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1IAJOÜ-BI HAR MEGYEl
KORMÁN YI-IIVATAL

Ügyiratszám: HBB/17/01631-7/2015
Ügyintézó: Kunglerné Hadadi Tünde
Telefon: 52/511-092

Tárgy: nem-veszélyes hulladék előkezelési
engedély
Hiv, szám:
Melléklet:

Határozat

1.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Föosztály (továbbiakban:
Föosztály) az AK,S.D. Városgazdálkodási Kft (4031 Debrecen, István út 136 KÜJ:100 201 385; KSH
száma: 10678750-3811-113-09; Adószáma: 10678750-2-29; Cégjegyzék: 09-09-00 1359; KTJ:
100284851 továbbiakban engedélyes) részére -kéreimének helyt adva-

engedélyezi,
nem-veszélyes hulladékok elókezelését az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:
Nem-veszélyes hulladék elókezelése Magyarország területén

Besorolása a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV. törvény 3. számú melléklete szerint:
R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
E 02-01 szétválasztás (szeparálás)
E 02-05 válogatás alaki jellernzök szerint
E 02-06 válogatás anyagminóség szerint
E 02-99 egyéb

2. Elókezelhetó hulladékok azonosító kódja, mennyisége a hulladékjegyzékról szóló 7 2013. (VII1.2 .)
VM. rendelet szerint:

Azonosító Megnevezés Mennyiség
kód (Uév)

17 EPITESI-BONT ASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMEL T FÖLDET
IS)

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia
1701 01 beton 100000
1701 02 tégla 100 000
1701 03 cserép és kerámia 100000
1701 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 100000

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól I

1703 bitumen keverék, szén kátrány és kátrány termék
170302 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-tól 100 000
1705 föld (ideértve a szennyezett területekről származó Ikitermelt földet), kövek és kotrási meddő
170504 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól I 100 000
1709 egyéb építési-bontási hulladék
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170904 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 500000

Ot-töl, a 1709 02-től és a 1709 03-tól
19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A

SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHEL YÉN KíVÜL
KEZELŐ SZENNyvíZTISZTíTÓKBÓl, VALAMINT AZ
Ivóvíz ÉS IPARI víz SZOLGÁL TAT ÁSBÓL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

1903 stabilizáltlmegszilárdított hulladék
190307 megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól 100000
1905 szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
190501 települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált 100000

frakciója
20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES

A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ
KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK),
IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNíTETTEN GYŰJTÖTT
FRAKCIÓTIS

2002 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői
hulladékot is beleértve)

200202 talaj és kövek 100000
200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 100000
2003 egyéb települési hulladék
200301 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 500000

hulladékot is
Osszesen: 2000000

3. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a.) Személyi feltételek:
Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a tevékenység irányítására. A hulladék
előkezelési tevékenység végzéséhez megfelelő szárnú alkalmazottat foglalkoztat.

b.) Tárgyi feltételek:
TEREX Finlay 770T típusú lánctalpas osztályozó berendezés. Kapacitása: 250-300 tlóra

c.) Pénzügyi feltételek:
Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából a vállalkozás az Allianz Hungária
Biztosító Zrt-nél (kötvényszám: AHB732054292) környezetszennyezési felelősség biztosítással
rendelkezik és a Commerzbank Zrt-nél vezetett 14220232-00085083 számu számlán 500.000,-
Ft került lekötésre.

4. A hulladékkezelési technológia müszaki jellemzői:
A berendezés telepítését követően az osztályozandó anyagot kotrógéppel vagy homlokrakodóval a
berendezés adagolójába juttatják, melynek mérete 5,7 m3

. Innen a hulladék a garat alján lévő
heveder segítségével jut a rostadobra. A berendezés rostadobja cserélhető, és többféle méretben
beszerezhető. A rostadobból kihulló anyagokat gyüjtő szalag fogja össze, ami a 130°-ban radiálisan
fordítható kihordó szalaggal van összeköttetésben. A túlméretes hulladék, amely a dobrostában
maradt szintén szállítószalagra kerül és elhagyja a rostadobot.

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:
Jelentésköteles légszennyező pontforrás nem található.
A tevékenységnek vízfelhasználása nincs.
A tevékenység zaj kibocsátása a gép üzemeléséből adódik. A gyártó által megadott tartós zajszint
81 dB üresjáratban.
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6. Hibás működés és akáresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:
A hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő
eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező
környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A
bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti
elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban - telefaxon és e-mailben - kell értesíteni a
Főosztályt. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről
engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

Ill.

