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KTFO-azonosft6: I I 4622-l -10/2017.
lkt. szem: BK-05/KTF/0403l - I3120I7
Ugyintiz6: dr. Megyesi D{niel,

HOrOmpd Norbert,
Kapiuiny L6szl6

Telefon : +36 (76) 795-859

Tdrry: ELTEX Kft ., Solwadkert, hulladdkgazd6lkod:isi engedily

HATAROZAT

az fi,feX Xt 14032 Debrecen, Pechy M. u. 46.) - a tovebbiakban: enged6lyes - resz6re

hullad6kgazdilkodrisi enged6lyt adolq

az allbbiak szerint:

1.) Enged6lves adatai:
Eng.dAy;;t;antex Kereskedelmi 6s Fuvaroz6 Kft .

Sz6khely: 4032 Debrecen, P6chy M. u. 46.
Telephely: 6230 Solwadkert, Szenthdroms6g utca76. (28214 brsz.)
KSH szirn: I I148177-4690-l 13-09
KUJ szi.rn: 100 393 875
KTJ szi.rn: 102 703 727

2.) Ensed6lvezett kezel6si tev6kenvs6s:
Nem vesz6lyes hullad6k kereskedelem. gpjt6s. el6kezel6s

Az ensed6lvezett tev6kenvs6s a h tev6kenvs&ek nvih'intart{sba v6tel6r6l.
valamint hat6sisi ensed6lvez6s6rdl 139 12012. II.29. Korm. rendelet 2. mell) 6klete szerint:
E0203 aprit6s (zuzris, tdrds, darabol6s, 5rl6s)
80204 tomtirit6s, briliaris, darabositis (pl. agglomer6l6s, regranu16kis)
E0205 v6logat:is alaki jellemz6k szerint (osa6lyozis)
E0206 vrilogatris anyagmin6s6g szerint (osztelyozis)
E0208 hullad6kltri velt elektromos, elektronikus berendezds bont6sa

Az ensed6lvezett tev6kenvs6s a hullad6ksazdilkodissal kapcsolatos irtal atlanitisi 6s hasznosit{si
miiveletek felsorol:isri16l,13/20 I 6. ndelet 2. szimt mell6klete szerint:
Rl2 Atalakitis az Rl-Rl I miiveletek valamelyik6nek elv6gz6se 6rdek6ben (R-k6d hi6nyriban ez a

miivelet mag6ban foglalhatja a hasznositist megel6z6 el6k6szit5 miiveleteket, mint p6ldriul az Rl-
Rl I miiveleteket megeloz6en v6gzett vilogatiis, aprit6s, tdm6rit6s, pelletk6szitds, szAritis, ztzis,
kondicion6l6s vagy elkiiltinit6s);

Rl3 Trirol6s az Rl-Rl2 miiveletek valamelyik6nek elv6gz6se 6rdek6ben (a k6pz6d6s helydn az

elsz6llitasig tort6no 6tmeneti tirolis kiv6tel6vel, ahol az 6tmeneti tiiroLis a 2. $ (1) bekezd6s6nek

17. pontja szerinti el6zetes tiiroliist jelenti).

Bacs-Kiskun Megyei Kormrinyhivatal Kecskemiti JAnisi Hivatal
Komyezetvidelmi ds Termeszetvddelmi F6osa6ly

Jogi ds Hat6s6gi Nyilventart6 Osztaly
Cim: 6000 Kecskemdt, Bajcsy-Zsilinszky kt. 2., Pf. 6,12

7 6 I 7 95 -8'l 0, e -mail: komyezetvedelem@bacs. gov.hu
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Azonosit{i

k6d
Megnevez6se

Mennyis6ge

(tonna/6v)

