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A P.\4.R. Kereskede1ni, Ipari és Szolgáltató l{ft. (szélrlrely: 4031 Debrecen' Istvan u. 136.) a 2012.

június 7-én érkezett hulladék kezelési engedélykórelmére induit e1.járásban a következő döntést hoz-

tam:

ÍIatározat

A P.M.R. I(ereskedelrni, Ipari és Szo1gáltató Krt. (székhei)': 403i Debrecen, istván u' i3ó') errgedé-

lyes részére nem veszélyes hul1adékok kezelését 2Ütr8. január 31_ig

engedélyezern.

A lrulladékkezelési tevékenység fo1),tatásáhoZ az alábbi kötelezettségeket á1iapítom rl}eg:

I. .4z EngedéIves alLat4q

Nér,:
Székhely:
KSH kód:
Adószfun:
i(Ú::
Telephely:
KTJ:

ll Lz p.oprlÁlr lpríilpri k+tálr +

' ''- . __;11.'.;. '' 1 i':*;-;1r''l]ÓlÁl.h.',, iii'Á. rp-i]]pto. l',acor arnrczqo 
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lÍ.rii-l. .q IIU!laUCX\Za).1(.ts E5 d szarrrrd55d,

lete.

:. Az enoedé11'a.rpjir' ieiepl'r!;lr'_.'^t,ijn 1r1l];jik11;.-r1;j;es cs hullaJó]l elő];ezelési. has:llosírásl
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1. A hu11adékkeze1és teiephelye: az Engedéiyes tulajdonában 1ér,ő Karcag, Gyamati u. ] l/i .,

] íl z elqedélv:76tr 1r11l12d[Ll.'g2e1ésj ter'ékenységek az alábbiak:I . r t! !!srge-J v

^..i_^ '^-_ ;' ''i Á. '__-.'. :_--]; .-,''' . '.,.' 1' "ll.A7l.\icmulQC!u.(ltat.!.r[!cBLli1tzl('jZt}L!!llE:'ll\L,L

lrulladékok szállítással tö rténő b e ös szes eo 8lQ5slqEEa/éy r:reru-ryi ség-

bett.



:
' il2. Az' }. sztilltlÍ ttÍbitÍzctbctlt rrteghatár'ozott megrrevezésű és .nieirn1:is{g{

nemr'eszélyeshul1adéltoir Engedélyes a IiI. pontban megnevezett saját tetephqlr,éqtör1énő
bee\'űjÉlge összesen ,é209$ tonrra/É! nennyrségben' BÉrn!ÉlzébÉEbq!!é{Lék-előkezelés
ösSZeS€n 16830 tonna/ér' mennyiségben' anely a 2000. évi XL[I. tön'ény ltovábbiakban:
F[gi.] 4. sz. me1lé|Jete szerinti R12 Atalakíttjs az R4 ruűl,eletek elyégzése érdekében m:d,',e-

let, Eeml'eszéh'eshullffi összesen 640 tonna/év meru-iyiségben. amely a

Hgt. .tr. sz. nre1léklete szeiintl ft4 Féntek,;félnl,eg\lületek l,isszarylet'ése irrűr,elet alá sorolan-
dó fémterm ékként töfiénő ér1ékesítés.

1l3' NernveszéIyeslrulladók szállítás az 1. sz. táb|ázatban szereplő hulladéktípusokra vo-
natkozóan végezhető az ott meghatározott mertrr1rig{gi korlátcn belüi.

2. A hulladélctípusokra és menn)riségi korlátai'lcra rlonatkozó előírások

1. szri ú ttibltíz{lt

Sorszám

EWC
kódszárn

Nfegnevezés En gedélyezett mennyiség (tonna/év) Telephelyi
maximá!is
egyidejű
TártlIási

[toma][a 16/2 001 . (YIL ] 8.)
Kd ]f rendeIet alapj án]

Begyi!1tés
szál!ítássatr

Karcag. Cr arma(i Ü.:l/l.: (h!_sr.:
(lií}/l l alo''i lr!ÁnhÁlrÁn ,;^--h.,;,

huIladélrkezelési tevéken\'séseI(
Beg;'íijtés

telephelven
EIőlrezeIés Hasznosítás

a2 Meziiga:das(lgi, ktlt észt:li, l, ízlu]túrá.s t enn eléshől, erdőga:ddstigbt5l, y adászatból ' halás:Qtból,
é] elmis:er e] őall ít ásbtjl és íbLdo lpo:ás ból s:árna'tj hul lae.lókok

02 0l l\4eziiga:dqsár:' kelÍés.et' \,í.kL!ltlil',is íernlelt|s' erdés:eÍ' yadás:qÍ és halás.al lnlIltttlékai
1 02 0t 04 rnűanyaghu11adék

(kivél'e a csonrago-
]óesz]<özöket)

200 50 40 90

2. 02 0t t0 fénl h rr]l atlélt 400 400 r00 100

02 a2 Hlis' hal és e,g,éb álLatí eredet't|i élel]nis.erek előliészítéséből és 'feldo/go:óstiból s'árna:ó hl]la'
dékok

3. 02 02 0:r íogyesztásra vag1'
leldolgozásra al-

kalnatlal anyasok
'100

02 03 G|ü]11ölcs' .i)ldség, gabonaféléL' étolaj, kakaó, kát,é' tea és doháry, előkés'ítésébiil és feldolgo:á-
sából; liclnzeng,órtósbó1; éles:tő és éles:lőL^,OnaÍ kés:ííéséből, n elas:..'eiciolgo:asbói és 'fernen-
tá l rí.s b rj]'tz árn azó jlu il adé kok

4. 02 03 04 fogyasZtásIa. i11et\/e

le1dolgozásra al-
l<alnatlan anvapok

800

02 a6 tt/ut t ||riuLnu^
02 06 01 fncr'acrrÁc.l .,ao.'

feldolgozásra al-
lalmatlan anvasok

400

03 Fa-fbldcllgo-áshól és falene:-' bl)tclr-' cellttló: ros|s:tts:pen:ió- papít és kartcltl91,árlúsból s:cit'
na:ó ln ]adélcok

6. 03 0l 08 hlsznosiiásra szánÍ
paoir és karton
váJogatásábó1

szánnazó hu]]adé-
liok

3 C00 2 000 100 100

S:en,es kéi;ii ai {oli,diii atolcbói s:óritic;:ó ililiI a.jéiiok

a7 a) nu'!un|'ogok, ntíígttn i és nűs:ri]ak t ernt eléséből' kís:erelés éből' forga!no: ósóbóI és -felhas:lltilcl-
\'1f;'t '.o'1] L' ó t ,t ','' ' oL



1. 07 02 13 hul1adék műanyag-
ok

100 100 50 i0

08 Bevonatok (estékek, lakkclk és zonancok), ragaszló]c, tónítőarydgok éS ryondai 'festékek terne-
léséből, kis:ere|éséből' 'forsalmazósából és 'felhas:náIasából s:árnazó hutladél.'ok

08 03 tlyonúafestékek :erlnelésébő], kiszereiéSébőt, Íorgál.o'asatat éi .finiiiila,sr;t:in:rirrrno
hulladékok

8. 08 03 13 nyomdalesték bu1-
iadékok. amelyek
kii1önböznek a 08

03 12-tő1

1000 100 10

9. 08 03 18 hulladékkí vált
toner, amelyik

külonbözik a 08 03
17-tő]

100 90 5

t0 Ter íkus glártas'follamatakból Szárnazó ltul\adékok
l0 09 yas öntv én)le|t készítés éb ő l szlir n azó ln ladékok

10. 10 09 08 fémöntésre használt
öntőmagok és for-
mák, arrrelyek kii-
lönböznek a 10 09

