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HATAROZAT

I.
A Poparec-Recycling Kft. reszere hulladekqazdalkodasl enqedelyt adok nem veszelyes hulladekok
gyujtesere es el6kezelesere az alabbiak szerint.
Az engedelyezett
E02-03 E02-04 E02-05 E02-06 -

hulladekkezelesi tevekenyseg azonosft6 k6dja:
aprltas (zuzas, tares, darabolas, aries)
tornorttes, balazas, darabositas (pI. agglomeralas, regranulalas); .:
valoqatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)
valoqatas anyaqrninoseq szerint (osztalyozas).

Az engedelyezett hulladekkezelesi tevekenyseg terOieti hatalya:
Bekescsaba, Keteqyhazi lit 22. sz. (2626/6 es 2627 hrsz.) alatti telephely

II.

1.

Az engedelyes adatai:
Az enqedelyes neve: Poparec-Recycling Kft.
Szekhelye: 1115 Budapest, Bartfai u. 44. fszt.
KSH azonosft6 szama: 13511469-4619-113-01
KOJ szama: 102 123 625
Telephelye: 5700 Bekescsaba, Keteqyhazi lit 22. sz. (2626/6 es 2627 hrsz.)
KT J szarna: 101 027 103

2.

A telephelyi gyujtesbe es elakezelesbe bevonhat6 hulladekok k6dszama, megnevezese es eves
mennyisege:

Azonosit6
. k6dszama

SZERVES KEMIAI FOLYAMATBQL SzARMAZQ HULLADEK
rruianyaqok, "mugumi es muszalak gyarfasab61, kiszerelesebol,
ife lhasznalasab61szarrnazo hulladek
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hulladek muanvaa
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HULLADEK;

200
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HATARozon ,FELITATO

" BekesMegvel Kormanvhlvatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelrnl Foqsztaly
5700 Gyula, Megvehaz u. 5-7., Pt.: 99.
Telefon: (+36 66) 362-944 Fax: (+36 66) 361-755
Ugyrelfogadas: Hetf6: 8:30-12:00;
Szerda: 8:30-12:00, 13:00-16:00;~~n~!!~:8:30-12:00
E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu

Azonosit6
kodszarna
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Megnevezese

..

ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAzAT r
.
.'
. . '"
Icsomagoh3si hulladek (beleertve a valoqatottan gyUjlotl telepulesl csornaqolasi hulladekot)
.
.'
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01 . papir es.karton csomaqolasl hullade!<
02 muanvaa csomaqolasl hulladek
03 fa csornaqolasl hulladek
05 Ivegyesossz~tetelukompozlt esornaqolasl hulladek
07 uveg csomauolasi hulladek
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iA HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT HULLADEK
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kozlekedes (szallltas) kulonbozo teruleteirol szarmazo hulladekka vall gepjarmU (ideertve a
erepjaro jarmuvet : is), a hulladekka vall gepjarmU bontasabol, valaminl karbantartasabot
szarrnazo . hulladek
(kiveve
a 13, a 14 f6csoportokban,
a 16 06, es
~ 16 08 alcsooortokban rnechatarozott hulladek),

mua,nyagok
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.......
(BELEERTYE

A

SZENNYEZETT

TEROLETEKROL

200
100

.

HULLADEKKEZELO
LETESiTMENYEKBOL,
A
SZEJ<JNYVIZET
KEPZODESENEK
TELEPHELYENKiVOL KEZELO SZENNYVizm3ZTiT6KB6L, VALAMINT AZ IV6vrZ.ES IPARI
viz SZOLGALTATAsB6L SzARMAZ6 HULLADEK
kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezelesbol (pI. osztalyozas, aprftas, tomorltes,
pellet keszltes) szarmazo hulladek
.,
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muanvaa es quml
TELEPOLESIHULLADEK' (HAzTARTASI HULLADEK ES A HAzTARTAsl HULLADEKHOZ
HASONL6 KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKOLONiTETTEN GYUJTOTT FRAKCI6T IS .
"
. ~JkPI6ni!~ltE:'ln ,gyUjl6tthulladek frakci6k (kiveve aJ 5 01)
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Az engedely id6beli hatalya: 2021. augusztus 31.
A hatarozatban el6irtt61 eltero tevekenyseq es 'a jogszabalyi elolrasok be nem tartasa eseten az
enqedely kornyezetvedelrnl erdekbol korabban is visszavonhat6.
'; "

4.

