zgatas' -:1'á]":L'_1d|.1i'j,1l3i-]-T'"ii?1'j z.z,rpl'ási Szer\'re

- Á L"'' N 
^Áyku 

rr_Szolnok Megyei Konná]yhtV3ial \epigeszsegugyl Jád'b''=q

igazgaÍásiszolgá1tatási 
jijai üíáoo'_ n] az engedélyesÁ<érelrnező megfizette'

- elyJu eljrírási kö1tség nem merült fo1'

_ Telcintettel ana, hogy aJ*e'"-"i'e'rrrtézési határidőn be1ű1 hoztam meg igazgatási szo1gá1ta_

tááij ui'r'un"etési köte1ezettség nem á11 fein'

F{atározatorneilenakézbesítéstő1számított15naponbelü1azországosKömyezetvédelmi.Termé.
J.*jjJ,", és Vízügyi 

'r*--J""#:l"Í.""''ff::"::í::,',flf,il":J;í:hl)x11:;''*T:,:i;l"zetr édetmi, Tennészetr'édeJm] es \ izugyl rcluBj 'lU:'_é''(
A fe11ebbezés díjköteles. A ;;;*"'#;1járás 

_díja 
az igazgatást szolgá1tatási díjtétel 50 oÁ-a' am''t a

Kozép-Tisza "rouo' 
oo-r]J"-"''uu"u"i,T"á-*]-,"eí"tii os vi"ugyl Felügyolőség 10045002_

017] 1930-00000ooo ,ra.r'u .1J*ra:"'"iar teij esíteni ' A be{izetést igaioló bizonylatot (r'agy annak

másolatát) a fei1ebbezéshez kel1 csatoini'

A fellebbezés el"ktro,'it''u, íá' llne"o benyújtásala a 1{özép-Tisza vidóki Kömyezetvéde1mi'

i-rrr'osretueaemi és Víziigyi Fe1ügye1őségrré1 nincs mód'

Indokolás

AP.M.F..Kft.(székhe1y:4031Debrecen,Istvánu.136.)al(arcag,Gyarmatil.2Il1.;hrsz.:5350/3
'1re11rrajzi számú te1ephe1y;i;,ffij'i:i;*q,':::.:'::T::"":i':P":::'.:.'l";:JJ|il1"*":--:l"j:_
,"k"n1rég", kilan végezni' melvhez Lerle a Ko7ep_l]sZa \'loeKI NU!l'vlZtrtv!u_l!]t''

delmi és Vizügyi Feiüg1 elciseg I iovábbiakban: Fel ü gyelőség' engede1 1 et'

A kéielem nem feleit meg a jogszabálybarr e1.o.1.rt taÍta]P,|::"::1-:i1"_Y"":'.T"jJ:5T:::''l'-x':';

póLlásra ie]hjrást ac]ianr ki' mel5et aZ engeoelJeS leljeslic't' lts) d N''!L-l'l

bá1yban megadott feltételeknek'

A negál1a-pított tén1'ál1ás és az arrna_k a1apj áu1 elfogadoit bizonyítékok:

1 _--'L\^,,. azonos ter'ékelYséget fo11tattak (Karcagi Feno Metá1Xft'} T.::::'
ti;::'l:ii;:;];;';;.;;'' relephe)1ci. gepeket. é5 a \olt szeméJ1zettel Livánja Íoiyatnt

#fi"ji'l"i3',*"'í,;il'i'i;iil;1 .nE.ááv.rt rendszeresen, éves szinterr ellenőnztülr'
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amely aIapján a teleplrely a tevéken},ség végzósére alkalmasnak tekinijük. Ezért helysziniszemlét ajelen eljárás során nem tartuni< siükségesnek.

Á tevékenység bővítósével figyelembe véve a 612009. (rV. 14.) K'VM-EüM-FVM együttes
rendeletet új, a felszín a.Iatlj 

'yíz -és 
a Íii1dtani közeg szempontjából lényeges új szenayezőanyag

megjelenésóvei nern kell számolni, azonban a tároit anyagok m"noyiságJno._ A benyújtott dokumentáció a),ap1án 5129-2l)0l: az eljánís r"Higger't;rr. terült, amíg az elő-zetes vízsgálati engedélyezési eljrírás jogerősen le nem zárult_ A telephelyen, a foiytatott tevékenység jellegéből adódóan, a219l2OO4. (VII.21'.) Korm. rende-iet 1' számú melléklete szerinti K1 és K2 minősítésű anyagok je1err1étévei kell srlrmolni, erért ufolÍatni kívrínt tevékenység a fentr sziámú konnányrenáeiet t:. $. (1) bekeióse alap]an 
"ng"-dély köteles tevékenység.

