
:)i ir/..', t /-,t/)(-'-lrt/,{_,
, /. /::,

I

43 [É ^4 
Hivatltozzon iktatószá munkra!
Ikt' szánrunk: 4906l \l2}l3'' ' ' :j '' ,.,l Ülrvintézönk: ónodi Zoltrín

l.]li:,'....;c,: ;liíl',,., cs 
''.- .'], -.' 1'i1:gy: HulladékgazdríIkodási engedély

.. :';, ' .:-. ,-,," ,r,, A,
.,.,','. ,:r, : :1 '" ii lli'i :i

i.r]'aa;:'jl.]i;\ij]''''.:. ....].'' HÁTÁRoZAT
.arqrri:r'r 'r i iiilili:1r'(:rr 'r"'i::li:r!" 

r'' "''ri '' '"

I.

ATiszántuliKörnyezetvédelmi'TermészetvédelmiésVízügyiFelügye1őség9PM.R.
Kereskedelmi, Ipari és Szolgaltató Korlátolt Felelősségű Tarsaság (székhely: 4031 Debrecen,

Iswán út 13ó., ídószáma: 10599g8g-2-a9, KÜJ: 100488883; telephelye: Debrecen, Vértesi út

glb.,70439133. hrsz., KTJ:100284873, továbbiakban engedélyes) részére _ kérelmének helyt

adva -
engedélyezi,

nem veszélyes hulladékok e1őkezelését az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélvezett tevékenység megnevezése:

N". 
""."ély". 

l''l.dék előkizelese az engedélyes 4002 Debrecen, Vértesi út 9,fu, KTJ:

100284873 alatti bérelt telephelyén: R12 _ átalakítás az R1-R1 1 mríveletek érdekében,

P0208 - válogatás.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvéde lmi és Víziigy i FelÍigyelőség
4025 Debrecen" Hatvan rr. 1ó'

lcrélcim i 4001 DobÍecen. Pf27'
€-m á i l : Liszantuiiaz-oldhruosag.hü

telefon : 52_5] ] _000' telefaÍ : 52-5 I l_040

EwC kó'l Hulladék megnevezese Hulladék
i ellege

Mennyiség
tléN

1s 01 01 P"pír é. k".t"" 
"som"cotrásí 

hulladékok paplI 3000

rs0l 0?, Műanyag csomagoltísi hulladék műanyag 1600

-15 01 03 Fa csomagolási hulladék fa 50

15 01 04 Fém csomagolási hulladék fém .50
15 01 05 V"gyes ö'ssz"tételú kompozit csoq4g9]44 }ryliadq\ vegyes 200

15 01 0'7 Ü"& 
".omaeolási 

hultadek üveg 400

t9 12 04 Múanyag és gumi műanyag,
gumi

200

l(r t ul rapll cs Kartun

z0 0r 02
.-.r+
Uveg üveg 50

rn 01 jg Műanyagok műanyag 150

20 01 40 Fémek fém 50

3' Szeméh'r. Lárgvi és pénzüeyi feltételek:

a.) Személyi feltételek:

Ügyfélfogadás: }létto: 8:30-l2;00: szerc]a| 8:3o_l2:00' l3:oo_1ó:o0:péntek:8:30-12:00 t16
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Az engedélyes kömyezetvédelmi végzettségű alkalmazottat alkalmaz (KIR-MIR
vezetó) a tevékenység Lrémyításáta. A hulladékgazdrílkodási tevékenység végzéséhez

megfele1ő számu aka\mazottat foglalkoáat, figyelembe véve a munkanélkülíek
ellátásáról szóló törvényben foglaltakat is.

b.) Tárgyi feltéteiek:
- hídmérleg'
- 3-l0 m]-es konténerek,
- 2d b villástargonca.
- l db rakodógép'
- gyújtési kapacitas: 4 db tárolótér (a kérelemben feltiintetett helyszínrajz szerint)

összesen 130 tonna.

c.) Pénzügyi feltételek:
Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljábó1 a vállalkozás az A||iarn
Hungária irt-né| kamy"r"tszennyezési felelősség biztosítással, valamint az UniCredii
Bank Hungary Zrt-né| a 10918001-00000003-56690|37 sziírnlaszárnon vezetett

fo1yószámlan DEBl2013/0148. szrímon 40.000 Ft-ot különített el.