Az engedelyezett tevekenysegek rdvid. osszefoglal6 leirasa:

A Poparec-RecyCiing Kft. (a tovabbiakban: enqedelyes) jelen enqedely alapjan nem veszelyes
hulladekok gyOjteset es elokezeleset vegzi a Bekescsaba, Keteqyhaz] ut.22.sz. (2626/6 es 2627 hrsz.)
alatti telephelyen. A'hatarozat II. 2. pontjaban felsorol hulladekok beszallftasaa.telepre tulnyornoreszt
az enqedelyes 'sajat gepjarmOveivel - hulladekszallltasi enqedelyalapjanc-« rnasreszt a hulladek
birtokosa, termei6je altai tortenik. A hulladekok rnerleqeleset hitelesftettMS-KTEN, tlpusu menet
kozbeni tenqelyterhelesrnero allornason veqzik, Valamennyi beszallltast dokurnentalnaka szukseqes
iratokon, majd a telephelyre beszallitott hulladekokat felvezetik a nyllvantartasba.
Enqedelyes lehetoseqet biztosft Ogyfelei szarnara zart technoloqlalu konteneres hulladekqyujtesre,
melyhez 4 db' TT32~es 31,93 m3-es zart preskontener all rendelkezesre,3 db: SP-18-~s fejjel. Ezzel a
berendezessel - a gyOjtdtt hulladek jelleget61 \ fOgg6en - 1:5-8 tomoritesi jaranyt lehet elerni, A
tarolotartaly szallttasa emel6horog segftsegevel teherqepkocsira ' szerelt . ;multilift rendszerO
. felepltrnennyel rendelkez6 celgeppel tortenik. Ahulladekok feirakodasat ahelyszlnen tarqoncaval es
~.' kezi erovel ve~zik"'Fentieken WI rakoncakban, kis- es ikerkontenerekben, kerekeskocsikban tortenik a
~'hunadekok gyOjtese. A partnerekhez kihelyezett, megtelt kontenereket rneqauapodastol fOgg6en

hetente, vagy szukseq szerinti gyakorisaggal urltik, Az enqedelyes sajat tulaldonu jarrnuparkja
alkalmas a kihelyezett gyOjt6edenyzetek szallitasara.
Az 1 es 2" rrr'-es- taroloeszkozokben gyOjtott .hulladekok szaliltasat ernelohattalas, zart, ponyvas,
bekaval ellatott teheraut6val vegzik. Az Avermann tlpusu nyitott kontenerekcserejet MAN multiliftes
teherqepjarrnuvet vegzik. Szallltaskor a kontenereket takaroponyvaval fedik'le.'
",
A telephelyre beszallltott .hulladekok fogadasara egy ~200 rrr-es, aszfaltburkolatuterulet, illetve egy
400 m2-es valoqatocsarnok szolqal, A beerkezo hulladekokat 2 kateqoriaba soroljak:
1. Valogatast nem igenyl6 hulladekok: ezek az idegen anyagt61 mentes hulladekok kozvetlenul a
balaz6,gep ~~alagjara kerulnek. A kesz balakat a telephelyr61 tortenokiszallftasigtarol6helyen
taroljak..
2. Valoqatast igenyl6 hulladekok: lerakodas utan a valoqatocsarnokba kerlHnek.
Az elokezeles 2 db 'nagyteljesitmenyu PAAL CONTI 200 B tlpusu balazoqeppel es egy Taros 16.50-es
iratmegsemmisft6 geppel tortenik. A kesz balakat a csarnokba vagy az 'udvari 'nyllt tarolohelyre
szallltiak. A "gazdasagos klszallltasi rnennyiseq elerese utan szerzodott kezefopaitrierreszere acjak at
a hulladekokat,
A Bekescsaba, Ketegyhazi ut 22. sz. (2626/6 es 2627 hrsz.) alatti ingatlan keritessel korulvett, zarhato,
biztonsaqi karneraval megfigyelt. A bels6 utak betonozottak.
5.

Biztonsagi es el6vigyazatossagi intezkedesek kovetelmenyei:

1. A hulladekqazdalkodasi tevekenyseqet cigy kell veqeznl, hogy a" kornyezet szennyezese es
karcsltasakizart legyen. A foldtani kozeqbe szennyez6 anyagok nem kerulhetnek, Amennyiben
ezen 'tevekenyseqek saran rendkivOli esemeny (baleset, elemi csapas) hatasara a kornyezet
szennyezesenek veszelye all fenn, vagy bekovetkezik a kornyezet szennyezese, abban az
esetben enqedelyesnek haladektalanul lntezkednle kell a veszelyhelyzet, illetve a
kornyezet~ie·nnYez'eshiegsiontetesere. EgyidejUleg erteslteni Kell azl. foku' kornyezetvedelrnl es
termeszetveoelmi hatosaqot az esemenyrof,
2. Tilos atvenni asvanyolajjal, vagy mas veszelyes anya~gal szennyezett, vagy kockazatos anyagot
·tartafrlraz6IiCllla~ef(ot. ;6\'gyujt6helyeken tapasztalt esetleges szennyez6desekt3t" haladektalanul
meg kell szOntetni.
3. Nem veneto at olyan hulladek, amely ismeretlen eredetU, vagy osszetetelu, illet61eg nem szerepel
a hat~r~~~t"I1~j2~:p0"nil§ban telsorolt hulladekok kozott.

