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Ónodi Zoltán
HrrlIadékgazdálkodási eiigedél1,
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I{ATÁno ZAT

I.
A Tiszántírli Környezetvédelrni és Ternrészetvédelnri Feliigyeiőség a P'M.R. Iier.eskeclehrii.
Ipari és Szolgáltató l(orlátolt Felelosségii Társaság (székheiy:403iDebrecerr. István írt 136..
adószálr-ia: 10599989-2-09, I(ÜJ: 100488883; telóphelye: 4030 DebLeceri. Ghilányi utca 2..
I{T.T: l01 2a4181, továbbiakban engeclélyes) részére _ kérelrnének lrell,1 a-rclva _

engedé!yezí,

nem i'eszél)les hu l lac1ékok lrasznosítástit az alábbiak szerint :

1.

trT.

Nem veszélyes lrulladéli liasznosítása az engedélyes 4030 Debrecerr. Ghiliinyi utca 2..
I(T.T;1 01204184 alatti bérelt teleplrelyén: R3 _ visszanyerés, írjrzrltldolgcrzás. 

J

J Szenélyi. tárg},i és pénztigvi feltételek:

a.) Szerriélyi Í-eltételek:
Az errgedélr'es kijrnvezetrlédelnri vógzettségti all.'alnlazortat all'alirraz iKIR-}lIRvezeto) a ter'éken}'ség irányítására. A hulladékgazclálkodási ter,éken},ség régzéséhez
nregfelelő szánril alkalmazottat tbglallioztát, fig;ielerrrbe vél,e u 

-,o.ini.ur.,éi1ttiiiek

el látásáról szól ó törr,ényberr tb gI altakat is.

b.) Tárgyi t-eltételek:
- lrídiiiérleg.
- 3-31 m'-es koritérrerek.
_ 1 db villástar'gonca.
- 1 db csér élőgép
_ 1 db csérzeiest l1írészelo gép.
- teleplielr' g1,tíjtési kapacitása: 4 clb tárolótér.

2.

,/^

EWC lród Hulladék nregnevezése E{u!!acIéii

l5 01 01 Papír és karton csonragolási lrr'rlladékok
20 0l 0l Papír és karton
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c') Pénztigyi Í'eltételelr:
Az esetlegesen bekövetkező lral'ária elliárítása céljából a vállalkozás az Allianz
Hurigária Zrt-néIlrornyezetszennyezési felelősség biztosítással' valamint az UniCredit
Barrk Htrngary Ztt-néI a 10918001_00000003-56690137 szánlaszámon' vezetett

fol1,5r'6'o'án DEB/2013/0148. számon 40'000 Ft-ot ktilonített el.

1. A lrrjlladélrkezelési (előkezelési) technolóeia lérrygges iellemzői:

Az engedélyezett lrulladékkezelési tevékenységek:
R3 oltlószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése,
ú.!rafe!dolgozása

Fokérit riyorirclai papírlrtr1laclékból tör1énő papír csér,etest előá1lítása, irjraliaszrrálatra

alkalrnassá tétele.

5' A hr-rlladékkezelési teclrnológia korrryezetvédelrrri je1lerrrzői:

a.) A litr1ladélrok liaszriosítása telepengedéllyel renclelkező teleplielyen történik. A
lraszncrsítanclÓ nenr veszélyes lirrlladékoi< lrclrnyezeti eletnelrre gyakorolt lratászr netl
je]errtős.

b.)A várható korn1,g7gti hatások az aliiblriak:
- a rakocló. szállító bereridezések karbantartása során keletkező hrrllaclékolr"

keze]ése: engedéllyel rericlelkező Szer\/ezetnek törtériő tor'ábbtidással.
- a lraszrrosítás részeltérit végzett válogatás sclrán lieletkező nem hasznosítlrató

lrulltrdékok'
kezelése : errgedéllyel rendelkező szervezetnek történő tor'ábtladással.
- a berenclezés által keltett zai,
kezelése : szÜrlisé g esetén rritíszalii intézkedés.
- a rakocló, szzillító berericlezések tizerrrelése során por liépződése elofordullrat:
kezelése: sztikség esetén közlekeclési utak locsolása.

6. A telephel), bezárásáriak feltételei

A telephely bezárásáraindított eljárás sorátl az tizerrreltetőtreli be kell tlitrtatrria a rnÚiködés

licjvetkeztében a környezelet ér't haÍásokat, atrrely alapián a Feliigyelőség rriegállapítja az

ésetlegeserr elvégzerido vizsgálatok körét és a további teerrdőket.