4. Ahulla4ékkezelési(előkezelési)techno

Az engedéIy ezett hulladékkezelési tevékenysé gek:

R12 - átalakítás az R1-R11 műveletek érdekélren' P0208 - válogatás.

Az engedélyes a kezelendő hulladékokból a hasznosí!ásra alkalmatlan összetevőket kézi

válogatással eltávolítjak. A válogatas célja a lerakásra keriilő hulladékok mennyiségének

csökkentése, hasznosítható frakciók kinyerése'

5. A hulladékkezelési technológia kömvezetvédelÍni jellemzői:

a.)A hulladékok hasznosítasa telepengedéllyel rendelkező telephelyen történik. A
hasznosítandó nem veszélyes hulladékok kömyezeti elemekre gyakorolt hatása nem
jelentós.

b.)A varható kömyezeti hatások az alábbiak:
_ a rakodó, szál1ító berendezósek karbarrtartása során keietkező hulladékok'
kezelése: engedéIlyel rendelkező szervezetrrek történó továbbadassal.

a válogatrás során kiválogatott nem hasznosítható hulladékok,
kezelése: éngedé1lye1 rendelkező szervezetnek történó továbbadássa].

- a berendezés által keltett zaj,
kezelése: sziikség esetén műszaki intézkedés.
_ a rakodó, szá1lító berendezések tizemelése soran por képződése előfordulhat:

kezelése: szükség esetén közlekedési utak locsolása.

ó. A te1ephely bezaÍásának feltéteiei

A telephe1y bezarására inditott eljifuás során az iizemeltetőnek be kei1 mutatrria a múködés

követkexében a kömyezetet ért halrísokat, amely alapján a Feliigyelőség mega11apítja az

esetlegesen elvég zendő v'tzsgá)aÍok körét és a további teendóket.

1. A telephely bezárásfua indított eljárás megtezdéséig a kezelésre átvett, illelve a

tevékenységvégzésesoránkeletkezetthulladékokatazokátvételérea

n, 2t6
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Tiszántúli Környczetr édelmi, Ternrészetvétletmi és Vízügvi Felügyelősóg
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kömyezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek á1 kell adní' Az engedélyes
megszíinése, illetve felszáfiolrása esetén az é&veií, illetve a tevékenység sorrán
keletkező hulladékok sorsríról a mindenkor érvényben lévő jogszabrílyoknak
megfelelően gondoskodni kell' A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem
maradhat.

7. Hibás múködés és a kríresemény (havária) esetére vonatkozó előíras:
A hulladékkezelésbőI esetlegesen bekövetkező kömyezetszennyezés elhrirításara a
megfeleló eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során brármilyen okból
bekövetkező könryezetszennyezés elhrírításríról az engedélyes haladéktalanul in1ézkedni
köteles. A bekövetkezett lcíreseményről, anrrak kiterjedéséről, mértékéről, a
veszélyeáetett kömyezeti elemeklől, továbbá a tett intézkedésekÍől írásban _ tele{bxon és
e-mailben _ kell értesíteni a Felügyelőséget' A környezetbe kertilt hulladék
jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről errgedélyes késedelem nélkül
gondoskodni köteles.

IIL

Kömvezetvédelmi eiőírasok:

1. A tevékenység soÍan be kell tartani a hulladékról szo\ó 2012. évi CL)O(XV. törvény
(Ht.) és végrehajtási rendeleteínek előírásait'

2. A tevékenység során a természeti elemek nem szennyeződhetnek.
3. A hulladékok előkezelését a kérelemben megadott technológiai leírás szerin1 kell

végezni Az átvett, valamint a tevékenység soran keletkező hulladékoka1
környezetszennyezést kizéttó módon, a nem veszélyes hulladékokat a veszélyes
hulladékoktól elkülönítve kell gyűjteni.

4' Az engedélyes tel€phelyén az egyidejűleg g1'tijtött hulladékok mennyisége nem
haladhatja meg a telephelpe kihelyezett gÉjtőedényzet (pl. big-bag zsák konténer);
ömlesáve gyűjtött hulladék esetén aZ egyes hulladékok anyagminőség szerint
elkülönített fteveredést kizíró módon történő) g1ujtésere alkalmas felületek összes
befogadó kapacitását. Á telephelyen hulladékot tárolni csak rendezetten,
kömyezetszennyezést (pl. szél általi elhordast) kizáró és minden időjrírasi körülmény
között megközelithető módon, fajtánként elktiiönítve. Rendezetlen hulladék tarolás
esetén a hulladék átvételét a felügyelőség megtilthatja.