III.
A) Kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi el6irasok a tevekenyseg folytatasahoz:
1./
A tevekenyseq saran mindenben be kell tartani az I. foku kornyezetvedelrni es terrneszetvedelrni
hatosaqhoz 2016. jullus 25-en beerkezett - es 2016. 08. 24-en es 09. 16-an meqkuldott hianypotlasi
dokurnentaciokkal kieqeszitett - kerelemhez csatolt enqedelyezesl dokurnentacloban megadott
technol6giaH
biztonsaqi elolrasokat, tovabba biztosftani kell a hulladek kornyezetvedelmi
szernpontoknak megfelel6 kezeleset,
2./
Az atvett' hulladekokrol a hulladekkal kapcsolatos nyllvantartasl . es adatszolqaltatasl
kctelezettseqekrol vszolo 309/2014. (XII. 11.) Kormanyrendelet (a tovabblakbart R.) 1. sz.
rnellekleteben -elolrtadattartalommal nyilvantartast kell vezetni, melyet 5 eVig meg kell 6rizni. Az
adatszolqaltatast a. R. 10-13. §-ai, valamint a 2. es 3. sz. rnellekletei alapjan kell t~ljesfteni az I. toku
kornyezetvedelrnl es termeszetvedelrni hat6sag reszere.
3./
Enqedelyes avmlndenkor hatalyos hulladekqazdalkodasi [oqszabalyok., elolrasal szerint koteles
meg6rizni a hLilladek-nyilvantartasanak reszet kepezo, a szallltmanyokra vonatkozo, azt klsero
fuvarokmanyokat,melyeket 5 even belOI nem lehet selejtezni.
4.1
A nyilvantartasvezetese saran a kornyezetvedelmi termekdljrol sz616 2011. eyi LXXXV torveny (a
tovabbiakbaru Ktdt.) hatalya ala tartoz6 termekdljkoteles termekekb61keletkezett hulladekok
.nyllvantartasat elkulonitett m6don kell veqezni. A terrnekdljkoteles termekekbol kepzodott hulladekok
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.