mfianyaghullad6k (kiv6ve a csomagol6s) 50

02 0l l0 fdmhulladek 10

03 0l 05
fir6szpor, faforg6cs, darabos esel6k, fa, forgricslap 6s fum6r,

amely ktildnbdzik a 03 0l 04-t6l
100

07 02 t3 hullad6k miianyag 500

08 03 l8 hullad6kkri vilt toner, amely k0l6nbdzik a 08 03 I 7-tol i0

08 04 l0
ragaszt6k, titmit6anyagok hullad6kq amely kiil0nb6zik a 08 04

09-t6l
50

l0 08 09 egy6b salakok 100

1008 ll
koh6salakok (fdmsalakok) 6s gyril6kony ftil6z6k. amely

kiil<lnbcizik a l0 0E l0-tol
50

10ll l2 iiveghullad6k, amely kiil6nb6zik a l0 ll ll-t6l IO

12 0l 0l 50

vasf6m r6szek 6s por 50

12 01 03 nemvas f6m reszel6k 6s esaergaforg6cs 50

12 0l 04 nemvas f6m r6szek 6s por 50

12 01 05 gyaluLisb6l 6s esaergriLisb6l szirmaz6 m[ianyag forgiics 200

t2 0t t7 homokfiivalisi hullad6k, amely kiilOnbdzik a l2 0l l6-t6l 50

15 0l 01 papar 6s karton csomagol6si hullad6k 1.500

15 0l 02 mrianyag csomagoLisi hulladdk 1.000

fa csomagoLisi hullad6k 900

3.; A kereskedelmi. syiiitesi 6s el6kezel6si tev6kenvs6pbe bevonni kivint nem vesz6lves hullad6kok
megnevez6se. mennyis6ge:

02 0l 04

vasf6m r6szek 6s esztergaforgdcs

t2 01 02

15 0l 03
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15 0t 04 f6m csomagolisi hullad6k 30

15 0t 06 egy6b, kevert csomagolesi hullad6k .100

15 0l 07 iiveg csomagol:isi hullad6k 100

l5 0t 09 textil csomagollsi hullad6k 50

15 02 03
abszorbensek, sziir<ianyagok, t6rlokend6k, vdd6ruhrizat, amely

kiil6nbtizik a l5 02 02-t6l
50

16 0l 03 50

l6 0l l7 vasf6mek

l60l l8 nemvas fdmek 30

l6 0t l9 mfianyagok 50

iiveg r0

t6 02 t4
kiselejtezett berendez€s, amely kiildnbtizik a 16 02 O9-t6l 16 02

I 3-ig te{ed6 hullad6ktipusokt6l
200

16 02 16
kiselejtezett berendez6sbSl eltivolitott anyag, amely kiitdnbdzik

a 16 02 15+61
200

16 03 04 szervetlen hullad6k. amely kiiltinbtizik a l6 03 03-t6l 50

16 03 06 szerves hullad6k, amely ktltinbdzik a l6 03 05+51 50

l6 06 04 higos akkumul6torok (kiv6ve a l6 06 03) l0

t6 06 05 egy6b elemek 6s akkumuliitorok l0

beton 50

17 0l 02 t6gla 50

17 0l 03 cser6p is kerimia 50

17 0t 07
beton, tdgl4 cser6p 6s kenimia frakci6 vary azok kever6ke.