05-tő1

200 200 100 50

l0 Ic nex^, ai'fétn ónr,,éii)rct tés :ítés ébői sz órnt az ó huji adékolc
11 t0 10 06 fémöntésle nem

használt öntőmagok
és formák' amelyek

10 05{őI

200 200 100 50

10 tl üyeg éS ü\,egÍerm ékek tamel és éből szat'nazó hztl l adélcok
12. 10 1t 12 üveglru11adék,

arnely lailönbözik a
10 11 l1_től

2 000 500 300 5

l2 Fémek, míjanyagoL alakításábóI' /i::ikaí és necllanílcaí feliiletlcezelésből s:tirnazó huttddékok
l2 0l 'Íémek és ruíia\laEclk alakíta!ábóI, fizikaí és mechanikdi í'elúletkeielésbő! szórmazó hut]ac]éjiú

13. 12 01 01 r'asfém reszelék és
esáergaforgács 500 500 20

14. 12 01 02 vasfem részecskék
és por I 000 500 10

15. 12 01 03 rrem-vas fém resze_
lék és esztergafor-

qács
500 200 )

16. 12 01 04 nem vasfém ré_

szecslrék és por 500 500 5

17. 12 01 05 gyalulásból és
esztergá1ásbói

sz[tmazó míianvag
forgács

500 200 100 10

Í5 Htllddékká yált csomogolóanygok; közelebbről nem meghatárazott abSzorbensek, lÓrtőienc!ők'
s:ílrőax}laPok és v édci-ullíl:cÍ

I5 0t csomagcllósi futllrldékok (beleértve a yála?aÍaíÍan grűiÍött Íele?ij]ésí csonto2o!ó''*l h.,,t!t,dékoko't)
I E. 15 01 0l papíÍ és kaÍton-

csomago1ási hulia-
dék

E 000 5 000 3 000 250

19. 15 01 02 muanl/ag csomago-
]Ácj ]:ll]]a.4jL- 5 000 3 000 :500 100

2.0. 15 0i 03 fa csomagolási
hul1adékok

1500 1000 )UU i00

21 15 0l 04
fémcsomago1ási

hul1adék
500 500 500 10

22. t5 01 05 vegyes öSSZetéte1ű
1-,...-.^'ir ".^,-,.,..

1ási hu11adéko]<
10

23. 15 01 06 eg.véb, kevert cso-
maeo1ási hul1adé_

100 100 100 10



kok
:4. 15 0l 07 üveg csomago1ási

hul]adék
1000 500 100 20

25. r5 0r 09 texti1 csomago1ásí
htlladékok

100 100 100 f

16 Á ieglzékben ko:elebbről nent rueghatárazoíl l1ulladékok

I6 A1 a kÓ'lekedés (Szá||ítli, Idlönböző tefületeíről sjárna,ó kís elejtezett j árnű,ek (ídeértve a terepjó-

ró j armtil,eket is), qzok bontásból' valamin| a j annűvek karbantarÍásából szárruazó hiladékok
kivéve] 3' ]1, 16 06'és 16 08)

26. 16 01 03 tennékként tovább
nem basználható
qumiabroncsok

2 000 2 000 10

21. 1ó 01 06 termék]<ént tovább
nem használható

jrírművek' ameiyek
nem tafialÍnaznak
sem foiyadékokat,
sem más veszélyes

össZetevőket

1500 500 500 20

28. 16 0i 17 vasfémek 1000 1000 s00 i00 100

29. 16 01 18 nem-vas fémek 500 500 250 10

10. 16 01 19 műanyagok 100 50 5

31. r60t 20 uveg 500 500 250 t0
1602 elektromos és e]ektronikus bererrdezések hu1ladékai

32. 16 02 14 használatbói kivont
'oeieridezések, ane-
ivek kii1önböznek

200 5

33. i6 02 16 használatból kivont
berendezésekbő1
eltávo1ított anya-
gok, amelyek kri-
]onböznek 16 02

15-től

200 200 J

t7 Építési és bontási htlIadékak (beleérfie a szenru)e:ett |erületeb'ől kílermelt föIdet ís)

17 02 fa. ibes és ntűatvag
i4. 17 02 01 fa 50 50 5

35. 1'.7 02 02 uveg 50 50 25 5

36. 1',7 02 03 muanyag 50 50 25 5

17 04 témek tbpleérnc a:ok öNo:eteiÍ 6)
3'.7 . 1'.7 04 01 vörösréz, bronz'

sárgaréz
200

200 i0

38. 1'.7 M A2 alunrínium 200 200 100 20

39. 17 0.1 03 ó]om r00 100 i
40. t"/ 04 04 cink 100 5

1!. 1'7 04 05 vas és acél E 700 8 700 1000 500 500

42. 1',7 04 06 on 100 i00 I

43. 1',7 04 01 fémkeverékek 100 r00 J
44 11 04 11 kábelek, anelyek

h:lörúöznek a 1?
04 10-tő1

100 100 )

l9 Hulladékke:elő létesítnéryekből, sze ]1)Ívizekel keleLke:ésiik heb,én kíl,úl ke-.elő s:enny,íztis:tí-
tókból' ílletye d: iyól,í: és iparí |í: s:olgáltatasbó] szárnlazó hu..lad-ékok

t9 t0 fé]11lartalnl lurlladék apritasából (shreddere:éséből) s:órma:'ó hulladékok

dékok
i 000

100

46. lg t0 02 nem-vas lém hulla-
dék

100 50 5

19 t2 kö:elebbről nem neglloíóro:aÍt ]11echdnikdi ke:elésből (pl. os:tá\o:lis' aprítqs' tö 1öríÍés.

aelletek kés:ítése) s:.árna:ó hulladékok

i9 t2 U1 papír és kanon 100 i00
48. I9 12 02 fém vas 500 500 100 t0 25

49. t9 12 03 nem-vas fémek 500 100 10



50. 19 t2 04 muanvag es suml 100 100 t0
51 19 11 05 u\/eq 2 000 500 250 5

20 Telepiilési htt//adékok (ú-/artúsi hulladékol' és a: e:ekhe: ]lasanló, keres]eede]ni, ipari és inté:-
nú\;i ltulladékok)' beleérne a: ellttjloníÍetíen níijtött hulladékolaí íS

2A Al Ll1'i']öaítPlt' ', Tt'iittött ttttllad"A 'l' -;' i 'k (kh:6,e 15 0l
52. 20 01 01 papír és kanon 30 000 5 000 2 500 200
53. 20 0t 02 u\reg 1000 r 000 500 20
51. 20 01 t0 ruhanenű 3u0 300 300 1

55. 20 01 1l textíiiák 300 i 0L) 300 l
56. t0 0i l8 festékek' tinták'

fagasztók éS gyan-
ták, amelvek kii_

lönbözrrek a 20 01

2',1-tőI

EO EC) 5

5'7 . 20 0t 30 mosószerek, anre-
lyek kiilönbőznelt a

20 01 29-tcil
80 80 5

58. 20 0t 32 gyógyszerek, ame
lyek kiilönboznek a

20 0i 31-tő1
80 80

59. 20 0l 3.1 e1emek és ald<unru-

kiilöriböznek a 20
01 33-tó1

80 80

60 20 01 36 kiselejtezett e1elft-

kus bereldezések'
amelyek kilonbiiz-
nek a 20 01 21, 20
01 23 és 20 0] 35

kódszámú 1rulladé-
koktó1

E() 8 r:) 40 l0

6l 20 0t l8 fa, amely icilönbö-
zik a 20 01 37-tci1

100 100 50 5

62. 20 0l 39 műanyaeok 500 500 300 5
63 20 01 40 fémel< 5 000 r 000 1000 10 50

\/.

1.