.
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nyilvantartasban torteno elkulonlteset a Ktdt. vegrehajtasara kiadott rendeietb~n' meghatarozott HKT
k6dok ala torten abesorolassal kell teljesiteni.
5./
Enqedelyes koteles gondoskodni az atvett hulladekok biztonsaqos, k~rriy~z~tv~~,elmi szempontb61
rneqfelelo gyOjteserol, valamint a tovabbi kezelesre, hasznosltasra torteri6 rendszeres atadasarol,
Erre a celra csak.enqedellyel rendelkez6 hulladekkezelot vehet igenybe. "
.
6./
A telephelyenfolytato,tt tevekenyseg soran a ~ajterhelest es a diffuz le{,~g6ierh.efest az elerheto
legjobb technika alkalmazasaval a legkisebb rnertekure kell csokkenteni.' ~
7./
A Bekescsaba, ,Ketegynazi ut 22. sz. (2626/6 es 2627 hrsz.) alatti telephelyhulladektarol6 helyeire
vonatkoz6, a 'kerelmi dokurnentaclohoz csatolt uzemeltetesi szabalyzatot, j6vahagyom. A
tevekenyseq vEigzes~ soran be kell tartani a jovahaqyott Ozemeltetesiszabalyz<<;1t~C3nfoglaltakat.
8./
A gyOjteshezes.eloke2;eleshez kapcsol6d6 hulla'dektarolas egyeb feltetelei:
• A telephelyen a hulladekok - legfeljebb 1 evig torteno'-:: el6z(3tes tarolasarol
kornyezetszennyezest kizaro m6don kell gondoskodni.
,
• Folyamatosan figyelemmel kell klserni a hUlladekgyOjt6 terOlet kapacitasanak rnerteket, azt
meghalad6 " mennyisequ hulladek nem gyOjthet6, illetve nern , veheto:~t. A telephelyen
egyidejOleg tarolhato hulladekok rnaxirnalls rnennyiseqe:
- feldolqozasra varo hulladekok eseteben: 2410 tonna
- feldolgozott, bebalazott hulladek eseteben: 500 tonna (700 bala) a zart csarnokban, illetve
300 tonna (400 bala) a nyilt hulladektarolo teren.
• Nylltteri-tarolohelyen az el6kezelesre atvett hulladekokat - a hulladek fajtajanak biztonsaqos
elhelyezesere.alkalrnas, a hulladek mennyiseqetol es rninoseqetol fogg6meretO es kialakltasu 
zart rendszerOkontenerben kell tarolnl, Meg kell akadalyozni a hulladekok szelaltali elhordasat,
• A hulladektarolo helyen tarolt hulladek fajtajat es tlpusat a konteneren 'vagy ~~ nem kontenerben
torteno tarolas eseten - a tarolas helyen, rneqkulonbozteto, j61 iathato, figyelemfelkelt6 jelzes,
felirat alkalrnazasaval egyertelmOen es olvashat6an fel kell tuntetni., , .... ,.; ..
• A tarolas soran hasznalt kontenerek es taroloterek (igy kulonosen az ut- es terburkolatok)
allapotat rendszeresen ellenorizni es szukseq sz~rint javitani kell. A serult es a hulladek
tarolasara alkalmatlan kontenereket-haladektalanul epre kelleserelnl,
• A tarolas soran a hulladekhoz torteno ssabad es akadalyrnentes hozzaferest folyamatosan
biztositani kell.
~
.
9./
Jelen hatarozat alapjan a telephelyen vegzett hu~tesk,:.fevek~Dy~eg'kizar6Iag csak a
kerelernben es a csatolt helyszinrajzon megadott terOleten, a megadott epuletekben,
tarolohelyeken es az enqedelyezett berendezesek igenybe vetelevel tortenhet,
10./
A tevekenyseqbol keletkez6 es visszamarad6 veszelyes es nem veszelyes hulladekokat be kell
sorolni a hulladekjeqyzekrol sz616 72/2013.' (VII. 27.) VM rendelet szerint, es gondoskodni kell
kezelesukrol, artalrnatlanttasukrol.
.
11./ .
A telephelyeri folytatott tevekenyseq soran a foldtani kozeqbevszennyezo anyagok nem
kerOlhetnek.
12./
A telephelyen hasznalt eszkozok, rnunkaqepek es szallltoiarmuvek -rnuszaki allapotat
folyamatosan ellen6rizni szukseqes, Amennyiben meqhibasodast eszlelnek (pI.: Ozemanyag
szivarqas, vagy olalfolyas), a szennyezett foldtani kozeqet - amennyiben keletkezik - azonnal ki
kell termelni es megfelel6 mOszaki vedelernrnel ellatott helyen kell atadni mindaddig amig azt
ervenyes hulladekqazdalkodasi enqedellyel rendelkez6 ceqnek at nernadjak,
Az Ozemanyaggal mOkod6 rnunkaqepek csak megfelel6 muszaki ::.vedelemmel ellatott
13./
helyseqekben hasznalhatoak.
. -.,
14./
A rnunkaqepek es szallltolarmuvek tankolasa, karbantartasa csak kOls6. vallatkozo erre
enqedelyezett telephelyen tortenhet, A gepjarmOvek es gepek tarolasa csak betonozott terOleten
tortenhet.
15./
Ajelen engedelyben nem szabalyozott kerde,sekben a hulladekr61 sz6162012,.~vi CLXXXV. tv. es
vegrehajtasi rendeleteinek rendelkezesei az iranyad6ak.
00"
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B) Kornyezet-egeszsegOgyi el6frasok a tevekenyseg folytatasahoz:

16.1

Az erintett terulet, ragcsal6- es rovarrnenteslteset szukseq szerint,de"legalabb evente ket
alkalornmal el ~ell veqezni, vagy veqeztetni.
. : . ".
A munkaitat6 k6teles a rnunkavallalok eqeszseqet es biztonsaqat' vesz~ryeztet6 munkahelyi
biol6giai expozfci6kat a kulon joqszabalyban foglaltaknak meqfeletoerr vfelrnerni. Ennek
csokkentese erdekeben - a foqlalkoztatasTeltetelekent - a kulon joqszabalyszerint biztosftania
kell az adott veszelyeztetett munkakorben foglalkoztatott dolgoz6k V~d6oltasat.' '
A hulladekkezelest vegz6 szernelyek egeszseget, biztonsaqat nern veszelyezteto rnunkaveqzes
feltetelelrol ~ beleertve az egyeni ved6eszkoz6k biztosltasat, aiok'elkOl6nftett tarolasat,
rendszeres tisztltasat, karbantartasat es sZ~kseg szerinti gyakorisaggal torten6 cserejuket is - a
hulladekkezelo szolqaltatas uzerneitetolenek kell gondoskodnia az egyeb vonatkozo jogszabalyok
.'
,
figyelembeveteievel.
.
~.

