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használati engedély módosítása

Határozat

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út. 136., KÜJ: 100201385. KTJ: 
100284873) részére 376/71/2009. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati 
engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat), mint jogerős és végrehajtható határozatot az 
alábbiak szerint

módosítom:

Az alaphatározat rendelkező részének 2.3. pontjában szereplő, a 0439/38 hrsz területre 
vonatkozó megállapítást törlőm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

..0439/38 nem veszélyes és veszélyes hulladék aerob kezelő terület, adalékanyag 
tároló; építési-bontási hulladék előkezelő terület"

Az alaphatározat rendelkező részének 3.1. pontját törlőm és helyébe az alábbiakat rögzítem: 

„3.1. L evegötisztaság- védelem

3.1.1. Engedélyezett levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező 
források:

Technológia Berendezés Légszennyező
forrás

1. Kommunális hulladék 
lerakás

Biogázt és szilárd anyagot kibocsátó 
diffúz forrás

Dl

2. Válogatómű Elszívó berendezés 10000 nrVh 
térfogatáramú ventilátorral, leválasztóval

P4

4. Csurgalékvíz tisztítás 1 db ROAW 9131 DTG 30/06 típusú 
tisztító berendezés

P5, P6

3.1.2. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források 
üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket be kell tartani.
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Amennyiben a levegővédelmi követelmények az engedélyezett üzemeltetési időszak 
alatt nem teljesülnek a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetést korlátozhatja, 
felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

3.1.3. Amennyiben az engedélyezett üzemelési időszak alatt, a jelen határozatban 
engedélyezett légszennyező forrásnak a hatályos jogszabályban előírt módon 
megállapított hatásterületén, a forráson kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében 
légszennyezettség alakul ki. a környezetvédelmi hatóság a forrás és a csatlakozó 
berendezés üzemeltetést korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

3.1.4. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források 
üzemeltetése során az alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani:

Pontforrás
kódja,
Megne
vezése

Légszennyező
anyagosztály

Légszennyező
anyag

—y—------------
Érvényes
[év, 11.év
től]

Tömeg
áram
küszöb ért. 

[kg/li]

Határ
érték
[mg/m3]

P5, P6 4/201 1. (1. 14.) VM 
r. 6. sz. m ellék let 
2.2. pon t ,,D ” osztály

K én-oxidok 
m int SO: 
A m m ónia

2014. III. 5 < 500.0

P5, P6 4/201 1. (1. 14.) VM 
r. 6. sz. m ellék let 
2.2. pont ..B" osztály

K én-hidrogén 2014. 111. 0,05 < 5,0

P 4 4/201 1. (1.14.) VM r. 
7. sz. m ellék le t 2.1.1. 
pon t „O " osztály

Szilárd anyag 2014. III. < 0 .5  
0.5 <

150.0
50,0

A mg/m '-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 
véggázra vonatkoznak.

Határértéket meghaladó kibocsátással jelentéskötelezett légszennyező forrás nem 
üzemeltethető.

3.1.5. A válogatómű technológia esetén leválasztó berendezést kell alkalmazni. A 
berendezés leválasztási hatásfokának megfelelőségét rendszeres, ill. szükségszerű 
karbantartás elvégzésével kell biztosítani.

3.1.6. A jelen engedélyben megjelölt ingatlanon végzett tevékenység során keletkező 
hulladékok nyílt téri, illetőleg hulladék égetési engedéllyel nem rendelkező 
tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

3.1.7. A jelen engedélyben megjelölt ingatlanon végzett tevékenységekkel kapcsolatos 
szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés 
megtételével, hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.

3.1.8. Bűzzel járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával 
meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kibocsátás történjen a környezeti 
levegőbe.

3.1.9. A hulladéklerakó felületi gáz emissziójának meghatározását (CH4. CO2 anyagokra) a 
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben előírt gyakoriságtól eltérően évi egy alkalommal 
kérjük elvégeztetni. A méréssorozatot nyárvégi időszakban kell végezni.
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3.1.10. A termelődő biogázt - lehetőség szerint - teljes mértékben hasznosítani kell.

3.1.11. Az engedélyezett üzemelési időszak alatt a 3.1.1. pontban felsorolt jelentés kötelezett 
légszennyező források kibocsátásáról a tárgy évet követő március 31-ig légszennyezés 
mértéke éves -  LM -  bejelentést kell teljesíteni, erre a célra rendszeresített 
form an y o m tatván y on.

3.1.12. Az engedélyezett üzemelési időszak alatt, a jelen engedélyhez benyújtott kérelem 
mellékletét képező levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adataiban bekövetkező 
változásokat erre a célra rendszeresített formanyomtatványon -  LAL -  kell a 
környezetvédelmi hatóság részére bejelenteni, a változásokat követő 30 napon belül.

3.1.13. Az engedélyezett üzemelési időszak alatt a 3.1.1. pontban felsorolt jelentés kötelezett 
légszennyező források kibocsátását - határértékek teljesülésének igazolására - 
emisszió méréssel kell az üzemeltetőnek vizsgáltatnia, az alábbi táblázatban előírt 
gyakorisággal és teljesítési határidővel:

Technológia Légszennyező
forrás

Mérési
gyakoriság

Vizsgálati jegyzőkönyv, 
szakértői vélemény be
nyújtási határideje

2. Válogatómű P4 5 évente 2019. március 31.

4. Csurgalékvíz 
tisztítás

P5, P6 5 évente 2019. március 31.