1. A teleplrel)'bezárására inclított e|árás rrregkezdéséig a kezelésre átvett, illetr'e a

te \ circll) Scg r érzese sot áii l'cietiigzeti lriillailél'oliat nzcli at'' étc léle f,
körn-vezetvédelnri hatóság által t'eljogosított szervezetnek át kell aclrri. Az errgedélr,es

nregszŰrnése. illetl,e tblszárnolása esetén az áÍx,ett, ilietr'e a tevéiienység során

keletliező htrlIadékok sorsáról a nrinden]<or érr,érryben lér'ő jogszabál-voknak

rriegtelelően gondosl'odiii ke1l. A teleplrel1,bezárása utáli trruilactrék a telephel1,en nelrr

maraclhat,

Hibás iirtiliodés és a liáreserrrénri (lral,'ár'ia) esetére vonatkozó előírás:
A irulladékkeze1ésb<i1 esetlegeSen bekör'etkező körlr1'ezetszenn1'ezés elhálítására a

rrregt'elelő eszliözöket biztosítani kel'l. A tevékenr'ség r,égzése során bárrrril'ven oliból
bekör,etkező körn1,'ezetszenn1,ezés elliár'ításáról az errgedél-ves lialadéktalanul intézkedni

koteles. A beliör,etkezett liáreserrrén.vrő1. annali lriterjecléséről. rnértékérő1. a

,:/
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Veszél}'eztetett környezeti elernekről. tor,ábbá a tett intézkeclésekrő] írásban _ telefbxon ése-rrrailben kell értesíterri a Felüg1,glőséget. A környezetbe kertilt lirrlladékjogszabál1''okban előírt össze$'ÚÚtéséIől és ellielyezéséről engec1élyes késeclelert riélkti1gondoskodrri ltöteles.

III.

I(cjrnyezetrlédelrrri előírások:

2' A tevékenység során be kell tartani a hullaclékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(Ht.) és végr-elrajtási rendeleteinek előírásait.

3' Az adott hulladékok csak abban az esetberr tekintlretőek lrasznosítottrrak. ha alrulladékbót előá]litott anyag alapanyaggá és/vagy terrrrékké rrrinősítése megtörtériik.
Ellerrkező esetbetl a keletkező unyugol*t ,''á.oáiugos hrrllacléknak keJl tekinterri. Ahr-rllaclélrok lrasznosítását a kérelenrben rrregaclott teclinológiai leírás szerirrt kellr'égezrri. a miriősítést nregÍblelő környezetvédelmi képesítéssel renclelkező alkalniazott
végezlreti. Arrrennyiben az előál]ított alaparryag/tenirék minősítésére állarriilag kiielölt
Szervezet jogostrlt- valanrint azelőáLlított terrrrél< rrrirrőségére magyal-'ágy n.'oretközi
szabvány vonatkozik, akkor a rrrirrősítést meg kell szerezni- uutu,iin a terirrék
nregÍ'elelősségét lritelt értlemlően igazolni kell.4' A haszrrosított liullaclékrrak teljesíterrie kell a I-It.9. és 10. $-ábari foglalt előíreisokat,ktilöriös tekintettel a hulladékstátusz megsztiriésére vonatk ozoan. Anrenrryiben aliullaclékstátllsz megszűnésére, vagy aZ .iőáIlított terrnék (alzrpanytrg) rninőségére
vonatkozó előírásokat nem. Vagy-csak részben teljesítik. Úrgy a trrrltáaeigazclálkoclási
engedély visszavonásra ker'iil (pl.: lia az kozveilentil tovtÍbbi kezelés riél]<iil neriralkalrnas gyártiisi/terniék előálIítási tevékeriységre. nenr teljesíti a szabványok iiltal
ttimaszt ott rn i rrő sé g i kö vetelrrrérrye ltet, stb. )5' A hulladék lraszrrosítójáriak biztosítatlja kelI. lrogy a hasznosítással előáIlított ternrékaZ elsőclleges alapanyagból előállítcltt ter'rrréknél ne okozzon nagt,obb
k örrr5' g2911 g rhel é st.