Kőrnyezetvédelmi előírások:

A tevékenység során keletkezett, illetve a kezelésre átvett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
8ejelentési kötelezettségének - a tevékenysége során keletkezett, illetve kezelésre átvett
hulladékokról - évente a tárgyévet követö év március 1. napjáig kell eleget tennie.
Az előkezelés során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, a nem
veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékoktói elkülönítve kell gyűjteni, tárolni továbbá a
hulladékok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
A kezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és
szükség szerint javítani kell.
Szárazság idején a kiporzás csökkentése érdekében a munkaterület rendszeres és szükséges
mértékű nedvesítését biztosítani kell.
Amennyiben az engedély rendelkező részében rőgzített adatokban, technológiában vagy ezeket
érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel
úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Főosztálynak bejelenteni.
A környezeti károk elhárítására az engedélyesnek érvényes környezetvédelmi
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely nem mondható fel, illetve megszűnése és/vagy
szünetelése esetén az engedélyezett tevékenység nem végezhető.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság állásfoglalása:

A Hajdú-8ihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Szolgálat 35900/5818-1/2015/ÁL T. szárnú szakhatósági állásfoglalása:

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) részére nem- eszél es
hulladék előkezelési engedély kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárul:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy biztosított legyen a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendele
10.§ (1) bekezdése szerint felszíni alatti vizek jó minőségi állapota. tevékenység nem
okozhatja a felszíni alatti vizek 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes ren ele en
meghatározott (8) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

2. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú vízszennyezés
anyagot juttatni (220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet).

3. Aki tevékenységévei vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítia, a körn eze
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lill. törvény szerinti felelősséggel ta
illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
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4. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a
vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a
kárenyhítés megkezdéséről. (219/2004. (VI1.21.) Korm, rendelet 19.§ (1) bek., valamint a
220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet 11.§ (2) bek. szerint.)

V.

Jelen hulladékkezelési engedély 2020. július 31-ig érvényes.
A Főosztály az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg
nyilvántartásba veszi.

VI.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssei élhet. A fellebbezést az
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek címezve, a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra kell két példányban benyújtani.
A jogorvoslati eljárás díja a 14/2015. (111.31.)FM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjtétel 50
%-a (60.000,- Ft), melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000
számlájára kell befizetni csekken, vagy átutalással, és a befizetést igazoló 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 AK.S.D. Kft. kérelmet nyújtott be a hatóság hoz nem veszélyes hulladék előkezelés engedélyezésére
Magyarország területén. Az előkezelési tevékenységet egy lánctalpas osztályozó gép segítségével
kívánják végezni. A berendezés tárolási helye a Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telep (Debrecen,
Vértesi út 9.)
A kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges
leírását, az előkezelni kívánt hulladékok körét, valamint mennyiségét.
A beadvány mellékletként tartalmazza az eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot, nyilatkozatot a
köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről, pénzügyi garancia meglétét igazoló
dokumentumot, biztosítási kötvényt, nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről,
hulladék előkezelő berendezés üzemeltetési szabályzatot, nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről, foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatási szerződést, az engedélykérelmet összeállító munkavállaló végzettségét igazoló
bizonyítvány másolatát.

A Ket. 44.§, továbbá a 71/2015. (111.30.)Korm. rendelet 7. számu melléklet II/4, II/5 pontja alapján a
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Szolgálatát mint szakhatóságot, valamint a 71/2015. (111.30.)Korm. rendelet 8. sz. melléklet 1/2
pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát megkereste a Főosztály.

A A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/5818-1/2015./ ÁLT. számu szakhatósági
állásfoglalását az alábbiakkal indokolt:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a
HBB/17/0195-4/2015. ügyiratszámú -2015. július 15. napján érkezett- megkeresésében az
AK.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) részére nem-veszélyes
hulladék előkezelési engedély iránti eljárásban szakhatóságként megkereste a Hajdú-Bihar
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság) mint 1. fokú vízügyi és
vízvédelmi hatóságot.

Az elektronikus úton közzétett dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:
Az engedély kérelem alapján lánctalpas osztályozó berendezéssel történö hulladék előkezelési
tevékenységre kérték meg az engedélyt.
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A berendezés mosása a Kft. telephelyén, meg lévő gépjármű mosóban történik.

A kérelemben foglaltakra tekintettel megállapítottam, hogya nem-veszélyes hulladék előkezelési
engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi akadálya nincs, ezért a rendelkező részben
foglaltak szerint döntöttem.

B. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály HB-
03R/055/04309-2/2015. számú állásfoglalása alapján a nem-veszélyes hulladék előkezelési
engedélyének megadásához közegészségügyi szempontból feltételek előírása nem szükséges.

A rendelkezésre álló iratok alapján a Főosztály megállapította, hogyahulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV törvény valamint ezen határozat előírásainak betartásával a hulladékok előkezelése
környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A 14/2015. (Ill. 31.) FM rendelet 1. mellékletében meghatározott hatósági eljárási díjfizetési
kötelezettségének eleget tett.

A határozatot a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn
belül került kiadásra.

Határozatomat a 71/2015. (Ill. 30.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben eljárva, a 2012. évi
CLXXXV. törvény, 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 72/2013. (VII1.27.) VM. rendelet és a 2004. évi
CXL. törvény alapján hoztam meg.

Debrecen, 2015. augusztus 10.

Rácz Róbert
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

g Márta

OSztáIYVeZe~

Kapják:
~ A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. -4031 Debrecen, István út 136. (T)
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztál

Debrecen, Rózsahegy u. 4.
3. Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szerveze

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
4. Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 4027 Debrecen, Böszörményi út 46- 6.
5. Irattár

U:\Ugygazdaktol\2015\HBB-1631-AKSD Kft-nvh előkezelés. doc

5


	Scan0009
	Scan0010
	Scan0011
	Scan0012
	Scan0013