17.1

18.1

19.1

~

A kemiai blztonsaqrol sz616 m6dosftott 2000. evi XXv. tv. valarninta vesz~'lyes anyagokkal es
veszelyes keszlfrnenyekkel kapcsolatos eljaras szabalyairol sz616 rnodosltott 44/2000. (XI1.27.)
EOM rendeletben foglalt elolrasokat be kell tartani.

IV.
A hatarozat ellen' arinak kezbesltesetol szam1tott 15 napon belul az OrszagosK6rnyezetvedeimi es
TermeszetvedelmiF6felogyel6seghez (1016 Budapest Meszaros ut 58/a.) cfmzett, de a Bekes Megyei
Korrnanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelrni Foosztalyahoz (5700 Gyu'la; Megyehaz u. 5-7. sz.)
- 2 peldanyban - benyujtando fellebbezesnek van helye.
.
A jogorvoslati eljaras dfja: 120.000,- Ft, melyet a Bekes Megyei Kormanyhivatal 10026005-00299578
00000000 sz. eloiranyzat-felhasznalasi szarnlaiara kell befizetni. A dfj befizeteset igcizbl6 dokurnentumokat
a fellebbezeshez kell csatolni.

IN
-
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.

A Poparec-RecycHrfgO'Kft:~('a :tov·abbiakbcm:· enqedelyes) 2016. julius 25-enkerelmet· nyujtott be a Bekes
Megyei Korrnanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelrni Foosztalyahoz (a tovabbiakban: Foosztaly),
A dokumentacio szerint engedelyes a Bekescsaba, Ketegyhazi ut 22. sz. (2626/6 -es '2627 hrsz.) alatti
telephelyen nem veszelyes hulladekok gyOjteset eselokezeleset klvanja folytatni.A kerelrnl dokumentacio
orszaqos terOleti hatalyu nem veszelyes hulladek szallltasara es a szallltashoz kapcsol6d6 gyujtesre is
kiterjedt. Tekintettel arra, hogy tobb kormanyhlvatal illetekesseqi teruletet erinto hulladekszallltas es gyOjtes
eseten az Orszaqos K6rnyezetvedelmi es Termeszetvedelrni F6felOgyel6seg (a tovabbiakban: OKTF) jar el
els6 fokon, ezert a kerelern szallltasra es szallltashoz kapcsol6d6 gyujtesre vonatkoz6 reszet hataskor
hianyaban attettern az OKrF-hez, mint hataskorrel es illetekesseqqel rendelkez6 hatosaqhoz,
A kornyezetvedelmlee termeszetvedelrni hat6sagi es igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeloleserol
sz616 71/2015. (111.30.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban: Korm. r.) 9. § (2)bekezdeseben foglaltcik szerint:
9. § (2) K6rnyezetvedelmi hat6sagkent -'. ha kormenyrendetet maskent .nem rende/kezik - a
kormahyhivatal jar et.
Tekintettel arra, hogy a nem veszelyes hulladekok telephelyi gyujtesere es .elokezelesere vonatkoz6
hulladekqazdalkodasl tevekenyseq csak a Bekes Megyei Kormanyhivatal vtlletekesseql teruletere
(Bekescsaba) terjed'kl.ezert az Ogyben a Kormanyhlvatal az eljaro komyezetvede'mihatosaq. Enqedelyes
korabban a Tiszantuli Kornyezetvedelrnl, Terrneszetvedelrni es VfzOgyi FelOgyel6seg altai kiadott, 62826
015/2011. ikt. szartnlhulladekkezelesi engedely alapjan veqezte a nem veszelyes hulladekok begyOjteset es
elokezeleset. Az enqedely 2016. augusztus 31. napjaig volt ervenyes.
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A huiladekrol szolornodosltott 2012. evi CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Hfr:r §;(1) bekezdeseben
..
felsoroltak szerint:.
7.
e,qkez~jes: e hesznosttesi vagy arta/inat/anitast mege/6z6 e/6k~szit6 mOve/et;
17.
gyOjtes:, a. hill/adek 6sszegyOjtese hul/adekkeze/6 /etesiim~nybe 'torten6 e/szallitas
.celjab6/;
hulladek e/6zetes va/ogatasat as e/6zetes taro/asat
... ,.a gyOjtes meqeben fog/alja a
,
is;" "
17a.
gyOjt6: otyen gazda/kod6 szervezet, ame/y a hul/adekot' a hul/adekb'irtokost6/, i/letve
hul/a(jekgatda/kodasi /etesitmenyekbOlosszegyOjti, etvessi.
hul/adekgazda/kodas: a hul/adek gyajtese, szallitasa, keze/ese,az i/yen mOve/etek
26.
fe/Ogye/ete, a keresked6kent, kozvetit6kent vagy kozvetit6' szetvezeikent vegzett
tevekenyseg, a hUlladekgazda/kodasi letesttmenyek es berendezesek uzemelieiese,
velemini a hulladekkeze/6 teiesttmenye« ut6gondozasa;
kezl!/es: hesznoeitesi vagy arta/mat/anitasi mOve/etek, ideertve a hesznositest vagy
36.
ettetmetlenites: mege/6z6 e/6keszitestis;
A Ht. 62. § (1) bekezdese szerint:
62. § (1) HUlladekgazda/kodasi tevekenyseg - e iorvenyben, va/amint 'kormanyrende/etben
meghatarozott kivetel/e/ - a kOrny~?'etvede/mi hat6sag a/tal kiadott hul/adekgazda/kodasi
engede/y vagy nyi/vantartasba vete/t91apjan veqezheto.
'"