6. A hasznosítás során a természeti elerrrek nem szennllezőcllretnek.
7 ' Az átvett. valamint a lrasznosítás során keletkező lrulladékol<at környezetszennyezéSt

kizárő mcidori' a nem veszélyes hullac1ékcllcat a ',,eszélyes hulladél'áktól ei}c|iltinítrlekell gyír jteni" továbbá a liLrllaclékok hasznosításáiól Vag.v ártalrilatlanítástir.ól
gondoskodrri kell. A lrtisznosíiásra kertilő nerrr veszélyes lirrllajek' a gyÚiitést körletőena hasznosítás nregkezcléséig az előkezdéssel .gyútt összeseri legf'eljebb l évig

- tárollrató. A kiválogatott nenr lrasznosítliató rész eil<tilcinített tárolásaibiitositani kell,
tblhalnrozódását el kell ltertilrri. további kezeléséről gorrcloskodni kell. i

B' A Ht' 31. $-a alapján, lra a lirrlladékbirtokcls a hulladékot nrásnak átadja _ a
hulladékgazdálliodási közszoigáltatás keretében törtérrő átadás kivéteiéveI _. irieg liellgyőződrrie arról' hogy az átvevő aZ adott hrr]ladék szállítására. közvetítésére,
kereskedejinére. i1letve ]<ezelésére vonatkozó liullaclékgazdálkodási engeclélli,el
rerrclelkezi]<, vagy az adott lirrlladékgazclálkoclási ter,ékenyJég t,égzéséliez sztikséges
nyilr'ántaltásba r'étele niegtörtéiit. Tiios a iidladékot eítragyni. a gyiijtés" tárolás.
lerakás szabályaitól eltérő rrródorr felhalrnozni. ellenőrizetién körtii'irenyer< között
elheli'ezni. liezelni

9. A liulladékok szállitását csak az acloÍÍ lrtrlladék szállítására erigedéll'el rendelkező
szery ezet r,é gezlreti 

"

l0. A tevékerrység során be kell tartarii a csolnagolásr'ól és a csonragolási hr-rllaclé]rkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási ter,ékenységekrol szólo 442120l2. (XIr. 29") Korni.
rerrdelet előírásait.
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1 1. A teleplrelyen keletkező l,eszélyes lrtrlladék szátára tizerrri g5,úijtőlielyet kell
kialakítarri, a gytíjtolrel), rrrtiködéséről üzerrrnaplót kell rlezetni. rrrelyberr fel liel1
ttiritehri az ott tárolt veszélyes liiúladékok összetételére és meruryiségére l'onatkozó
adatokat, a lrasznosításra" illetve ártalrrratlarrításra átadott veszél1'g5 lrulladéliot átr'evő
adatait" az izetnviÍellel kapcsolatos rerrdkíl'üli eseményeket. a hatósági ellériőrzésel'
rnegállapításait és aZ ezek lratására tett irrtézkedéselret. Az tizerrii gyűjtoliely
kialakításának nieg kell felelnie a vonatkozó korrnányrendeletben rneglratározott
szabál1lgkn2k.

12. AHL65. { szerint a lrulladék kezelője rryilvárrtartásra kotelezett. rrrelyet a lirrlladékkal
kapcsolatos nyilr'ántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeliről szőIó 44al2012. (Xil.
29.) Korni. rendeletben nreglratátozolt rrródon és tartalonrnral" a tevékeriységével
ériritett lrtrllaclékról típus szerint a teleplielyérr nyilvántartást vezet, és aclatot szolgáltat.
A riyilvántar1ásokból egyértelrntien llyomon követliető kell legyeri az átvett liullaclék
eredete, az abbó! száttnazo rnásodlagos hullac1élrok irtja és pontos mennyisége,
valatirirrt a lrasznosítás formája és mennyisége. A vezetett nyilvárrtartások alapján
adatszolgáltatást kell készíteni, rrrelyet a jogszabál5'okban me glratározott időpclntra Lre

kell nyirjtani.
13. A teclinológiákról anyagrrrérleget kell készíteni, anri Íartalrnazza a betrrenő

lrLrlladéltok. segéd- és aclalékarryagok. valanrint a teclrrrológiából kikertilő rnásocllagos
liullacléltok és terrrrékek rninoségi és nrennyi5égi aclatait.

14. A tevéken1,ségből eredő esetleges környezetszenrryezést az tizenreltető köteles azonnal
rrregsztintettri, s a rrregtett iritézkecJésrol a Tiszántirli Kcirnyezetvéclelrrri Feltigyelóséget
értesiterri.

1 5. A rrriikciclés liatárértéket rleglralac1ó légszerinyezést, liörnyezetet zavaró szi}g-'
búizhatást nenr okozlrat, aZ elérhető legiobb teclrrrika alkalrnazásár,al rireg kell
akadirl.vozrri, liogy a liikosságoÍ zayalo biiz kertiljön a kiirrryezetbe.