Á lrl'ltq,4áL foirÁl,-l ',-'--Él.--Á "*^^";l;" Ái;i_Á.^l'

Az I. szÉtnú táblázat 6Ü" soISZámú, 200136 EWC tódszámú lrul1adéktípusba kizárólag olyan
hulladékok Solo1hatók' ame1yek aZ elektromos és elel{tronikai berendezések hulladékai ke-
Zelésének rész}etes szalrálveii'ól gzőlő Í5/2Ua4. íX. 8.) KvVF{ rendelet 1. sz. mel!ékletéIren
szereplő anyagokat lem Íalla7mazzLík, így azok előkezelése. bontása sorárr ezen öSszetevők
EelE képződbetnek! AmenÍyilren a Llivaikozott rendelet 1. sZ. me1lékletében szeÍer'iő i yago-
kat is tar1almaz a begÉjtott hullariék, anrrak bontása TILOS!

Áz F'WC i6 Ü1 17 és F\4/C 16 {l1 13 kódszán alá besorclható hu1laáékck c1],Ian Íeüi veszéiy_es
hu1ladékokat jelentenek, ameiyek gépj rírnűbontásb ő7 származó fém karosszériaelemek. EZen
kódszámok alá nem soiolharóic be olyan huiladéililá r'áir gépjámlű"''ei.. amei.vek -,'reszélyeS ösz-
szetevőt nem iadainraznak. de ezen klrnii ninden egyéb fő összeter'őt, aikatrészt igen, az 1l1,en

]:luil:déJ< bescr-c1ása E\l/C i a 0] 0í'

A termé]rként tor'ább nem haszirálható járnűr,ek. hulladékká vált gépjánnűvek a]á bescrollrató
huiladékok (E\VC 16 01 Ú6) kezelésél'e1 kapcso1atbarr:

3/1. Az EWC 16 01 Ú6 kórlszám alá sorol1rató hu11adek a íorga1ombó1 r,égleges kivonáS1a szánt
gépj átrnűvet .1elent, ar:rely \/eszélyes összeter'őket nem tartalmaz' de ezeken kívti1 minden
egyéb íő őSszetevői. alkatrészt. . . stb. igen.

1

t).



j 2' A huI]adek jánnÚ' el' áiieLe|éhez kiaIlirarrdó bonrá.i árriteli igazoIáshoz csatolru SZü(5eges
az át\etí gépjrímű tómegét, a gépjánrrű hiányosságára vcnatlrozó adatokat, ailennyiben az
átadó kömyezetvédelmí azonosító jellel rendelkezik azok szárnait (KÚ.]. KTj) tarta1mazó do-
kum enrumot.

3/3. A te1ephelyen a bontásra szánt gépjáművek kezelés e1őtti tarolás körülményeinek és a gép_
jánnűbontásra kijelölt bcntónűlrely kíalakításrínak meg kel1 fele1nie a hulladékká vált gép-
járművekről szőlő 267/2Ba4. Gx. 23.) Kornr. rendelet 4. számú nreiléklete 7-2. pontja platti
műszaki kör'etelményeknek.

3l4. Az e1őkezelésre nem kerüit EwC 16 01 06 hulladékl'á váit gépj árművek átadása csak én é-

nyes engedé1iye1 rende1kező regrsztrált autóbontónak töfiélúet.

VI' A kérelmezett tevékenvség megr'alósítására rendelkezésre álIó tárwi feltéÉelek

1. A hulladélrkezelési engedéiylrérelem ben1.ujtásanak időpontjában az Engedélyes rende1kezett a
lrulladékok szállitására a1kalrnas gépj árművel. Rendelkezésl e áiló gépjárművek /pótkocsik): i
db MAN 10633 típus 4,2 tonna ieherbírással, Paifinger daiu szerelr,énnyel; IFA l{L 61.02 (pót_

kocsi); MAN 18'222; IF A Hw ó0.11 (pótkocsi). A gépjánrrűpark bővítése és/vagy változtatása
lehetséges, de a lrulladékszá1lítás során mindig figyelernrnel ke1l lenni arra, hogy az adott szálli-
tarri kí.ránt hulladék csak az ata a|kalmas fe1épí11{11;.1i gépjárrnűvel szállítható.

2. A hulladékkeze]ésre és a gépjánaűvek partolására szolgá1ó jelen engedély III. pontj ábarr rneg_
jelölt telephely lakócir'ezeten kírdl helyezkedik el, 1akóirrgatlan a közelben nem taláiható. A te-
lephel5 tenilete: l.52 ] lr:. Lörbet'en1eli. terlig;:lö l3rngr31'2Í elláfott. .4_6]spj]c\q!lelo e lk e-

zésre álIó terÍjletek. ]relyiseqek: 24l rn2 utopr.-..tlt.* iroda és s,,ociáli= l.,ÜGi r2sml g"pjá"
műbontó rrrűhely 4E1 ,r1b ,áró csanrok, papír-, nűanyag-, texti1raktár; 340 m2 vegyes raktár-
csamok (veszé1yeshu1ladék-tiíro1ó, színesfémirulladók_tároló, üzemanyag tároló, kézira1ctár),
400 m_ szabadtéÍi beto ozott férnhulladék tároló, a bontásra szánt gépjárrnűvek t&olására cca.
350 rn2 szabadtéri betonozott tenilet biztosítotr: a bontócsarnok előtt.

3. A liulladéki<ezelési elrgedél1,ká'elem benyújtásának időpontjábarr az Engedélyes rendelkezett a
hulladékok előkezelését, gyijtósót szo1gá1ó berendezósekkel, eszközökkel. Mérle*e1és1rez ren-
deikezésre ái1 1 db 60 tonna méréshatáru M S-01/]VíAl'i típusú hiteiesírett lrídnérieg és 1 db 500
kg móréshatáru hitelesílett tolósúl3'os raktátrrrérleg. Géppk--betendezések: kézi lárrgvágás esz_

közei; 1 db diesel és 1 db elektromos talgonca' T114l2Welmar rakodógép; HPB 24 bá1áző gép.
l

Gvűitőeszközöi:: 6 n' es irontálerek, L'jiönböző rnéterÍ és n:rinősíiósű csorrragoló eszközök. A
gépek, eszközök bővítése, változtatása az előkezelés, gyűjtés mrriőségérrek javítása, hatéliony-
ságának növelése cóljábó1 lehetsóges.

VII. Á tevékenységre ós havária esetére vonarÉkozó előírásnirrk

1. A hulladéki<eze1és során a tr{gt-ben lla1amint a kapcsolódó r'égrelrajtási jogszabálr'okban fog_
lalt előírásokat maradéktalanul be keil tafiani, lrü1öncjs teirintettel a a 26712űű4' (ix' 23'i
Konn. rendelet, aÍlx99íJ. (Ix.29.) KIiVM rendelet, a264/2a84. (IX.23.) Korm. rendelet
és a tr81/20Ú8. (]/II. 8.) Korn:. rende|et, a l5/20s4. (X. 8.) KvvE6 reneielet vaiamint
2l j/2ÜÜ}. ül. l4.j Norm. rende!.t cjót;asaira.

]. Iiizá;'.;lag az L_rgedó|y J' ,:atttu róbIj:uiobu;t sle|3p1o hL:]lacal beg){le':. szá'l.lása. slőke-
zelése és hasznosítása \'égezhető. A huiladék besorolása elsősorbarr a huiladéir ierrrr e)ő.jenelt

kötelezettsége a hutrladékok feg}-zékérő} szőt6 Í6/2Ű81. (VH. i8.) KöM rendeiet útrnuiatása
alapján" a huliadék eredetének, a keletkezési ier,ékenvségneic megfeielően, mely besoÍoiást a

begyűjtőnek a lehetőségekhez má1en ellerrőnzrrte keli, ilietve a dokumentálás soún az átadó-
nak. feladórrak aiáírással igazo1nia.