' Az ingatlan nem védett és nem Nafura 2000-s tenilet_ Az engedélyes biztosítani fudja a kezelés azon személyi és tárgl feltételeit, amelyek garantál_ják a kömyezetvédelmi előírásoknak eleget tevő lrul1adékkezelést;_ a biztosíték, pénnigyi garancia meglétét j1azo\ta: vaiamint_ a hulladékkezelési tevékenység jellegóből adódóan szükséges körberr telepheliye1 rende1kezik.

A kérelem érdemi elbírálás íhoz az éintett szalchatóságok - az aIábbi indokolással _ állást'oglalásu-
kat megadtrík:

- A Jász_Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivata' Népegészségügyi Szakigazgatási SzeneXI-R-062/01237-2l201'2 számott adta meg szakhatóságí atairoglatas-í az ahbíiiídokolással:
_'A PNlR T( 6 r4ol I nAL-é^An l"j..;^ 'ii I:A l ''^^-:1::t'' i-!'Jl .-''-iji.!íii. |"il'_ji i'ji i.jo.i Vcsfajy.s lr;jladik L,.BiJjicsi, szá]jiiusi es e]ő-
kezelési ter'ékenység r,égzésére vonatkozó kérelmet nyújtott b" 

" 
Í;'ép-ilr'u-,riaeu xo'-

nyezetvódelrni' Temészetvédelmi és Vízűgyi Felügyelőséghez (továbbiakban: Felügyelőség),
mint engedólyező hatósághoz' A Felügyelőség el'iárásá'ban a környezetvédelnrí, temészetvé-
delmi, vizü5'i lratóságí és igazgatási fulac].atokat el]áÍó szer-vek kijelöléséLőt ,;o1ő s+.lr2ao6.
(XII. 23.) Korm. rendelet alap.1rán megkereste a Jász_Nagykun_Szolnok Megyei Idonnanyhiva-
tal Nópegészségü gjl SzakigazgaÍási Szervér, mint szakhatóságr hatáskörrel rendelkező hatósá-
got.

Az eljárás során megállapításra került, liogy a benyujtott tervdolfumentációbal fog1altak aNépegészségügyi Szakigazgatási Szerve Lratáskör ébá tartozó jogszabályokkal nem ellentéte-
sek, ezért közegészségigl vonatkozású kikötéseket nem támasztottam

A szakhatóság lraiáskörét, illetékességét a34712006. (Xii. 23.) Komlányrendelet 32lc. $ (1)
bekezdés a) pontja, tlletve azÁilami Népegészségügl és Tisztioruosi Szolgáiatrot' a nép-egészségügy szakigazga'tási felada.tok eliátásáról, -',a]a''nint a gyógy57g1fg29ti ítiÁigazgatasi
szerw kijelölésérő| szó1ő 32312010. (XII. 27.) Kormrín1'rendelJi r:l"s r"i p".q"lil"pítja meg.

Ezen szakhatósági állásfogla1ás a fent emiitett jogszabályhelyeken tui a 2004. évi CXL. tör-vény (Ket.) 44. $ (1) bekezdés, 44 $ (3) bekezdés , 44. $ (6i és (9) bekez,iés renrjelkezésein' aiapu1."

Az ügyben a jogszabríly szerinti ügyintézési határidő: 3 hónap. mely üg1.intézési határidőt nem lep_
tem tu l.

Az Ügvintezési hatáidóbe nen száittít be]e:_ a lrián1pótlá-sra rrán3.u_ló fel]:rír'ástól az aiilak teljesítéséig teq.ecő icő_ a szakiatóság eljárásának időtartama
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Az engedélyk éreIemre indult eljárás során hozofl döntésemmel a rendelkezö rész szerinl halásoz-

tam. Döntésemet akózigazgatási hatósági e1j arás és szolgáltatás á1talános szabályairó1 szóló' módo_

sított 2004. évi CXL tör-vény frövidítve: Ket.] 71. $ (1) bekezdóse szerint határozatba foglaitam.