5. A kiválogatott nem hasznosítható rész elkiilönített tfuolrását biaosítani kell'
' felhalmozódását el kell kerülni, további kezeléséről gondoskodni kell.
6. A Ht. 31. $-a alapjrán' ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a

hulladékgazdrilkod.ási közszolgáltatás keletében töÍténó átadás kivételével _, meg kell
gyóződníe anól, hogy az áÍyevő az adott hulladék szőllításélra, köZvetítéséIe,
kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel
rendelkezik, vagy az adotÍ hulladékgazdrílkodási tevékenység yégzéséhez sziikséges
nyiivrániartás'oa véteie megtórténl Tiios a huliaríékot eihagyní, a gyűjtés, úroiás,
lerakrís szabályaitói eltérő módon felhalmomi, ellenőrizetlen körülmények között
elhelyezni, kezelni.

7. A szállítrást csak az adott hulladék sz{íllításfua engedéllyel rendelkező szetyezet
VégeZheti'

8. A Ht. 65. $ szerint a hulladék kezelóje nyilvráatartásra kötelezett, melyet a
bulladékkal kapcsolatos nyi]vántarkísi és adatszolg{íltaÍási kötelezettségekől szóló
440/2012' (XII. 29.) Korm. rendeletben és a csomagolásról és a csomagolási
hu.lladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodrísi tevékenységekről szóló 44212012.
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(xII. 29.) Korm. rendeletben meghatarozott módon és tartalommal, a
tevékenységével érintett hulladékrol típus szerint a telephelyén nyilvántaItást Vezet'
és adatot szolgáltat.

9. Á működés hatarértéket meghaladó légszennyezést, kömyezetet zavaró szag-,
bűzhaüist nem okozhat, az e|érbeto legjobb technika alkalmazrísával meg kell
akadáyozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a kömyezetbe"

10' Az engedélyesnek az engedély érvényességi ideje alatt a tevékenységle vonatkozó
éwényes kömyezetvédelmi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, Yalamint
sziikség esetén céltartalékot kell kép ezrue aHt' elóírásai szerint.

11.A tevékenységból eredő esetleges kömyezetszennyezést az iizemeltető köteles
azonnal megsziintetni és a megtett intézkedésről a teÍületileg illetékes Felügyeiőséget
értesÍteni.

12. Amennyiben az engedély rendelkező részeben rögzített adatokban, technológiában
vagy ezeket érintő változás' valamint tulajdonosv:íltozás következik be, illetve új
információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon beliil a
Felügyelőségünk részére bejelenteni.

Iv,

A Hajdú-Bihar megyei Kormanyhivatal Debrecen Jarási Hivatal Jrírási Népegészségügyi
Intézete a HB-03R/055 100323 -21201 3. sz. szakhatósági állásfoglalása:

,,a nem-veszéiyes hutladék előkezelési engedélyéhez közegészségiigyi szempontból az
alábbi kikötésekkel irírulok hozzá:

l. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére
vonatkozó előírásokat be kell tartarri.

2. A sállítás sotán gondoskodni kell arról' hogy a felszíni és a felszín alaL1i víz a
lehető legkisebb mértékben se krírosodjon.

3. A munkavégzés során a kömyezeti zajterhelés nem haladhatja meg a vonatkozó
rendeltben előírt hatrírértékeket.

4' A nem veszélyes hultadék környezetszermyezést klzárő módon történó szrállítását
biaosítani kell."

V,

Jelen lrulladékgazdálkodási engedély 2018. augusztus 15_ig érvényes, de kömyezetvódelmi
indokbó1 blÍrmikor visszavonható.

A F'Plíio\'plÁ.éo q v4llolVazá<'r rnint pnoerléllrrel rc'n{elh ezi\t ielcn enoarlÁlv lt]aÁÁ<4vql

egyidei űleg nyilvantartásba veszi'

VT.