3. Ezen engeciély kizitrőiag nemr'eszéiyesiru1ia<iék-kezeiésére r'onatkozik, amely hL'riiadékok
]-lcin .a-.ali:,a;ha,'.ali cljan .,ssZeie'dket. :ijel'.e "l5'an 

sze''ü'; ) :7őd é:ll. a':_;:li a llul1;'Jll ii-
szél5 es h911rdek'kén: tőrerro b:sol'oIj.át e_edtrén1 ez"é.



4' A begyrljret. szálljtác elort fngedelyesnel< meg kell g.özödn;e. hogi 3 fiu|13jej. tan;a5J nli-
nőségét telrintve) megfe1el-e az engedélyében feltiintetetteknek' Arrreril5 iben a hulladékon

. o]yan mé|télaí szemyezés talá]ható, hogy annak veszélyes jellege fennátl, Engedéiyesnek. ezen engedélr, birtokában aZ átvételt meg J<ell tagadnia. A beg.yűjtött hulladékokban az előze-
tes SZeÍÍevételezés elienóre vélet1enszerűen e1őforduló veszé11,es hu1ladékokkal kapcso1atban
a veszélyes huIIadékkal kapcsolaros tevékenr.égek végzésének fettételeiről szóló s8/200l.
(W. 15.) Korm. rendelet e1őírásait keit figyelembe veIni.

5. A begÉjtött és elókezelt hulladékokat a telephelyen hulladék fajtánként, á hultudék 
"1h"1ye-zésére alkalmas gyrijtőhe1yeken" a kömyezetszennyezést kizríró módon kell gyűjteni, olyan

memyiségben, amelyet a telephely gyűjtőkapacitása az anyagmozgatás' rakodás, e1őkeze1ósi
műve1etek feltóteleinek tetjesülésével ]ehetővé tesz. A gpÍjtés, tálo1ás során biztosítani keil az
cjmlesztve g}.Líjtött egyes hulladékok legalább fajtánkénti elküiönítését. A begyűjtött és az
előkezelésbő1 képződött nen veszé1yes hulladékok az átvéteI illetve a keletkezéi iáőpontjától
Szánított legfeljebb 3 évig tárolható a telephelyen.

6. Engedélyes a szá|litáshoz köteles rendszeresíterri a vorratkozó Iratályos jogszabályokban rneg_
határozotÍ okmányokat és a1kalmazni azokat a hulladékszállítás, -átvétel. l1letve az átadás so_
ran. A hulladékszállítás ideje alatt a szállítást végző a vonatkozó engedéty(eke)t, az e1őirt
iíatÖ(1:a)t, a ren,]szeresíiett, liiiöiiöit fuvarokmárryokat, a száiiíhlárry'r a ,oniúr'aró'bjironyiato_
kal kolelcs ntagánr1 tanaIri.

7. A hulladékok bérszállítása esetén a szállítónak nem kenil a tulajdonába a száL7itott hulla-dék'
airilak rendelteiósi l'rei;lérő1 a felaciónak ilietr'e a íogadónak ke1l gondoskodnia.

8. A tevékeriység végzésére szolgáló szállító-, rakodójrirművek használaton icívül csak üres álla_
potban és olyan 1relyen tárollratók, ahol biztosított az esetieges szerrnyeződés (p1. szennyezett
csapadék) cisszegyűjtése. A jánnűvek tisztítását kizárólag olyan iétesítményberi 1elret végezni,
anreiy vízjogi üzemeltetési engedéllyel r'.agv köznrű_rálcötési errgedél1ye1 ren<ielkezik.

9. A hulladékirasznosítási ter,ékenység végzése során tilos a légszeruryezés, valamint a levegő
lakosságot zavarő bíjzzel való terhelése, továbbá a levegő o1yan mértékű terhelése, ameiy lóg-
.'pl1n\'é-Á++.Á.-Af -J.^-

10. A szabadbarr, féIig zárt vagy zárt térben Végzett műveletek és technológia, valamint a irulla-
dék kezelóse, tárolása 1re1yhez kötÓtt diffuZ légszennyező fonásnak minősül' me1yeket úgy
]le]1 lire]akiteni. iaűködietni, 1iogy azokbói a iel_reiő iegkevesetlb légszennye ző anyagkertiiján
a lcömyezetbe.

11. A diffuz forrás működtetése' fenntar1ása soriín, a difftiz forrás kömyezetének és az ingatlan-
nak a rendszeres karbantartásríró1 és tisztántartásáró1 az üzeneltetőnek gondoskodnia kell.

l2. A szál]itó járnlüvek iizenl berrtanój á'l:k hrr]]edek sza]]íLís eselén r s.,álljton anyag áltaI oJ'o_
zott levegőterhelés rnegelőzéséről gondoskodnia kel1.

11 Hlr11rdÁknl' nrr'lr la-i Á.érÁ.é c?;n^n''.- l;l^.l_Ótt!J- J/;Éjl Jfu' i:'JJ'

1'í. A Émei< gjmi, iiiei'\'e iirúailyag 'i]e\'Ui1aiai a te]ei,]lciyen égetéssel eltál'olítani, iiletve rneg-
semmisíteni mind nyíit téren, mind tirzelőberendezésben ti]os!

15. Á tevókenység végzésekor ügyelni kell, hogy a zajkibocsátás feleljen meg a követelmenyek-
r-rek: a keletkező könrlezetterheiás. ieéo_ri-levétel a körrrr'ezei! zl.] és rezsés ei]erj i,ér1e]e..,l
eg1'es szabá]yairói szóió 2842007 .(x.29.) i(omrán5nencÍe1et előírásainak. a zai- és rezgéster-
he]ési hatáÍértékek megáliapításfu_ól szőIó 2712008. (xII.3.) IirlVM-Eüh4. eg1.üites rendelet 1.
sz. mellékletében meghatiÍoZoit határ#tékeinek.

ió.Á begyőjtötr, r'alamint az eiőkezeiés során képzőciő lruiiaciékokat oiyan hul|adékkezelőnek
'-ll ;,^;-; ^-.^t ^- ^r^, L, n--:-:: :-,.:.^t-:.l|{'ll ,Iu|)JutrN dl\ELtrJtrIc a l.l'-5l(lCIo ÍlaIÚsaBJ nu iia\r ei$e,/elesl enge_
déty(ek) ,birtokában _ jogosu1t. Az engedély énéiiyessegéIől neg lrell eyőződni. Törekedni
kel1 a beg1'Líjtött és a kópződött hulladékok i-rasznosító szerwezetnek történő átadására. Nem
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támogatott 1ru11adekgazdálkodási iráni, a hulladékbeg].Lít]ili!eL]:ör!i]lólp]!ibbc{!rs_A ]lulla-
dékátr,el.ő pat''nerek kjl'álasztásalcor a gazdasági tén;lg2(p mei1ett a Hgt. közelség e1l'éi is fi-
g; elembe kell vern i.

17' A telephelyén beg5ri!j1611 és képződött hulladékok tárolását, rakodását. előkezelését úgy ke1l

\'égezni. hogy a környezeti elemek (r.íz, talaj, ler'egő' é1ől'ilág) ne sáu1jenek. Árrrenr'r).iben a

telepheiyi huliadékkeze1ési műr,e1etek során lrulladék elszóródás, -elfo1yás következ:ik be, úgy
arrriak összeg1újtésérő1' eltakarításfuó1 a tefilet szenrryeződésmentesítésérő1, valamint az e;e-

deti kömyezeti á1lapot hel1reál1ításáró1 ha1adéktalanu1 gondoskodni kell.