amely kilOnbtizik a l7 0l 06+61
50

hullad6kki vrilt gumiabroncsok

30

16 0l 20

l7 0l 0l
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t7 02 0t fa 100

t'7 02 02 iiveg l0

miianyag 300

l7 04 0l

t7 04 02 aluminium 100

l7 04 03 6lom

t7 04 04 cink t5

17 04 05 vas 6s ac6l r00

l7 04 06 on i0

t7 04 07 f6mkeve16k 500

t7 04 tt k6bel, amely kiil6nb6zik a 17 04 lO-tdl

t7 05 04 ftrld 6s ktivek, amelyek kiildnbdmek a 17 05 03-t6l 50

l7 06 04 szigetel6 anyag, amely kiil6nb0zik a l7 06 0l 6s a l7 06 03-t6l 50

l7 08 02 gipsz-alapri 6pit6anyag, amely kiil<inb<tzik a 17 08 0l-t5l 50

l7 09 04
kevert 6pit6si-bontisi hullad6lq amely kiil6nb0zik a l7 09 0l-t61,

a 17 09 02{61 6s a l7 09 03-t6l
50

19 l0 0l vas- 6s ac6lhullad6k t0

t9 l0 02 nemvas f6m hulladdk t0

19 l2 0l papir 6s karton 200

t9 t2 02 fdm vas t0

19 t2 03 nemvas f6mek

t9 t2 04 muanyag es guml 200

t7 02 03

vdrdsr6z, bronq sirgar€z 100

l5

30

l0
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19 l2 0s uveg l0

t9 t2 07 fa, amely ktildnb6zik a l9 l2 06-t6l r00

l9 12 08 textiliek 50

t9 t2 l0 6gheto hulladdk (pl. kever6kb6l kdszitett tiizel6anyag) 600

t9 t2 t2
ery6b, a l9 12 I l-t6l kiil6nbdz6 hulladik mechanikai

kezel6s6vel nyert hullad6k (ide6rwe a kevert anyagokat is)
.100

20 0t 0l papir 6s karton 500

20 0l 02 tiveg 10

20 0l l0 ruhanem u 50

2001 n textiliek 50

20 0l 34 elemek 6s akkumul6torok. amelyek kiildnbdznek a 20 0l 33-t6l l0

20 0r 36 200

20 0l 38 fa. amely kiildnbdzik a 20 0l 37-t6l r00

20 0l 39 500

20 0l 40 f6mek

20 02 0l biol6giailag lebom16 hullad6k 50

20 03 07 lomhullad6k 50

10.9{0

A t6rw6vben eviiitdtt. illetve kereskedelembe bevont hulladdkok tisszes mennvis6se nem haladhatia mes
a 10.940 tonnit.

4.) Az enqed6lvezett hullad5kgazddlkodisi tev6kenvs6s leir:isa:

Az enged6lyes a tev6kenys6g6nek v6gz6sdhez t6rgyi ingatlanon I db 1.200 m2-es raktircsamokot, 1.500 m2

kiilt6ri tarol6teriiletet, illeNe I db iroda6ptiletet b6rel a Garota Miianyag- csomagol6eszkdzoket Gy6rt6 6s

Forgalmaz6 Kft.-t61.

kiselejtezett elektromos 6s elektronikus berendez6sek, amelyek

kiiltinbdznek a 20 0l 2l+ol, a 20 0l 23+61 6s a 20 0l 35-t6l

miianyagok

30

6sszesen
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Az enged6lyes a telephelyen h6tf6t6l szombatig (h6tkdznap: 6-18-ig, szombaton: 6-14-ig) v6gez

tev6kenys6get l0 f6 alkalmazottal. Az ingatlanon az alkalmazottak rdsz6re 6ltdzo, zuhanyz6, mosd6 6s

6tkez6 biaosftott. Az iv6vizet a solwadkerti kdzszolgaltat6 biaosida. A keletkez6 szoci6lis szennyviz a

kdzcsatom6ba kertil bevezetisre. Technol6giai szennTriz nem keletkezik. A burkolt feliiletekrSl a

csapad6kvizeket viznyeltikkel dsszegyiijtve vezetik a telepi csapad6kviz elvezetb rendszerbe. A rendszer
iizemeltetrije a teriilet tulajdonosa. A kiilt6ri tarol6teriileten kizir6lag olyan hullad6kok (bril:izott papir 6s

mfianyag hutlad6k, fahullad6k) kertilnek tirolisra, melyekb6l csapad6kvizzel val6 drintkezds esetdn sem

keriilhet ki vesz6lyes csurgal6kviz.

Az enged6lyes rendelkezik orszigos hulladdkszillit6si enged6llyel. Tehergdpjrirmii forgalom (2-3

kamion/nap) csak a nappali 6r6.{<ban zajlik. A szillit6si itvonal lakott tertiletet nem 6rint.

A telephelyre beszillitott hullad6kok riw6tel6re a telephely megfelel<i szikird burkolatu ittal. m6rleggel,
nyilv6ntartrissal 6s tarol6 hellyel rendelkezik. A gylljtott nem vesz6lyes hullad6kokat az engeddlyes

szillit6lev6l alapjrin riweszi, hullad6kazonosit6 k6d szerint azonositva. A hulladdk t0meg6t azonosit6st
kdvet6en hitelesitett m6rlegen lem6rik, majd fajta 6s tipus szerint szortirozik. A telephelyi raktrirepiiletben
egyidejffleg tdrrolhat6 hullad6kok mennyis6ge 300 tonna. A raktrir6piileten kiviili tertileteken eryidejiileg
trirolhat6 hullad€kok mennyis6ge 700 tonna.