,

.<' •

;

'~

A hulladekqazdalkodasi enqedelykerelern tartalmi kovetelrnenyeit a huIIadekqazdalkodasi tevekenyseqek
nyilvantartasba vetelerol, valamint hatosaql engedelyezeier61 sz616 m6dositott 439/2012. (XII. 29.)
Korrnanyrendelet (atcvabbtakban; Kormanyrendelet) 6-9. §-ai es 11. §-a tartalmazza. A benyujtott kerelmi
dokurnentacio nem tartalmazta teljes konien a joqszabalyban el6irt szukseqes mellekleteket,
nyilatkozatokat, ezert 2016. augusztus s-en hianypotlasi felhlvas kiadasara kerOlt sor.
A 2016. augusztus 24~en erkezett leveleben enqedelyes benyultotta a tartalmi hlanypotlast, azonban a
kerelern elblralasakor a tenyallas tovabbi tisztazasa valt szukseqesse, ezert a 2016. szeptember 7-en kelt
levelemben hianypotlasra hivtam fel az enqedelyestr A teljes kbrO hianypotlas 2016. szeptember te-an
erkezett be a F6oszfalyra.
.'
"".
. __.' ._
~,
".,." '. , ' ,
A 2016. szeptembef23~an KEm levelebe'~ engedelyes~6dOSitotta kerelmet oly medon, hOgy a 12 01 99
azonosit6 kodu hulladekot (rneqnevezese: kbzelebbr61~em hatarozhato hulladek) kiveszi a gyujtesbe
es elokezelesbe bev~)~hat6 hulladekok korebol, Illetve a 15 O+--02a7onosit6..k6d~yag_S§omagolasi
hulladek gyOjthet6 es el6kezelhet6 mennyiseqet 2000 flev mennyiseqrol 2200 t/ev-ntennylseqre klvanja
nbvelni.