1E. I{ömyezetszennyezéssel kapcsolatos" bfumi1yen rendkívüli esemény't a terüle1ileg i1]etékes

felügyelősépek illetl'e Felügyelőségunknek haladékta1anul be kel1 jelenteni. (Á!landó iigye-
!et: iit/"'h / i|-JZÜ )

VIII. Nvilvántartásr:a és a körIrvezet-l édelmi meg

1. A hulladékold<al kapcsolatos nyilvántar1ási és adatszolgá1tatási kötelezettségeklek a Í{gt. Str. $
(1) bekezdése szerint a hulladéld<ezelő köteles eleget termi az ene vonatkozó lcülön jogsza-

bályban meghatározott módon. Az ezt szabályozó, a hulladékokkal kapcsolatos nvi|vántan-
tási és ac!aÉszolgáitatási ki!telezettségekróíi szó}ti nnódosíioÉÍ Í64l2űt3. (X. 18.) Konmr. reir-
deletben fog1a1takat miiradéktaianul be kell ta(ani.

2. A !:ru.i]adék begÉjtésről r,ezetenciő nf lvár, tartásbal-r szerepeltetni kell a beg1'ríjtött hulladék
szrímlazási '.ireiyét, amerrnyiben az átaőo icönyezetr,édeltni azonosító jeile1 rendeikezrl< azrrk

szá ait (KUJ, I(TJ), a pontos mérlegelésen alapuló mért törneg r-irenrrfségét. A szállítással be-
gyűjtendő és a telephelyre bekerülő hulladé]<okat eikülörrített nyi1r,ántartásban kel1 rögzíteni,
lnilön teclmo1ógiakérlt. A hulladék előkezelési ter'ékenységrő1, nrint önálló tecl-rnológiáról veze-
teridő nyíhlántartásban anyagnér1egszeirien kelI íeltűntetni aképződő huiladéktípuso1r (rl'r:gne-

l,ezés és EWC kódszárrr) rrrerrn5.iségét. a basznosilásra került fénrhulladókok tí'pusának és

rrrerrrryiségének meg kell jelerrrri a 1rulladéloyilvántat1ásban. A hasznosítással előáilított tennék
fe]haszrlá!á:lna|l l'e]léreleit líi1ön jo3.zabíIyol. irlr1rtrazz:l... :tnel;e}:rlelr l:]ó r'tegftlelé:t :
huliadélc nyilvárrtartásnak tartalnaznia lrcll. Ámeru-ryibel az eiőkeze7ést, iraszrlosíiási niűveiet
elr'égzését kör,etően sen al1ra1irras a l-rul1adék a hasznosításra, úgy továbbla is huliadéktént lre1l

kezelni. Ene l'onatkozó megállapításokat a hulladék nyi1r'áotartásban kel1 rögzíteni.

3. A nyiivántartásokrrak tarialmaznia keil a huiiaciélc ruiajrionosr,áIiáshoz iriáliítoii bizor_rJrlaiok

sorszámait, a hasznosítás során előá11ított tennék átadására/éi1ékesítésére r'onaikozó bizonyla-
tok azonosító számait és rrrinden egyéb olyan adatot, arnely a hulladék rlyoinon körletiretősége

szempontjából iényeges a hunladéliokkal kapcsoiatos nyih'ántartási és adatszolgáltatási kö-
telezettségekrőI szcilti }64/2i!i}3. (x. 18.) Konnr. nendeletnren meghatározott mócion. A nyi-

'ál'iartásokbarr hiiailiuzuit sors/ajl''ú '"izoiiylai.ikaí. illciv. azok más.,lai;it a n5nlrinta;'láslroz
kel1 csatolni. A n1'ii1,[6'15=ok|oz keil csatolni az üzeirrr'iteile1 iiapcsolatos r endiljrd1í eserné-

nyek, hatósági eller-rőizések rnegállapításait. ana tett intézi<ecéseket' A rr1dirrántar1ásclcat a lru1-

IedeLkez<le--el er;l]lcll lclel']'lC|.lC'r liáDi?lr'_s7Ci] k,_]i i l zctn'. j .r:g :aeg ';"ll "nzn; és a;.Lai
ellenőrzéskor íel kell iudni mutatn:í.

4. A 26712004. (IX. 23") Korm. rendexeÉt,en iogiaitair éi'ieiiriében a huiiacéi<i<ai kapcsciatos ier-li

hil,atkozott kormán,vrendeletben meghatározott nyi1vántar1ási és adatszo1gáitaiási köteleZettsé-
-_]- *Á]Í^++ . ""::., --'.-1 :11=+-12 .a I+. t e:;!1-.I'1A= a+:'': L-'':.'.:il :i:c:r:l='l: á< L;z.]:1r:lll.JÁr.-].r.
5-i! !!rvrrv!! . n.J.. :!!.54.

,'^-"rl n-Á Á, ^. ",.j 'ln] rÁl _ , J, lp'rir.',' "dql:i' öcczP.i'\'P ^/ orc7;,'^< Kiln-'-z.rrédc]_r-ri.'-..r,...
To*'.' ',Ól Á']-l'.^: ;. \ i-j'^.'i tr''..|'i^ '' 'i_'-.'íi r' ij'e ''l'''ili]-Í'. " 1 l. -)':i:i]-i-'' ":-' '

me1lékletnek ilecle1elően 1lei1 tájékoZtatni'

5. A hu11adékkeze1és során Engedé1}'es lröte1es - a kiirn5'ezetr'édelrmí megi;rzott alkalnrazásá_
nak f'eltételéireg irötcitt !;cirn5'ezeEhaszrrálátoii m eghatárczásáróI szóió 93ii996. (\Iii. 4..}

Kor!É. reudeletberr (Hui1aóékok 1-iasznosíiása (n-veisanyag liin;,erése hu1ladékokbó1) 10C t/év

lotett) és a kiirn5'ezétvécielmi rcegbízott alkalrirarási és képesítési feltéte!eiről szóIó



liilq96. t\ [l. j.l hT1i rerc]etcrbeq ri]Jlcllal dl ;]c)eren.be 'erc a Lc\e\e']-\5e_re Sorá] d
megfelelő képesítéssel rendelkező kömyezetr'écelmí megbízottat allialtnazni. és brztosítani'
hogy a megbízott elérhető legyen a Felügvelőség képr'iselői számára a telephe111,el összefliegő
.könryezetvédelmi kérdések fu1nrerűlése esetén. A hivatkozott relrdelet szerintr ilépesítésű sze_
móly megbízását a hulladékkeze1ési tevéken.vség végzése során fo1yarrratosan ferrrr ke1l tartani.
A hulladék]<ezelési engedély kérelem ben;'rr;tásának időpontjában Engédéiyes rende1kezett a
KLK-oKo Hungary Kft_vel (székhel1,: 5300 Karcag. Püspök1adánvi u. t0.) erre vonatkozó
megbízásiszerződésse1.,aszúkségesképesítésekígazolásame11ett.

6. A teJepülési ]ru1ladékok (a ll ladékok 'jeT,zékéről szól(l ] 6/20a]. (rI]' 18.) KóM rent]elet
]. szánlú ntel]ékletében szereplő 2() 'főcsoporÍ aló tartozó hulladéko,t) beg1'rijtése. szállíiása so-
riín. a gépj ánnűr,ön murrl<át végzőklek rendelkezni kell Thr. Ís. $ (2} lre}iezdés szerint megha_
tározott szakképesítésse1, rnely alkalmazását a hulladékkeZelési engedé1y kórelelnben igazolták.
(2006-ig: o]il 21 789E 01 településihulladék-g1.Li.1tő és -szállító; 2006ló1: oI(J 33 853 o1 O100
21 01 hulladékg)Útő és _Szállító). Az ilyen szakképesítésű dolgozó jelenlétét lol1,a631653'-' 6ir-
tosítani kel1.

iX. Á ter ékenr seg [e[hagr ására r onatkozó elqírásaink

1. A teleperr végzett tevékelység 4regszűrrése, illetve a telep bezárása esetón Engedél-r,es köte1es a
telephely ter,ékerrysóg végzését rnegelőző környezeti á1lapotát l'isszaállítani, valamint a teleplre_
lyerr kezelt illetve a ter'ékenység sorár-r képződött hulladékok teljes inen,yiségének ái1almatlarrí-
tásáró1' hasznosításá,o1 a iigt.-ben, valamin1 a kapcsolódó végreliaitási iosszabálvokban előir_
I -1, --^-i-r ^^-,J^^I ^r.,;