16. Az errgedél;'es megszűnése. illetve Íblszárrrolása esetén az átr'ett. illetve a lrasznosítás
scirár keletliező lrulladékok sorstiról a trrinclerrkor érvérryberi lér'ő jogszabályokriirk
iriegt-elelően gotrdoskoc1rri kell !

17. Az engeclélyesnek az errgedély éri,érryességi ideje alatt a tevékenységre l'onatkozó
érvényes lrörtryezetvédelmi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. valanritrt sztikség
esetéir céltar'talél.'ot kell képezrrie a Ht. előír'ásiri szerint.

18. Atrrerrrryiberi az engedély rendelltező részében rögzített adatokban. teclrnológiában
vtrg), ezeliet érintij változás, r'alatirint tulajdonosváltozás liovetkezili be. illeti'e irj
iiifbrriiációk trrertilneli fbl. í'gy aZ engeclélyes köteles azt l5 napon beltil a

. Feltig1ig1őségiirik részér'e bejelenteni.
19. Az errgedélyesnek a körn1,ezetr'édelrrii rriegbízott alkalrnazásárrak. teltételéliez kötött

liörnr'ezethasználatok meglratározásáról szolo 9311996' (VIi. 4.) Kortn. rendelet.
valairiint a licirnyezetr'éclelriii rrregbízoit aliraliilazási es liépesítésl t-etrtételeirőtr szóló
1ll1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint környezetr'édelriri megbízottat kell
lbglall<oztatn ia.

T\I

Az el.i árásban liözreiir{lliödő szaliliatósá g állásfo glalása :

1. A Hajdit-Biliar nregvei Korirrán1'liir'atal Debrecerr .Tárási Flir'atal Járási
Népegészségligi,i lrrtézete a HB-03R/055l03:77-]/]0l+. sz. szaklratósági állástbglalása:
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'.a nem-veszél1,_es hrrlladék e]őkezelési engedélyéhez közegészségtigili szernporrtból az
alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

l. A tevélrenység során gondoslcodni kell arról. hogy a Íblszíni és a felszín alaÍti viz a
lehető legkisebb nrértékben se károsodjon.

2. A nrunkar'égzés során a környezeti zajterlrelés rrerrr lraladlrada meg a vonatkozó
rendeltben előírt határértékeket.''

2' A Tiszántúli Víztigyi Hatóság 20021212}14. szálnú állásfoglalása:

.. A r'íztigyi hatóság a teleplielyeri Íblytatni kívánt tevékenység végzésélrez sztikséges
engedél1' ltiadásálroz a rlélernén)/€Zésre benyirjtott dokrrrr'ientáeió aZ alábbi ltltétel
betartás a rrre l lett ho zzáj átttl :

1. Alri ter'ékenységével r'ag)'nrulasztásávala vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a
körrryezet védelrrrérrek általános szabályairól szóló l995. évi LIII. toi'vérly szel'irlti
felelősséggel tartozik, illetve a vizugyi lratóság által rrreghatározott intézkedések
rrregtételére köteles.

2. Az összegytijtcltt szennyviz vízjogi engedéllyel rendelkező szennyvízletÍrítő
lre lyre. i l l etve szeru'ry v iztisztító te l epre szál 1 ítlrató.

3. A szennyvízre vonatkoző szállítóleveleket rrreg kell őrizrri, lrogy tr lratóstigi
el l errőrzések al kalnráv al az igazolás biztosított le gyen.''

V.

Je|en lrullaclékgazdá|kodási engedély 2019. július tr0_ig érvényes, de kornyezetvéclelnii
irrdoklról bárrrrikor rlisszarlcrnható'

A Feltigyelőség a vállalkozást. rnint engecléllyel rer-rdelkezőt jelerr engedély l<iaclásávaI
e gvi c'lej ű le g nyil vzintartaís ba r'eszi.

VI.

Ilatározatclm ellen a kézhezvételtol szárrrított 15 napon beliil le llebbezéssel élliet. A
f'bllebbezést az országos I(örrryezetvédelmi és Terrrrészetvédelmi Főt-e1tigye1őségrrek
cíinezve. a Tiszáritilli Körrryezetvédelriri és Terrrrészetvédelrrri Feltigyelőségen kell két
példánybarr berryújtani.

i

A iocot'voslari eIiárás díia n 3.ll]005 t XTl.]r. t Kr'\/Tt4 'endelet l ' SZ. rrie!lé!<leteLreri' ' J"!"' * J"""" *ir* \""'- '! ')

rrreglratározott díjtétel 50 oÁ-a (235.000._ Ft), melyet a TIKTF l0034002-017119l6-0000000
számlájfua kell befizetni csekken, Vá8), átutalással, és a befizetést igazoló bizoiri;|31c,1. r'ag),
annak rrrásolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséliez mellékelrii kell.