HatlfuozaioÍn eilen a kéáezvételtől szaÍnított 15 napon belül fellebbezéssel é1het. A
fellebbezést a2 országos Környezetvédelmi, Természetvédeimi és Vízügyi
Főfelügyelőségnek cimezve, a Tiszántuli Környezetvédelmi, Tetmészetvédelmi és Víztigyi
Felügyelőségen kell két példanybarr benyujtani'
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Tiszánhíli l(örnyezetvédc|mi' Ternrószetv.étlelmi és Vízügyi Feltigyelőség
4025 Debrecen. Hatvzrn u. 16.

A jogorvoslati eljrírás díja a 3312005. (XII.27.) KvVM rendelet 1 ' sz. mellékletében
meghatározott díjtétel 50 %-a (60 '000,- Ft), melyet a TIKTVF 10034002_0171 1916-0000000
számlájára kell befizetni csekken, vagy átutalassal, és a befzetést igazoló bizonylatot, vagy
annak másolaüát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével - fellebbezés hianyában * je1en haüírozat külön értesítés
nélkül jogerőre emelkedik

INDoKoLÁs

P.M.R. Kereskedelmi, ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelósségű Társaság (széklrely: 4031
Debrecer1 Iswán út 136., adószríma: 10599989^2-09' KÜJ: 100488883; telephelye: Debtecen,
VéÍesi út 9/b.,70439133. hrsz., KTJ:100284873, továbbiakban engedélyes) kére]mezte nem
veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezését.

Az engedélyes kérelmét a 43912012.@II'29.) Kormrány'rendelet 9.$ 1.) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően állította össze. Az engedélykérelemben megadta a hulladékok
fajtáját' jellegét' menrryiségét.

Az engedóly kérelemhez csatolta az igazgatási díjak befizetését igazoló bizonylatot, a
darálógépek műszaki leirását, telephely engedétyét, a techrrológia anyagmérlegét, telephely
tulajdoni lapjat, havária tervet, akusztikai szakvéleményt, környezetvédelmi felelősség
biztosítási kötvényét, köztartozás mentességének igazolását, Ly|latkozaÍ?n a korábbi
hulladékkezelési tevékenységéről, foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kötött szerződését.

A Ket, 44'$' továbbá a 347 /2006.(Xn.23') Kormany rendelet 32lB. $-a továbbá az 5. szá:rril
melléklete alapjáfr' a hatóság megkereste az ügyben hatráskönel rendelkező szak}ratóságot,
amely az engedély kiadásához feltételekkel hozzájrírult.

A rbndelkezésre á11ó iratok alapjén a Felügyelőség megállapította, hogy a hulladékról szóló
20\2. éví cl-x)off törvény valamint ezen határozat eiőírásainak betartásával a hulladékok
sziílílása kömyezetvéde1mi érdeket nem sér1, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő
döntést hozott.

A 33/]005. (X]I. 27.) KvVM rendclet 1' mellékletétron meghatározott hatósági oljárásí
díjfi zetési kötelezettségének eleget tett'

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet szerint, a népegészségügyi szakhatósági álliisfoglalásanak
díjál az engedélyes megfizette.
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Hatiirozatomat a 3 4'1/2006. [KII. 23.) Kormrínyrendelet 10. $. (l) bekezdésébenben biztosított
jogkörömben e|jáma, a 2012. évi cDüv. tör.'tény, 440/2012. Q{n. 29.) Korm' rendelet, a
l612001. CVn. 18.) KoM rendelet és a 2004. évi CXL. törvény alapján hoztam meg.

Debrecen, 2013. szeptember 4,

Kelemen Béla
igazgató

nevében és megbízásából

Kapják.
1./ P.M.R. Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelösség{i Társaság 4031 Debr€cen, Isí/án út 136. T
2'i Hajdú_Bihar negyei Korii'.ány-hivatal Debreceni Jáiási Hivatal Járási Népegészség.iigyr Intézete--4028
Debrecen, Rózsahegyi u. 4'
3./ Hajdú-Bihar megyei Katasztrófuvédelmilgazgalóság_ 402'7 Debrecen, Böszöményi út 46-56'
4'ITIKTVF; Irattár' ]Ko

Ü. \ÜsYcAzDAxTo'.\2 o13 \4 9o 6_PMR_E1ÁuZEL. Doc

Rózsa László s'k.
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