A Feiügyelőség hatáskörét és i1letékessegét megáttapító, valamint a döntést megalapozó jogsz3'

bá1yhe1yek:

- 
' 
A ilu11adékgazdá1kodásró1 szó1ó 2000. évi XLIII. törvény [rövidítve: Hgt.] 14. $ (1) bekezdés

átelmében ,,Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hul1adék gyűjtése, begyűjtése' szá1lí_

tása, e1őkeze1ése' tárolása, hasznosítása, rír1a1mat1anítása.'' A Hct. 14. $ (2) bekezdés szerint

,,Hri11adékkeze1ési tevékenység _ ... - kizalólag a kömyezetvéde1mi hatóság engedélyével r'é-

gezhető.
_ L z+l tzooe. 111II.23.) Korm' rendelet 8. $ (2) bekezdés és a 1. sz. mellóklet 9. pontja alapján

az illetékességgel rendelkező kijelö1t kcinryezetvédeimi hatóság a Felűgyelőség.
_ A környezetvedelmi, tennészetvéde1mi, l.a1amint a vízügyi hatósági e1járások igazgatási szo1-

gáitatási díj airóI szóió 33l20O5. (XII.27.) KvVM rendelet 1 . számú me11ék]et I. pontja az enge'

délyezéshez igazgaÍási szo1galtatásí díj at á11apít meg.
_ A iász-NagyL-un_Szo1nok Megyei Kormányhívatal Népegészségügyi Szakigazgatásí Szerwe

egyes közigazgatási elj árásaiért és lgazgatási jellegrÍ szolgá1tatásaiért fizetendő díjakról szó1ó

1/2009. (I.30.) EüN4 rendelet ig azgaÍást szolgáhatási díjat á1lapít meg'
_ HatározaÍom kiadásanál figyelembe vettem a Hg1.,

- a veszélyes hul1adékokkal kapcso1atos tevékenységek végzésének feltételeirő1 szóló

98/200i. (Vi. i 5.) i{orm. reniieiet,
- a Lu1ladékolrkal kapcso1atos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségel<ről szó1ó

164/2003. (X. 18') I(orm. rendelet e1őírásait.

Felbírtarn a Ir_ft figyelmót a megilatalozctt cselekmérry végrehajtásának lehetőségére. A végrehaj-

tást a Ket. 124-144 ' $ szabá|yoz:za'

Határozatorn kiadásával egyidejűieg a 98/200i. (vI. 15.) Korm. rendelet 28. s (1) bekezdése alap_

ján az engedélyest nyilvántar1ásba vette a Felügyelőség.

A Ket. 98. $ (1) bekezdósben rögzítettek szennt az elsőfolru határozat el1en fe11ebbezésnek van he_

iye. A Ket. 99. $ érte1rnéberr a fe11ebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belü1 lehet előter_

j eszteni.

A jogor_voslati e1járás díja a kömyezetvéde1mi' természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljá-

rások igazgatási szo1gáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. $ (4)

bekezdés a1'ap1árL az alape1jarás igazgatási szolgaltatási díjtételének 50 %-a'

Szolnok. 2012. <iecember 14.

Kónya Kárei!-v

igazgatő
megbízásábó1:

,; Ür. Nemés Gábor
sági i gaz gatóhelyettes

Hati*ozatonról értesítést kapriek:
1./ P,M.R. Kft Tértivevénnye1

4031 'Debrecen, Istr,án u. 136
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2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37.

3./ Jász-Nagykun_Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5000 Szo]nok' JózsefA. u. 14.

4./ KOTI-KT\T Hulladékgazdálkodási osztaly, HNYR
5./ KOTI-KT\T Hatósági osztály
6./ KOTI-KTVF lrattar '

Ázonosító adatok;
Engedélyesre vorratkozó információk:

1. Neve: P.M.R. Kft.
2. Székhely; 4031 Debrecen,István u. 136.
3' KUJ száma'. 100488883
4' I(SH számjele: 10599989-3811_113-09

Hulladékkezelő teleplrel1're vonatkozó információk;
1. objektum megnevezése: hulladék[e1vásrírló és autóbontó telep Gaját telepholy)
2' objektum címe: Karcag, Gyarmati u. 2111.
3. objelcum belyrajzi száma: 5350/3.
4. objektum KTJ száma: 100858320