Az ellaras soran a rendelkezesemre allo iratok alapjan az alabblakat allapltottam meg:
A Bekescsaba, Ketegyhazi ut 22. sz. (2626/6 es 2627 hrsz.) alatti telephely ipari terOleten
helyezkedi~~i. A telephely az enqedelyes tulajdonaban van.
' .
A hulladekok telephelyre torteno beszallltasat eqyreszt az enqedelyes vegzi salatqepjarmuvevel,
rnasreszt a' ,bulladek. birtokosa, termel6je. A hulladekok rnerleqelese 'a menet kozbeni
tenqelyterhelesrnero allornason tbrtenik.'·
A telephely teljes kozmuvel ellatott,
A telephelyen, folytatott huliadekqazdalkodasi tevekenyseqqel osszefuqgesben nem Ozemel
bejelenteskoteles legszennyez6 forras,
J'egyseges
A nyiltteri tarol6
es egybefOgg6, vlzzaro szilard aszfaltburkolattal ellatott. A bels6
kozlekedesi utak a teherqepkocsik forqalrnara rneretezett m6don vannak kialakitva. A nylltterl
hulladektarolo. hely kerltessel korulvett, zarhato kapuval es biztonsaql kamerarendszerrel van
felszerelve.
A tarolo csarnok 400 m2 alapteruletu, beton aljzatU, fedett epulet, A tarqoncak forqalrnara rneretezett
m6don lett kialakitva. A csarnok zarhato kapuval es biztonsaql kamerarendszerrel van felszerelve. '
A tevekenyseg Yelelmezett hatasterOleten belOl nines zajvedelmi szempontb61 vedend6 objektum.
A telephely nein v.edend6 termeszeti ertek vagy annak ved6bvez~te, illetve nem Natura 2000
terOlet.
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A telephelyre Bekescsaba Megyei Joqu Varos Jegyz6je a 11.1733-9/2013. ikt. sz. hatarozataban
telepenqedelyt adott'ki, es egyben a telepet 113. sorszarnon nyilvantafta~ba\;ette.··
F61dtani k6zeg vedelrne szempontiabol elolrasairnat a felszin alatti vizek vedelmerol sz616
219/2004. (VII. 21:) Korm. rendelet, a f61dtani k6zeg es a felszin alatti viz szennyezessel szembeni
vedelrnehez siOkseges hatarertekekrol es a szennyezesek mereser6Isz616:SI2Q09.(IV. 14.) KvVM
EOM-FVM egyottesrendelet 1. § (1) bekezdes a) pontja es 1. mellekIEH~"alapjitniettem meg.
A Kft. a kerelern reszekent benyujtotta a telephely tarolohelyelnek uzemeltetesi .szabalyzatat, rnelyet
az egyes hulladekqazdalkodasi letesltrnenyekkialakltasanak es uzemeltetesenekszabalyairol sz616
246/2014. (IX. 29,) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdese alapjan,)~len:hatarozat rendelkez6
reszenek III.J. pontjaban jovahaqytarn.
"
" " ' ,',
Enqedelyesaz Allianz Hunqaria Zrt-nel rende!kezik k6rnyezetszennyez$~iN!el:6SsegbiztoSftassal.
A benyuitott dokurnentacio es a rendelkezesernre allo adatok alapj~nrneg~liapitottam, hogy
kornyezet-eqeszsequqyi szakkerdes tekinteteben a nem veszelyes h,lJlI~dekkal kapcsolatos
hulladekqazdalkodasi tevekenyseq a vonatkozo [oqszabalyi elofrasoknak megfelel.
A koziqazqatasi hatosaqi ellarases szolqaltatas altalanos szabalyairol sz616 m6do 9itott2004. evi CXL.
torveny (tovabbiakban: Ket.) 71/A. §-a alapjan a BE/40/25045-002/2016. Ogyiratszamu hatarozatban fOgg6
0
hatalyu dontest hoztam.
A hulladekqazdalkodasi enqedelykere'ern tartalmi kovetelrnenyelt a Korrnanyrendelet 7. § (1) bekezdese, 9.
§ (1) bekezdese es 11. §-a tartalmazza. A benyujtott kerelrnl dokumentacio tartalmazta a [oqszabalyban
elotrt szukseqes rnellekleteket, nyilatkozatokat.
.
",
.
A Ht 80. § (1) bekezdese, tovabba a Kormanyrendelet 9. § (2) bekezdese ahullad~kgClzdalkodasi enqedely
tartalmi kovetelrnenyeit hatarozza meg.
A kornyezetvedelrni es terrneszetvedelml natosaql es igazgatasi feladatokat ell~t9.:>z~rvek kijel61eser61
sz616 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban: Korm. r.) 31. § (1) bekezdese es 8. rnelleklet 1.2.
pontja alapjan a kornyezet-eqeszsequqyi szakkerdeseket a- kormanyhivatal vizsgalja. A Bekes Megyei
Korm~nYbijt~l~; Beke~csabai Jarasi '" HivatC!,L 1'!~pegeszseg(jgyi Osztalya a ,', dokumentaclora a BE
02/10/03193-3/2016. Ogyiratszamu .velernenyt ~ata, melyben feltetelek elolrasaval javasolta a
hulladekqazdalkodasi enqedely kiadasat. A beni(ljt6tt kerelrnet a kornyezet-eqeszsequqyi szakkerdesekre,
igy k0l6l1oseg~~?:egeszsegkarQ$i,t6 kock;3zatOk es esetleges hatasok felrneresere, a fert6z6 beteqseqek
terjedeseriek rneqakadalyozasara, a rovar- es r~gcsaI6irtas, a veszelyes 'k~szitmenyekkel vegzett
tevekenyseq vizsqaiatara, a telepulesi szilard hulladekkal kapcso/atos kozeqeszsequqyl, [arvanyuqyl
vonatkozasu kovetelmenyek ervenyesltesere kiterjed6en meqvizsqaltam. Komyezet-eqeszsequqyi
szernpontu elolrasalrnat a telepulesi szilard es folyekony hulladekkal kapcsolatos k6zeges,zsegOgyi
kovetelrnenyekrol sz616 16/2002. (1V.10.) EOM rendelet 3.§ (3) bekezdese, a fertozo beteqseqes es a
[arvanyok rneqelozese erdekeben szukseqes jarvanyuqyi intezkedesekrol sz616 18/1998. (VI. 3.) NM
rendelet 9. § (1) bek., valamint 4. sz. rnelleklet 3. A) es 7. b) pontjai alapjan, a kerniai biztonsaqrol sz616
2000. evl XXv. Tv., es a veszelyes anyagokkal es a veszelyes keszltmenyekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevekenyseqek reszletes szabalyairol sz616 44/2000. (XI1.27.) EOM rendelet elclrasal
alapjan tettem meg.
A f61dtani k6zeg vedelme szernpontlabol a felszin aJatti vizek vadelmer61 sz6/6 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet alapjan rneqallapitottarn, hogy uzemszeru rmikodes eseten a f61dtani k6zeg szennyezodese nem
val6szinOsithet6.
' ,