A big-bag zs.i.kokba, vagy dobozokba csomagolt, tjra nem hasznosithat6 6s ijrahasznosithat6 mfianyag
hullad6kokat az anyag m6ret6t5l, fajt6j6t6l fiigg6en a darabol6 g6pbe Omleszwe apritj6( danilj&. A
be6rkez6 papir karton hullad€kokat 6s mtanyag csomagol6si hullad6kokat a t6miirit6 g6p segits6g6vel
beVDaAk. A biiinva be6rkez6 hullad6kokat logisaikai c6llal rytijtik. A f6m hullad6kok Osszegyrijtdse ery
erre rendszeresitett gyiijt6ed6nyben t0rt6nik. Minden ery6b hullad6k tdmoritdsre kertil. Az 6pit6si-bontrisi
hullad6kokat vilogatj6lq a hasznosithat6 frakci6kat 6rt6kesitik, a szerves anyag tartalmf rdsa ktiliin
rirtalmatlanit6nak adj6Lk rit.

Az anyaghban nem hasmosithat6. magas f,it66rtdkii mtianyag 6s egy6b hullad6kokb6l az enged6lyes v6ci
telephely6n cementipari fiitoanyagot (RDF) 6llit el<i. melyet a Duna-Dr6r'a Cementmiinek ad 6t. T6rgyi
telephelyen e frtSanyag el66llitrisira alkalmas anyagok kiv6logat6s4 brildzisa 6s tri.rolisa tort6nik.

A be6rkez<i nem fjrahasznrilhat6 fa csomagolesi hulladdkokat szortirozzitk. Az esetlegesen szennyezett,
olajos, ragasaoft bttorlapb6l k6sziilteket, vagy fumigdl6 szerrel szennyezetteket kivrilogatj6,k, 6s kezeldsre
kizir6lag az idegen anyagot 6s vesz6lyes komponenst nem tartalmaz6 fa hullad6kok kertilnek. A kivrilogatott
fa hullad6kok az enged6lyes hasznosit6 partnereinek keriil 6tadrisra.

Az egy6b hasmosithat6 mrianyag hulladdkot apritjik, darrilj:ik, elok6szitik a hasznosit6sra. A szillitisra
elok6sziten hullad6kokat ininykamionokkal szil litj6k az Swevokhdz.

s.) EI6ir{sok:

5.1. A telephelyen az egyidejiileg gyiijttitt hullad6k mennyis6ge nem haladhatja meg az egyes
hullad6kok anyagmin6s6g szerinti elkiiltinitett gyiijt6s6re alkalmas helyek tisszes befogad6
kapacitis6t. f,nnek figyelembev6tel6vel a hullad6kt6ro16 helyeken esvszerre maximilisan 1.000
tonna nem vesz6lves hullad6k tirolhat6. a szelektiv hullad6kgyiijt6s biztositisa mellett.

A tev6kenys6g v6gz6s6hez haszniilt mflszaki eszkdztik:
- belaz6-ttimtirit6g€pek

ORWAK 3410 tipusir egykamris szakaszos b6l6z6g6p
ORWAK 3605 tipusri erykamris szakaszos b6ldz6g6p

- lapm6rleg,3 t mir6shat6ru
- elektromos targoncfk

I db CLARK gy6rtmiinyri targonca
- dar6l6gdpek

SHINI SG 36 tipusti miianyag danil6
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5.2. A gyiijt6si 6s kereskedelmi tev6kenys6gbe bevont hullad6k tisszes mennyis6ge nem haladhatja
meg az 6vi 10.940 tonnrlt.

5.3.
5.4.