A fullebbezési liatáridő elteltér,el _ fellebbezés hiányábarr _ jelen lratározat ktilon értesítés
nélkül .i ogerőre enrelkeclik

;í.
I ,-,
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INDoKotÁS

P.}"4.R. Kereskedelnri. Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelv: -l03 i
Debrecen. István irt 136., adőszáma:10599989-2-09. I(ÜJ: 100488883: telephel,vs: :4030
Debrecen, Glrilárryi utca 2., KT.I:101204184 kérelrnezte nem veszélyes lrtrlladélr
lrasznosításának engedé1i'ezését.

Az erigedél,ves kérelrnét a 439l2012.(XII.29.) I(orrrrárryreridelet 9.8 1.) bekezdéséberr
foglaltaliriali rnegÍbleloeri állította cissze. Az engedélykérelerrrben megadta a liulladékok
fuj táj át. j el le gét. rrierrnyiségét.

Az errgedély kérelernlrez csatolta az igazgatási drjak befizetését igazoló bizonylatot. a
teclinológia rnúiszaki leírását, teleplrely errgedélyét. a teclrnológia an1,3g66rlegét, teleplrely
tulajdoni lapját. havária tervet. akusztikai szakvé1eményt' kornyezetvéclelnii fb1elősség
biztosítáSi kötvérryét, közÍartozás rrrentességérrek igazolását, n-vilatkozatát a korábbi
hulladékkezelési ter'ékerrységéről. foglalkozás-egészségtigyi szolgálattal kötött szerződését."

A l(et' 44.c\' továbbá a 48 1l2()l3. (XII.17.) I(orrriárryrenclelet rrielléklete alapján a lratóság
tiregliereste ;rz tlgt,ben lratásliörrel rendelkezo szalrhatóságot, amel\/ az engeclély kiac1ásálroz
fe 1 téte l e]rke I ho zzái ár ult.

A rerrclelkezésre álló iratoli alapján a Feltig1,g]őség nregállapította. liogy a lrrrl1adékról szóló
2012. ér'i CLXXXV törvény valanrint ezen hattirozat előírásairralr betirr1ásával a liullac1éliok
szállítása licirnyezetvédelrni érdeliet ttent sért, ezért a rerrdelkezo részben leírtakrrak niegfble1ő
clöntést liozott.

A 33/2005. (XII. 27.) I(vVM renclelet 1. nrellékletéberr nreghatározott hatósági eljárási
díifizetési kötelezettségének eleget tett.

Az 112009. (I. 30.) EiiN4 rerrdelet szerint. a rrépegészségüg-vi szalclratóstigi állásfoglalásárrak
d i1 át az eri gedé l-ve s rrre gÍizette.

Határozatcln'iat a 48ll20I3' (xII.17.) I{ornráriyrerrdeletben biztosított jogköröinberi eljárva. a
2012. evi CLXXXV. tiirvérry, 44012012. (XII.29.) I(orrrr. rerrdelet" a72l?013. (VIII.27.) VM
rendelet és a 2004. évi CXL. tör\/ény alap.ján lroztanr nreg.
Delrrecem, 2014. július t 1.

I(elenien Bé1a

igazgató
nevében és nregbi

R'ózsa Lász!ó s.k.
á[ta!áuios ígazgatóheü1'ettes

Kapjáli:
i.l'P.N4.R. l(ereskedelrrri.Ipariés Szolgáltató I(or'látoit Felelősségűr Társaság -{031 Debr'ecetr. Istl,átr út 136. T
2./ Hajdú-Biliar'rriegi''ei l(orrriátl1'1iir'ata1 Debrecerri .Tárási Hivatal Jár'ási Népeeeszse giigt i Intezete - -i028
Debrecen. Rózsahegvi rr. 4.

3.i TVH 4025 Debrecen. l-lat\ran u. 8- 10.

3.l Ha.iclú-Bihn'' nigg,,'ei l(atasztrófavéclelnii lgazgatóSág _ -{0]7 Debl'ecen^ Böszörnrérr1'i irt,{6-56.
4.iTlI(TF: lrattár. IKo U: \1Uctci'zl:'litoi,\2O14\\4082 PiqR H.r_szt'1 'Doc

Í./.'
L-'

híte!etLt

i'.$ii;i, I -$"

6/6