3.1.14. Az akkreditált mérőszervezette] készíttetett vizsgálati jegyzőkönyvet az üzemeltetőnek 
a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtania.
Az emisszió mérésről a felügyelőséget előzetesen értesíteni kell, a mintavétel 
tervezett időpontja előtt legalább 5 nappal.”

Az alaphatározat rendelkező részének 3.2. A/4. pontjában szereplő -  a hulladéklerakóban 
lerakható hulladékok mennyiségére vonatkozó -  2. pontot törlőm, és helyébe az alábbiakat 
rögzítem:

2. „A hulladéklerakó V. ütemében (számított) elhelyezhető hulladékok mennyisége: 
560.740 m 3 (kb. 874.754 tonna)”

Az alaphatározat rendelkező részének 3.2. B/2. pontjában szereplő -  a válogatóműbe bevihető 
és kezelhető hulladékok megnevezése és EWC kódjára és megnevezésére vonatkozó -  
táblázatot az alábbiakkal egészítem ki:

EWC
kód

Megnevezés

070213 hulladék műanyag
170203 műanyag
191204 műanyag és gumi
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Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet, melyet az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek címezve, a Tiszántúli 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre (4025 Debrecen. Hatvan u. 16.) kell 
két példányban benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja 75.000 Ft, természetes személyek és társadalmi szervezetek 
esetében 1500 Ft, melyet a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 
10034002-01711916-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési 
bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével -  fellebbezés hiányában -  jelen határozat külön értesítés 
nélkül jogerőre emelkedik

Indokolás

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 2014. július 2-án érkezett (2014. július 30-án és 
augusztus 27-én új kérelemmel kiegészített) levelében a 376/71/2009. iktatószámú egységes 
környezethasználati engedély módosítását kérte.

A Kft. elsőként T-20-59/2014. hivatkozási számon a Debrecen. Vértesi út 9/b számú 
ingatlanon -  KTJ száma: 100284873 -  üzemelő berendezések és csatlakozó légszennyező 
források -  P5. P6 -  üzemeltetésére vonatkozó engedélykérelmet nyújtott be.
A kérelemben foglaltak szerint fenti légszennyező forráshoz tartozó berendezés az elvárható 
műszaki színvonalnak megfelelő.
A kibocsátási határértékek teljesülését emisszió mérési jegyzőkönyv -  készítette az AGMI 
Zrt. (Budapest, Központi út 24-26.); jegyzőkönyv száma: 14-120-L-00/1162 -  benyújtásával 
igazolták.
A kérelmező LAL változás jelentést is nyújtott be.

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feltételeket a 306/2010. (XII. 23.) Komi. rendelet, 
a 4/2011. (I. 14.) VM és a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján adtam meg.

A T-20-79/2014. hivatkozási számú levelében előadta, hogy a 0439/38 hisz ingatlanon lévő 
kezelőterület a rendelkező részben rögzített módosításnak is megfelel műszaki tartalmában. 
Továbbá a B/2. táblázat bővítését indokolja, hogy a kezelésre átvenni szánt hulladékok a 
jóváhagyott technológiai folyamatokba kerülnek, lerakás helyett hasznosításra.

A T-20-88/2014. hivatkozási számú levelében kérte az V. ütemben elhelyezhető hulladékok 
összes mennyiségének módosítását.

A rendelkezésre álló iratok alapján a felügyelőség megállapította, hogy a 2012. évi 
CLXXXV. törvény és annak 15. §-nak, és végrehajtási rendeletéinek figyelembevételével, 
valamint ennek a határozatnak az előírásainak betartásával a hulladékok hasznosítása 
környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést 
hozott.

Megállapította továbbá, hogy a tervezett változtatás nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) 
Komi. rendelet 20/A. § (8) bekezdésének hatálya alá.
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Felhívom a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően 
folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdésében 
meghatározott összegű bírságnak van helye.

Engedélyes a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 
III. 10.3. pontjában meghatározott 150.000 Ft eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § 11) bekezdése szerint a felügyelőség az 
egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a 
kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg. amelyek hatáskörét a 
módosítás érinti. Mivel levegőtisztaság-védelem és hulladékgazdálkodás tekintetében a 
felügyelőség rendelkezik hatáskörrel, ezért az eljárásában szakhatóságot nem kerestem meg.

A jogorvoslati eljárási díj mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése 
alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben foglalt jogkörömnél fogva, a 2004. 
évi CXL. törvény szerint eljárva hoztam meg.

Debrecen, 2014. szeptember 30.
Kelemen Béla 

igazgató 
nevében és megbízásá

igazgatási és koordinációs 
igazgatóhelyettes

Kapják:

1. A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út. 136.) (T )
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (4028 

Debrecen. Rózsahegy u. 4.)
3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság (4024 Debrecen, Kossuth u. 

12-14.)
4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (4032 

Debrecen. Böszörményi út 146.)
5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Földhivatala (4024 

Debrecen. Kossuth u. 12-14.)
6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala (4001 Debrecen. Pfi: 218.)
7. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.)
8. TIKTF Irattár

'N:\usr\usz\uszkozos\htokozos\Ugygazdaktol\2014\514 1 AKSD IPPG módosítás.tloc

f v ..........l-i V\
I ói p A kiadmány hiteléül

L ,  5.

l>ó 1 Kórós Csaba s.k.
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