A telephelyen el6kezelhet6 hullad6k mennls6ge maximilisan 6vente 10.940 tonna.
Minden 6v m:ijus 3l-ig igazolni kell Hatrisrigunk fel6 a ktirnyezetv6delmi triztosikis megl6t6t,
A hatirozatban foglalt tev5kenyseg folyta&isa eset6n az enged6lyes ktiteles a kdrnyezetv6delmi
hat6s6g r6sz6re minden tirry6v februir 2&ig feliigyeleti dijat fizetni.
Az enged6lyes kdteles az enged6lyben meghatirozott felt6telekben bekdvetkez6 v{ltozist azok
bektivetkez6s6t kdvet6 15 napon beliil bejelenteni a Hat6sigunknak
Az enged5lyes ktiteles Hat6sigunkat halad6ktalanul 6rtesiteni a biztositdssal, 6s a teljesit6si
ktitelezv6nnyel kapcsolatos viltozisokrt6l (megszftnes, m6dositis, v6lt6s stb.).
A p6nziigyi biztosit6k az enged6ly 6rv6nyessegi ideje alatt folyamatosan rendelkez6sre kell
:llljon.
Az enged6lyes tev6kenys6g6t a legkisebb terhel6st el6id6zrl, a kOmyezet vesz6lyeaet6s6t 6s
szennyez6dds6t kizir6 m6don, a vonatkoz6 j ogszab6lyokban el6irtaknak megfelel<ien kell v6gemi.
A hullad6k termel6je, tulajdonosa kdteles a birtok6ban 16v6, brlrmely tev6kenysdgb6l szArmaz6
hulladdkot - fgy a kezel6s sorSn keletkez5 m6sodlagos hullad6kokat is - kdrnyezetszennyez6st kizir6
m6don, szelektiven gyiijteni.
Az alkalmazott gyijt6-, csomagol6- 6s takar6eszkdzdk 6ps6g6r6l rendszeres ellenrjrz6ssel kell
meggyriz6dni. A sdriilt eszkdzt halad6ktalanul 6pre kell cser6lni.
A hullad6k a telephelyen legfeljebb a vonatkoz6 jogszabilyban meghatirozott ideig, illetve az
enged6ly 6rv6nyessegi idej6ig t6rolhat6, ezen id6pontig a hullad6k kezel6s6r6l gondoskodni kell.
Az elkiilonitetten gl,rijtiitt hullad€kot m6s hulladdkkal vagy elt6r6 tulajdonsrigokkal rendelkezri m6s
anyagokkal 6sszekeverni tilos.
A hulladdk gytijtE., keresked6je 6s kezel6je a hullad6kkal kapcsolatos nyilvintartisi 6s
adatszolgiltatasi k<itelezetts6gekrtil sz6l6 jogszab6lynak megfelel5en anyagm6rleg alapjrin,
technol6giink6nt is hullad6ktipusonk6nt a telephelyen naprak6sz nyilvrintartrist kdteles vezetni a
hat6lyos jogszabilyban el6irt tartalommal, valamint a rendelet szerint telephelyenk6nt
adatszolg6.ltatisra kOtelezett a Hat6srigunk fel6.
A tev6kenys6ge sor6n keletkez6 egy6b hullad6kok6l a hullad6kokkal kapcsolatos nyilvrintanrisi 6s

adatszolgiltat6si ktitelezetts6gekdl sz6l6 jogszabrilynak megfelel<i nyilv6ntart6st k6teles vezetni a
telephelyen, valamint a rendelet szerinti adatszolg6ltatrist kell teljesiteni Hat6s6gunk fel6.
Eleklromos 6s elektronikai berendez6sek hullad6kait elkiildnitetten kell gyiijteni.
Az elektromos 6s elektronikai hullad6kok gyiijt6se, tirol6sa valamint a nyilviintartSLsi ds

adatszolg5ltatisi kdtelezetts6gek teljesit6se a mindenkor hafilyos vonatkoz6 jogszab6ly szerinti
el5ir6sok teljesit6se mellett td,rt6nhet.
A hullad6ktrlrol6 hely kialakitSsa 6s iizemeltet6se a mindenkor hatiilyos jogszabflyok betart6sa mellett
titrtdnhet.
A hullad6kt6rol6 helyre vonatkoz6 iizemeltet6si szabilyzatbanfoglaltakat mindenkor be kell tartani.
A hullad6kt6rol6 hely flzemeltetrije kdteles gondoskodni arr6l, hogr az iizemeltet6s megfeleljen az

el6rhet6 legiobb techniki4nak.
A hullad6ktirot6 hely iizemeltet6je a hullad6ktArol6 helyen Lirolt hullad6k6l a telephelyen a

vonatkoz6 jogszabrilynak megfeletS adattartalommal, naprak6sz m6don tizemnapl6t koteles vezetni.
A telephelyen biaositani kell, hogy a munkagdpekb6l csepegds. elfolyrls ne tort6nhessen,
kdrnyezetszennyezdst ne eredm6nyezzen.
A kdmyezetvesz6lyeztet6s 6s kdmyezetszemyezds megakadiityozisa 6rdek6ben a munkagdpek

megfelel6 miiszaki rlllapot6r6l folyamatosan gondoskodni kell, azok szervizel6s6t, karbantart6,sit
kizir6lag megfelel6 miiszaki v6delem mellett v6geztethetik.
A tev6kenys6g v6gz6se sor6n esetlegesen bekrjvetkez6 kd,myezetszennyez6st - a k6relhriritris egyidejii
megkezdds6vel - az illet6kes kdrnyezetv6delmi hat6s6gnak halad6ktalanul be kelljelenteni.
A tevdkenys6g sor6n bekdvetkez<5 esetleges kiresem6ny, szennyez<idds eset6n annak felszimoliis6r6l,
a teriilet eredeti illapotSba val6 vissza6llitiis6r6l az enged6lyes kdteles gondoskodni.