2' A települési l:ulladéld<al kapcsoiatos tevékei-rységek végzésénelc feltételeiÍől szóló 2ij/20O1'
(XI. 14.) I(onn. relrdelet 23. $-a szednt a rei]ljelet 20. s (1) bekezdés aJ, rlalarr-rint c)-t) pontjat
szerinti tevékenysóget végző hulladéldcezelő telep bezárására ilrdított eliáráS sorál az üzemelte-
tőrrek be keii rirutatrria a telep működése ]<övetkeztében a könyezetet é;:t hatások becsiését.
ame1y alapj án a 26. $-ban rlregl-ratározott kclnryezetvédeini. ierrnészetvédelini és vízűgyi fe1-
ügyelőség a kockázatok mérlegeláséi'el nregállapítja az üzelrreltető áital e1végzerrdő továbbr
vizsgáiaiokai, illerőieg az utógondozás. tájrendezés feltéteieit.

X. A renclellrezésne ál!ó lriztosítás/biztosíték rqlq[q]ie2:é_!9

1. Engedélyes a F{gt. 47. $ (1} hekezdése szerint előíft környezetvédelrni fele1ősségbiztosítással
rcrrd:li'e:li:' í'öl'"sn;s::n: .i 5s{ J4c l lt nicn Bl;lo.;l-). : 5l7i.'sri:]1i l'.i;'' i;iy,.;,'ll",jik;l(-
zelós ideje alatt folyanratosan ér'',én},ben kell tartani. Á lrömyezetvédelmi iiároliozások költsé-
geinek fedezetelrént az UrriCredit Banknál 100000,-Ft. összeget kiilőnítettek el' arrreiwől a
Bank DEB/20 1 1 l 281 száttlú fodezeti sazolá'st adott.

1. A gépjánrrű 'bontási 
tevékerrység sorrín be 1rell tar1ani a közúti járrnűrlek bontásának fetÉételeirő!

szőtr(: 6412$89.(Xr. 23.) KHE}{ rendeÍeÉ előírásait, miszedirt a jánnűr,ek bontásál-roz a kozie_
kedési lratóság á]tal }:iái1itoti boiitási eneedéi'v szükséges.

Á ievékenység solán amem)'iben a begyűjtésre errgedélyezett hul]adékolr férnkereskedelrni en-
^^A)l.l,At 1^ .- 

- 
I :^.- -:^:rl.- I r,^'-l' -BíJ"lJ(\'' jc' _l]JcJl-!_ il ir''i\']iüili-| l}( lL|; i'/'11| ::-_ tr!!. c5 1éLret _cts''..1:éser ei é' órróL:"

sítósér'el összefüiggő visszaóIések l'isszaszor'ításánó[ szóIó 2009" évi tr'XI. tiin'én3' ós a végre-
hajtására k'iadott 3L2l2QÜ}" ütI. 28.) KorrE. rendeleÉ e1őirásalt. A l:,-'11zóék|": eze]ési elg*dé]r,
kéreiem ben1trjtásánai< időpontjában Elgeriéi_ves lendeiiiezett fenLei'esLedelmi e,lse(i'é1lr,ei.
amelwek szárr-ra: FE0001 24'

A telephelyel iötiélrő r'eszél'ves ]:iu11adékok gÉjtése. táro1ása szenn1' ezőall,ag elhe1yezésrrek
ninősü1. Á felszín *iatri l'izek védeimiérő! szÓLÚ zLyl2l|Ú1, (\ilE" 2r.) tr{orm. remdelet alapján
l clUgjciUcL!L'i!n Jlrai '''ir.J''i] | ':--o -'.l ,-' sz ar-]1ü J]diel'^Zaioall IU!..11iidNdi l)lfradeljTaianLJJ be
l'ell rrrtrni

J.
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-{. A nag-r'r ltetu:l.egú n'.lll:Lc1ék ke,ciesére r onaikozó elpzeres r izsgáiat snl'dl] Felügye1o'e3J: \
által hozott 172'5-2212012. száÍnű határozatban megá11apítoit köte1ezettségekne1c eleget kel1 ten-
ru.

5' Ezen engedély iratályos jogszabályokban eiőírt eg5léb haiósági engedély'beszerzése aló1 nenl
mentesiti az E l]8edél} esl'

XII. Joekövetl{ezÍrliE]Gk

1. Az engedélybeir fogla1t előírások ."grr"!é." esetén a Felügyelőség aHgt.49. $. iil. a21Íl2}81
(XII. 21.) Korm. rendelet alapj rín lrulladékgazdálkodási bírsággal sújthatj a. r,alamilrt a hulla-
dékkezelési tevékenységet korlátozhaIja, fellirggesztbeti, il1etve megti]tlratja.

\'IIT E-'á}

t. Hrilngedélyben meghatározott feltételekben r,áltozás körlet]tezik be, az Engedéi1,esnek a
változást arulak beköveikezésétői szrímított 15 rrapon be1ül' a Feiiigyelőségirek be ireil jelerrteni.

2. Az engedély az e haÍározatban fcglalt előírások be rrem taÉása esetén, illetve kömJ'ezetr,é''ielmi
érdekből bármikor visszavonható.

3. Az engedély kiadásál'al egyidejűleg Engedélyest a 21312001. (Xl. 14') Koirn. rendelet 2_5. ;\-a
alapj án nyiir.árrtar1ásba veszi a Feiügyelőség.

xlv' .Az elj4&ioLa bcygo! sz4tü4lÓ!4
Á I;c--\.o\'L''ln-c znlnnt \4éf\ éi v^fnánr hir rtrl \Ánccási séGiiU\ i SzrLi"","rt isi Slc.'r _

I(arcagi, Tiszafiiredi Kist&ségi Népegószségügyí I'riézet sza1dratósági á11ásfoglalását kikötés
iiél|<r:l rir<9ad ia.

,,A Jász_Nagykun_Szolnok \4egyei l{ormánylrir'ata1 Nópegészségügyi Sza1tigazgatási
Szerr'e l{arcagi, Tiszafiiredi IGstérségi Népegészségügyi Intézetéhez 2012. október 03-án
szaklratósági á1lásfoglalást kórő rrregk,:r'eséssel éit a I(özép-Tisza-',idéki l(öirryezetvé-
delrrrr, Tenrrészetl,édelni ós Vízügyi Fe1ügy6]fi36g (5000. Szolnok, Ságvári krt. 4.),
arnelyben P.M'R Kft. (széklrelye: .{031' Debrecen, Istrlán u. 136.) Ktreag, Gyarrnati u
2'j.l']. szá:'rn a!atti telephe|yen hunladék kezelés engedéIyezése ügyében kér1e szalchatósági
áilásioglalásuni<at. A bererjeszteti iiokunentunrokban fogia1takl"a és helyszírri szei_i'tléi:e

tekintettel a ten ezett teVékenység végzésélrez

közegészségiig1'i szemponthól hozzáj áru!ok.
Aliásfogla1ásoirr el1en öná11ó jogon oslatnalr rrincs helye' az ahatátozai, i]]etve az e1járást

rnegszürrtető r'égzés el1eni jogorvos1at lceretében támadlrató meg'''

A kótelezettségek örúéntes Véglehaitásának elrilaradása esetén az engecíél]'essei, nrint köteiezettei
szerrrben az alábbi intézkedésekkel, szankciókka1 é1ek:

' A rrregl-ratározott cselekmények vógr ehajtása érdekébeir - lia a teijesítés elmaradása a 1röte]e_

zettnek feiróható - a kötelezettei szenrben vagyoni lreiyzete és jövedelnri viszonyai vizsgá1ata
néik'jl eijárási bírságoi szabok ki' Az tljárásib|tság iegkisebb összege eseterú:é lt+" öíezer fciot,
lé'-',.'l'''hi. ,"'!.,_U. '/-j]a:._'::: 'r_''Iji' ÉJ.''; ' "ii-,:,g 

.' 'u':':l ,,''"' .., il''.].'\ r:. -;- L \ -) julr
szemé1yiségge1 nem r endelkező sZe^Iezet eseién pedig eg1'rnil1ió forint'

_ Korlátozom. felfligeesztem, iiletőleg megt1itom az engedélyéhez lröiött ter'élrenység engedéi5.
tő1 e1térő vagy engecé1-\/ né1kűli fol$atását. a körr:yezetet káIosító \'agy sú11'65* veszélyeziető
llLiidLrC^E.i./(jdtitJJ*J' tq'(i- '\ tr::..' ',.:a'*lv'--i -:i;iLJ:,:Z_!,: i.+,ij'.-L i]-_l.' _:_Jlij;*; i-É-

'!lloJ I rldrU\ a u) rvdlrirla'u.
_ Huiiadéirgazriáikociási bírság rnegfi zetésére ilöteiezen.
_ A Felügyelőség a huliadéirkezelési engedé1y visszavonha'ia. ha az engedé1yes ne teSZ eleget

a rrrás jogszabá1yo1r szeiinti n1'ilr'ántartási és aclatszolgá1tatási 1rötelezettségének, tcvá1rbá ab-

ban az esetben is, i-ra az errgeriéiyes ailadái-r,ozza a hatóság:rak a iluiiadéi<kezeiési eiienőrzésévei
kapcso Ialos c lrár'"sá:'



IJ

Eljárási költségre r'onatkozó rendelkezések:
_ . Az engedéi5,esÁrérelmező aZ igazgatáslszolgáltatási díjat [288'000.- l megÍizette.
_ r5 éb eljárá-i kö]t.eg nem nrerült 1iil'
_ Tekintettel arra. 1rogy döntésemet ügyintézési határidőn belül lroztam meg lgazgatási Szo1gálta-

tási díj i,isszaírzetés1 köteiezettség nern á11 ienn.

Határozatom ellen a kézb'esítéStől Számított 15 naporr belül az or-szágos Környezötvédelmi' Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Főfelüg;lelőséglr eZ cimzett, de 2 példan1óan a Kőzép-Trsza r.idékr Környe-
zetr'édeimi' Tennészetvéde1nri és Vízügyi Felügyelőséglrez ben1,újtlrató fel1ebbezéssel 1elret é1ni.

A fellebbezés díjköteles. A jogorwoslatí e1járás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 oÁ-a, amit a
Közép-Tisza vidéki Kömyezetvédelni. Tennészetr'édelmi és Víztigyi Felügyelőség 10045002_
01711930_00000000 számú számlájára keii teljesíteni. A beÍizetést rgazoló bizonylatot (\'agy a 1ak
másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni.
A fellebbezés elektrorrikus úton történő benyújtásrára a I{özép-Tisza vidéki l{öinyezetr,éde1nri,
Természetvédelini és Vízrigyi FelügyeiőségrréI nincs mód.

trndokolás

^ 
D \í D i/4 ,.-ál'L_t''. I^1 ] nAl--_^-h lcr'';'\ '' ]:A l. l. .r^.o r]. onnrri Il .rl | . h..-. {iin 1

he11,rajzt Szárrrú teleplrelyén (hulladékfelvásár1ó és autóborrtó te1ep) r-rern r'eszé1yes hulladékkezelési
tevékenységet kívár-r végezni, rrrelyhez kérte a T.-özép-Tisza l'idéki Köruyezet-''édelnri. Tenrrészel
védelmi és Vízügyi Felügyelősóg [továbbíakbar-r: J'-elügyelőség] engedé1yét.

A kéreien nem lelelt neg a jogszabályban e1őíri iartaimí kövelelrirérryeknck, ezért végzéssel iriány_
pótlásra felirívást actam ki' melyet aZ engedélyos teljesített. íg;,' a kérelen l-nár i-negielelt jogsza-
bál)'ban irregadoti feltét el ela_'elc.

A rnegállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

A telephelyen ltorábban azonos ter'é1ien},séget fol1'tattak (i(ar'cagi Feno Metál Kft'), az Enge_
lÁÍV-q |-|'''l\;-,tll ' ., e('Á.7 Iricnhrire! lereier -Ás r r oIr s,. enré|rrnrc| [ i' i'lir lnl,'tatni
ugyanazt a tevékeirységet. A korábbi engedélyest rendszeresen, ér,es szitrten eilenőriztiik,
amely alapján a te]ephely a ter'ékenység \'égzésére alkaiinasnak tekintjűk. Ezért helyszini
szenlét a jelen eljárás során nem tat1unl< szűliségesnek.

- Á levekcny.c! bJ'iictevcj fig;cic''rl,q rg'c a o 200q. l i/. l'i.t irl\ ''4-Lü\l-FVV együ]it-
.p-.-.J_]arc+ rii " {ol.;;- ll"r'i ''rz e\ 1f^l']:.ni l'Á-co c7-'.1n^nt;Áh'll lÁtl\-rP< rli sze'rnve', Áq'rrrao

megjelerrésér'e1 nern ke1l szárrrolni, azonban a tár:olt anyagok ilerrir.visége rrő'

- A berryujtott dol'-umentáció alap1án 5074-312012 az eljárás feifiggesztésre került, arr'ríg az e1ő-

zetes r'izsgá1ati engeiélyezési eijárás jcgerősen ie eem zánrlt
_ Az ingatian nem védett és netn Natura 2000_s terüiet

Á z ^ro- lé',',-- hiztn.ir:.i rl,Ji: r k::e|ós rzn. c,enrÁlr'j pc l.i."r'i leltetele;t arrralrel' apranlÁ|-
ják a köm1,ezetr'édelrni előírásck'nak eieget ter,ő hul1adékteze1ést;

_ a biztosítélc. pénzügy! garaircia meg1étót igazcltal r.'alamint
a ]:ru11adékkeil'elési ievéke::rység jeilegébő1 adódóal srükséges 1iöi'bei.r telepl_lel1"vei reirdelkezik.

A kérelem érdemi e1bírá1ásához az er|r,.ieii szakl-iatósáeok - az aiábbi incokolással - áiiásfoglalásu_
kat nega'dták:
_ A J ász'Nag1'1iun-Szo1nok \.4eg1'ei Kormán}üivatal NépegéSzségűgyi Szakigazqatási Szen,e

I{arcagi. Tiszafirredi Kisrérségi Népegészségüsvi Intézet XI-R-064/023 81-5/20 ] 2 számon adta
meg SZaklratóSági á11ásfogla1ását az a1ábbi indoko1ással:



t)
:

.'A KÓTI_KTV Fe1üg-ve1őség megkereséssel é1t Intézetem felé, ane1;'berr kéÍte P"M"R Kft
hu1ladékkeze1ési engedél;'hez szalchatósági á11ásfo91alásunk at' a 347l2aa6. (Xtt.23.) I{omr.
rendelet 32'lB $ (1) pontja a1apján.

Az eljárásban a Jász-Nagykun- Szo1nok Megyei Kományhil'atal Népegészségügyi Szak-
igazgaÍási Szerwe Karcagi, Tiszafliredi Iűstérségi Népegészségügyi Intézete szakhatósági
1ratáskörrel rendelkezik.