Az enqedelyes tevekenyseqehez tartoz6 kornyezetvedelrni feladatokat Bondorne Gaal Judit lalja el.
Az enqedelyes-altal benyujtott kerelrnet es kapcsol6d6 iratokat rneqvizsqalva meqallapltottarn, hogy a
dokurnentacloban szereplo technol6giai lelrasok es a vonatkoz6 joqszabalyok elolrasainak betartasaval,
tovabba az enqedely e/?irasainak betartasa mellett a k6rnyezet szennyezese, . karositasa kizartnak
.,._teki~thet6,igy a tevekenyseg k6rnyezetvedelmi erdeket nem sert. K6zegeszsegOgyi szempontb6/ sem
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talaltarn joqszabalyi akadalyat a kerelem tellesltesenek, ezert a rendelkezo .r$sz!?~rtfoglaltak szerint
hataroztarn, az enqedelyt megadtam.
A hatarozatot a kornyezetvedelrni es termeszetvede'rni hatosaqt es iqazqatasi feladatokat ellato szervek
kijeloleserol sz616 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztositott hataskorornben es illetekesseqemben
eljarva hoztam meg.
Hatarozatornat a Ket. 71. § (1) bekezdese alapjan, a 72. § (1) bekezdese szerinti m6don adtam ki a Ht. 80.
§ (1) bekezdeseben es a Kormanyrendelet 9. § (2) bekezdeseben foglaltak alapian.
Az enqedely ervenyesseqi idejet a Ht. 79. § (1) bekezdese alapjan allapltottarn meg.
Tarqyi - kerelernre indult - kornyezetvedelrni aflatnigazgatasi eljaras iqazqatas! szolqaltatasi dija a
kornyezetvedelrni es termeszetvedelmi hatosaql eljarasok iqazqatasi szolqaltatasi dljairol sz616 14/2015. (III.
31.) FM rendelet 1. sz. rnellekletenek 4.6. es 5. pontja alapjan 240.000,- Ft. Az iqazqatasi szolqaltatasi dij
befizetese rneqtortent.
, . ..
A hatarozat efleni fellebbezes lehetoseqet a Ket. 98. § (1) bekezdese biztositja. A fellebbezes
eloterjesztesenek a hataridejet a Ket. 99. § (1) bekezdese aiapjan allapltottarn meg.
Ajogorvoslati eljaras dijar61 a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdese alapjan adtam tajekoztatast.
A fellebbezes eseten benyujtando jogorvoslati kerelern peldanyszarnat a Ket. 102. § (4) bekezdesevel
6sszhangban hataroztarn meg.
A hulladekkezelesi enqedelyt a hatosaqi nyilvantartasba bejegyezt~m.

Tekintettel arra, hogy a kerelem beerkezeset kovet6 ket h6napon beliil meghoztam jelen dontest, ezert
a BE/40/25129-D04/2016. iigyiratszamu fiiggo hatalyu hatarozathoz nemkapcsol6dnakjoghatasok.
A kornyezetvedelrni hatosaq felhivja az enqedelyes figyelmet arra, hogy jelen enqedely nem mentesit a Ht.
es annak veqrehajtasi jogszabalyaiban el6irt kotelezettseqek teljesltese a161, tovabba az egyeb agazati
joqszabalyok altai el6irt hatosaqi enqedelyek beszerzese al61.

Gyula, 2016. szeptember 26.
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