K6resem6nyt k<ivet<ien meg kell vizsgiilni, hogy a ftildtani kdzeg elszennyeztid<jtt-e, majd az

eredm6nyrrit rij6koaatni kell Hat6sdgunkat.
A rendkiviili esem6nyeket tizemnapl6ban kell r0gziteni.
A kdmyezeti k6rok elhiritrlsrira szolg6l6 bizosiiisi szerz6d6s az enged6lyezett tev€kenys6g
befejez6s6ig nem mondhat6 fel.

5.6.

5.8.

5.9.

5.10

5.7.

5.11

5.12

5.13

5.14

5.1 5.

5.16
5.17

5.18.

5.19.
5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.
5.28.
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5.29. A tev6kenys6g v6gz6se sonin tilos a l6gszennyez6s, a diffiiz fornis kiirnyezetv6delrni

5,30.
5.31.

kdvetelm6nyeknek nem megfelel6 miiktidtet6se miatt fell6p6 levegtiterhel6s, valamint a leveg6

lakossigot zavar6 b]fLzzel val6 terhel6se, tov6bbri a leveg<i olyan m6rt6kri terheldse, amely
l6gszennyezettsdget okoz.
A telephelyi tev6kenys6g v6gz6se sotin a g6pjdrmfivek felesleges tiresjriratrit keriilni kell.
A tev6kenys6g v6gz6se sorin a hullad6kok gyiijt6se, elSkezel6se 6s kereskedelme csak

kdrnyezetszennye ze st kizAt 6 m6don tdrt6nlet.
A burkolt ritfeliileteket rendszeresen takaritani kell a felhordott szennyez6d6sekt6l (pl. slr) a

m6sodlagos porszennyez6s megel6z6se miatt.
Az esetlegesen sz6tsz6r6dott hullad6kot halad6ktalanul dssze kell takaritani.
Sztiks6g esetdn locsol6ssal, vizpermetez6ssel kell a diffiiz l6gszennyezdst megakadiilyomi.

5.32

5.33.
5.34.

6.) Az enged6lv teriileti hatilya
Kereskedelem: 623 0 Soltvadkert, Szenth6roms6g utc a 7 6. (282/ 4 hrsz.)
Gyiijtds: 6230 Soltvadkert, Szenth6roms6g utca76. (282/4 hrsz.)
El6kezel6s: 6230 Soltvadkert, Szenthiroms6g utc a 7 6. (282/4 hrsz.)

7
7

7

7

7

1. Ha az enged6ly jogosultja az enged6lyezett tev6kenysdgdt az enged6ly id6beli hatilyrinak lejri.rtdt
krivet6en is folyatni kiv6nja" aklor az id6beli hat6ly lej6rta el<itt legalibb 75 nappal ij enged6ly irinti
k6relmet kell benl,njtania.

2. Amennyiben az enged6lyes jogszabflyban vagy hat6sigi haterozatban elSirt kOtelezetts6geinek nem
tesz eleget, vagy az enged6lyhez ktitirtt tev6kenys6get az enged6lyt6l elt6r6 m6don vdgzi, akkor - a
kiildn jogszab6lyban el<iirt szankci6k alkalmaz6sa mellett - a kcirnyezew6delmi hat6sig kdtelezi a

jogsdrt6 allapot megsztintet6s6re felt6telek is halirido eloirSsfval, a kdriilmdnyek m6rlegel6se alapjiin
a tev6kenys6g korkitozisa vagy felftggesa6se mellett.