A megkereső hatóság álta1 csatolt dokuűLentumokat megvizsgáiva, r,alamint 2012. októbeÍ
10-én megtaItott helyszíni szemle tapasztaiata alapj iin, a telepü1ési, szilárd és foiyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségüg}'i kör'etelrrrényekről szóió 1612002. (IV. 10.) EüM
r'endelet, illetve a kérrriai biztonságó1 szó1ó 2000. évi XXV. tv, az ivővíz minőségi köve-
te1ményeiről és az ellenőrzés rendjéről szólő 20Il20a1. (X. 25.) Konn. rendelet rendelkezé-
seire figye1emrrre1 Karcagí, Tiszafiiredi Iüstérségi Népegészségügyi Intézete megá1lapította,
irogy a P.M.R Kft. Karcag, Gyarmati u 2Il1 szám alatti telephe1ye közegészségíigyi szem-
pontbó1 megfe1eiő. A vizsgálat kiterjedt a Kömyezelegészsógiigyi szakkérdésekre, így kü-
ltjnösen az egészségkárosító kockázatok és eset1eges hatások fe1mérésére, a ferÍőző betegsé-
gek terjedésének megakadá1yozásara, a rovar-rágcsálóirtás, illetve a veszé1yes készítmé-
rryekkel végzett tevélreirység vizsgáIatára, a települési szilárd és folyékony huiiadékkal kap-

, csolatos közegészségügyi, járványiigyi vonatkozású köl,eie1rnények érvényesítésére, a ter-
vezett tevékenységnek közegészségrigyi akadálya nincs, ere tekintettel a rendelkezi részben
fog1altak szennt határozott, a kötelezettség teljesítésének határidején belül
A szakhatósági állásfog1alás kibocsátására irányadó ügyintézési 1ratáridő 15 nap, arrrely 2012.

október 18-áir j ar' le, ezéit ügyiiiezési LéseJelei_'l leil iöríéiit.
Fentiekre tekintettel a rendeikező részben foglaltak szerirrt döntöttem. Döntésemet a lrir'atko-
Zott jog5zabályheIyek alapj án hoziaIn.
Az cjnáltó fellebbezést a l(et. 98.$ (3) bekezdése éfiemében zár1am ki' a jogorvoslat lel-retősé-

géről pedig a l{et. 98.$ (2) bekezciésére telsjltette1 adtam tájéi<oztatást.

Ezen szakhatósági áltásfogialásornat az Á1lamr Népegészségrigyi és Tisztiorvosi Szolgá1atról,

a rrépegészségügl szakigazgatási feladatok e1látásfuól, valamint a g1ógyszerészeti ál1anrigaz-

gatási szerv kijelölésóről szőlő 32312íJ18" {xnL 27.) Konmrány nendeleá 1 1. $.-ban ii:reghatá-

rozott felaciatkörömben, a 4' $ (7) bekezdése és'a 3. számú inellékleibel rriegállapíiott iileté-
kességernben e1ján'a, vaiarrrirÍ aközigazgatási hatósági e1jarás és szo1gáltatás általános szabá-

1yairól szó1ó módosított 2004. éví CXL. törvény. 33.s. (8) bekezdése' továbbá a 4a'$ (1) bek.,
44.$ (3) bek., aa.$ (6) és (9) bekezilései a-lapjárr hoztam lneg.''

Az ügyben ajogszabáiy szerinti ügyintézési 1raiáridő: 3 hónap
Az ig1lntézési határidőbe nem számít bele:

- a lriáiiypóilásra ilátlyiió felliívástól az anriak teljesíiéséig terjedő idő
_ a szak*atóság eljárásának időtartarrra

Az engedélykérelemre indult eljárás során hozott döntésemmei a rendelkező rész szerint haiároz-
tam. Döntésemet a közigazgatási hatósági eijárás és szolgáitatás áltaiános szabályairói szóió' móóo-

siLct ]O04. ei i CXL löwén; |rö' id!r' e: Ket.] -'l ' \ { ] t1re1.e.,,Je.e -zginl h3t árqz2l$1 l,-g!aIla'n'

A Felü$reiősée hatáskörát és illetékességét megá1izpitó, valaririrrt a döntést mega}apczó jogsza-

báiyhelyele:
A hul1adókgazdálkodásról szóló 2000. ér,i XLIU. tön'én;, [lör'idítve: Hgt.] 14. $ (i) bekezdés

érielraében ,,Hulladélcrezelési tevékeriységnek minősül a Lulladék gÉjtése, beg1.,íjiése, szá11!

tása. e1őkeze1ése. tárolása" hasznosrtása. áfta1matianítása''' A Hgt 14' s (2) belrezdés szerint

.,Hul1adékkezelési tevéken1,ség - '.. - kizárólag a kömyezet\,édeimi hatóság errgedélyér'el r.é-

gezhető".
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A j47 200o' 1Xll.2.i.J Korn'. _ende]er 8. $ i2rbeLezié' és a !. sz':ne]]ekleL 9. pönr.'a aiapján

az illetékességgel rendeikező krje1ölt környezetvédelmí hatóság a Felügyelőség.
_ A kömyezetvéde1mi. természetvédelmi. valamint a vizugyi hatósági e1járások igazgatási szo1-

gáltatási díj airó1 szóló 33/2005. (XII. 2] .) KvVM rendelet 1. számú me11éklet az engedé1yezés-

hez igazgaÍási szolgáitatási díjat á1iapít meg'
_ Hatarozatonr kiadásánáI ligyelembe Veflem a Hg1..

- a te1epü1ési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének fe1tételeilő1 szóló 2i 3/2001 .

(XI. 14.) Korm. rendelet,
- a hu11adékokkai kapcsolatos nyilr,ántar1ási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló

1.6412003. (X. 1E.) Korm. rendelet

Fel1rír,'tam az engedélyes figyelmét a meghatározoÍÍ cselekmény végre1rajtásának lehetőségére. A
végrelrajtást aKet. 124-144. $ szabályozza.

A Ket. 98. $ (1) bekezdésben rögzítettek szeint az elsőfoku határozat e1len fel1ebbezésnek van he-

lye. A Ket. 99. $ érte1mében a fellebbezést a döntés közlésétől szánított 15 napon belril lelret előter-
j eszteni.
A jogorvoslati elj árás díja a kömyezetr,éde1qi, természetr,éde1mi, va1amint a vizigyi hatósági eljá-
rások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, rnódosított 3312005. (XII.27.) KvVM rerrdelet 2. $ (4)

bekezdés alap1án az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a.

Szo1nok, 2013. j anuát 1 1 .

Határozatomról éÍesítést kapnak:
1./ P.M.R. Kfr Tértivevénn5,el

4031 Debrecerr, Istr,án r'l. 136

2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Konnanyhivatal
Nepegeszsegüg; i Szalii3azgatásl Szerve

5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37.
.-^1'^ ^]- 1'í^^',^: Í.a -+^^-+*Áa-- 'á,] _1.-; Í-^--.-ó+AlartJ./ J as1],-l\ agyli u1r- J'trtIIU}> 1i/rü5yo] !!3L.J-'L !ó.zóo,UJ.ó

5ÜÜ0 Szoiirok. JózsefA. u. i4.
4./ KÖT]-KTVF Huiladélcgaz<iáikodási osztáiy' H)'iYR
5./ KÖTI-KT\T Hatóság osztály
6./ KOTI-KTVF lrattár
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'AZono-'ló adalok:
EngedéJyesre vonatkozó fuformációk:

1. Neve: , P.M.R. Ifft.
2. Székhely: 4031 Debrecen, István u. 136'
3. KÜJ száma: 10046EEE3
4. KSH számjele: 10599989-3811-113-09

-. Hulladékkezelőtelephely'evonatkozóinformációk:' i' objektum megnevezése: hulladékfelvásrírló és autóbontó te1ep Gaját telephely) 1

2' objektum címe: Karcag, Gyarmatiu.2111.
3. objekum heÍyajzí száma: 5350/3'
4' objeltum T(TJ száma: 100858320