3. A kdrnyezetv6delrni hat6s6g a hullad6kgazdrilkodrisi enged6lyt hivatalb6l visszavonja, ha

a) az enged6ly megad6srihoz el6irt feltdtelek mrlr nem iillnak fem,
b) az engeddly jogosultja az enged6lyezett hulladdkgazdilkodiisi tev6kenys6gget felhagy. azt

megsztnteti, valamint
c) a hullad6kgazdrilkodrisi tev6kenys6g folytatrisa a kijrnyezet vesz6lyeztet6s6vel, szennyez6sdvel,

kriros itrisrival jdr.
4. A k6rnyezetvddelmi hat6sSg az enged6ly hivatalb6l visszavonhatja, ha az enged6lyes nem tesz eleget

a hullad6kkal kapcsolatos nyilviintartiisi 6s adatszolgiiltatiisi kdtelezetts6gekol sz6l6
kormiinyrendeletben meghatirozott kdtelezetts6gdnek, enged6lyes a kdrelemben val6tlan adatokat
szerepeltetett 6s az enged6ly kiadrisit ez 6rdemben befotySsott4 az enged6lyes a tev6kenys6g6t az
enged6lyben foglaltakt6l eltdr6 m6don gyakorolj4 vagy az enged6ly jogosultja a hat6srigi ellenorzdst
akadiiyozza.

5. Amennyiben az engeddlyes a hullad6kgazdrilkod6ssal kapcsolatos jogszabilyok, vagy a rA vonatkoz6
hat6siigi hat:irozat el6iriisainak nem tesz eleget, a kiildn jogszabilyban meghatrrozottak szerint
hullad6kgazd6tkodrlLsi biruigot kdteles fi zetni.

Az enged6lv 6rv6nvess6gi ideie:
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A hatarozat joger6re emelked6s6t kiivet6 5 6v.

A tev6kenys6g felhagyisira vonatkoz6 el6irisok:

5.35. Amennyiben az enged6lyes tev6kenys6g6t nem kiviinja vlgezni, a tev6kenys6g megsziintet6s6t a

megsziintet6st megeklz6en legalibb 30 nappal a Hat6srlLgunknak be kelljelenteni.
5.36. A telephelyen l€v5 hullad6k elsz6llit i'srir6l 6s tovebbi kezel6sdnil az enged6lyes k<iteles gondoskodni.

5.37. A hullad6kgazdrilkodrlsi enged6ly 6rv6nyess6g6nek lejirtrlt ktivet6en a hullad6kgazdilkodisi
tev6kenysSg v6gz6s6b6l sz:irmazr6 hullad6k a telephelyen nem t{rolhat6.

5.38. A telep bezfulsira inditott eljaris sorin az enged6lyesnek be kell mutatnia a telep mr.ikdd6se

k<ivetkezt6ben a k0myezetet 6rt hat6sok becsl6s6t, mely alapjin a Hat6siigunk megillapitja az

esetleges tovibbi vizsgiilatokat, illetve az ut6gondozris 6s tiijrendez6s felt6teleit.



A hullad6kkezel6si tevdkenys6g tervezett v6gz6s6nek kdzegdszs6giigyi szempontb6l akadiilya nincs.
A vesz6lyes anyagokkal/kever6kekkel tev6kenys6get vdgzo munkavillal6k k6miai biaons6ghoz
kapcsol6d6 jogosults6g6nak biztositasa 6rdekdben, a vesz6lyes anyagok 6s vesz6lyes kever6kek
kiiros hatisainak megfelel6 m6don tdrt6n6 azonositdsa, megel6z6se, csdkkentdse, elhadtisa
folyamatosan biztositott legyen.
A tev6kenys6g nem okozhatja a talaj, a felszini 6s a felszin alatti vizek minris6g6nek romliisiit.

l. A Brics-Kiskun Mepttei Kataszlni Isazefitdsde Isazsolti-helveltesi Szemezel
Katasztnifavidelmi H dstisi Oszttilv 3 53 00/5 2 72- I/20 1 7.tilt. sz szakhatdsdsi dlldsfoslaldsa:

..A Bdcs-Kiskun Megyei Korminyhivatal Kecskem6ti Jrirrisi Ilivatal Ktirnyezetv6delmi 6s
Term6szetv6delmi F6osztilya (6000 Kecskemdt, Bajcsy-Zsilinszky kt 2. ) BK-05/KTF|0403I-31201'1.
sz6mri megkeres6s6re, az ELTEX Kereskedelmi 6s Fuvaroz6 Kft. (4032 Debrecen, P6chy M. u. 46.)
meghatalmaz6sa alapjrin elj6r6 Rogdcs Istv6n k6relm6re, a Soltvadkert, Szenth6romsig u.76. s2.282/4
hrsz. alatti telephelyen nem veszdlyes hultaddk gyiijtdsdre. kereskedelm6re 6s ekikezel6s6re vonatkoz6
hullad6kgazddlkodisi enged6ly kiadrisihoz a B5cs-Kiskun Megyei Kataszr6favddelmi lgazgat6sig
viziigyivizvddelmi hat6skrir6ben az al6bbi szakhat6s6gi 6lLisfoglalist adja:

Az fLTEX Kereskedelmi 6s Fuvaroz6 l<ft. (4032 Debrecen, P6chy M. u. 46.) r6sz6re a Soltvadkert,
Szenthdromsig t.76. s2.28214 hrsz. alatti telephely hullad6kgazd6lkodrisi engeddlye kiadrisrihoz el6irris
n6lkiil hozz6jirulok.

Jelen szakhat6s6gi rill6sfoglalis m6s jogszab5lyi kotelezetts6g al6l nem mentesit. A szakhat6siigi
Sll6sfoglalrissal szemben jogorvoslattal az elj6nist lez6r6 hatinozat. ennek hi6ny6ban az eljbrhst megsziintetS
v6gzds ellen benyrijtott fellebbez6s keret6ben lehet 6lni."

..Biics-Kiskun Megyei Kormiinyhivatal Kecskem6ti Jrinisi Kdmyezetvidelmi 6s Termdszew6delmi Foosztily
Jogi 6s Hat6s6gi Nyilvrintart6 Osailya megkeres6sdben szakhat6siigi rill6sfoglalSs kiad:ls6t k6rte ELTEX
Kft. (4032 Debrecen, P6chy M. u. 46.). mint kdrelmezo Soltvadkert, Szenth6romsig rutct 76. szfm,28214
hrsz. alatti telephelyre vonatkoz6an fi6ktelepen nem vesz6lyes hullad6k gyiijt6s6re, kereskedelm6re 6s

el6kezel6s6re vonatkoz6 hullad6kgazdrilkod{si enged6lyez6si eljinisriLltoz.

Soltvadkert V:lros Jegyz6je szakh at6shgi hozzijirul6s{t kikiit6s n6lkiil megadja.

A szakhat6srig el6zetes szakhat6s6gi hozz5jirul6sa, rillisfoglalisa 6s v6gz6sei ellen dnill6 jogorvoslatnak

nincs helye, az a halarozat" illetve az eljirSst megsziintet6 v6gz6s elleni jogorvoslat keret6ben timadhat6
meg."

A hatSrozat ellen a kdzldstol szemitott 15 napon beli.il a Pest Megyei Kormrinyhivatalhoz. mint az orszigos
kdrnyezetvddelmi ds term6szetv6delmi hat6s6ghoz cimzett, de a B6cs-Kiskun Megyei Kormdnyhivatal
Kecskemdti Jirisi Hivatalihoz, mint els6fokri kdrnyezetv6delmi 6s term6szetvddelmi hat6s6ghoz kdt
p6ldinyban benyijtand6 fellebbez6snek van helye.
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Szakk6rd6s vizsgilata:

l. ktirnyezet-egdszsigiig)i szakkirddsekre, ig/ k lAndsen az egdszsiglairosit6 kockazmok ds esetleges
hatdsok felmdrisire, a lertdz6 betegsdgek terjeddsinek megakaddlyozdsara, a rovar- 6s rdgcsdlhirtas, a
veszdlyes keszitminyekkel vdgzett tevikenysdg vizsgdlatdra, a telepiildsi szildrd hulladdkkal knpcsolatos
kdzegSzsigiigti, jtiwdnyiigti vonatkozasrt kiivetelminyek drvdnyesitdsire kiterjedden:

Szakhat6sigi 6116sfoslal6sok:

2. Soltvadkert Vdros Jesvzfiinek 6694-9/2017. sL szakhaldstisi tilldsfoelaldsa:
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A jogorvoslati eljrinis dija - a jogszabilyban meghaterozott esetek kiv6teldvel - a befizetett szolgrlltat5si

dijt6tel 50 Yo-4 azaz i00.000 Ft amelyet a Biics-Kiskun Megyei Korminyhivatal 10025004-00299657 -

38100004 eloininyzat-felhasm6l6si szimri sz6mlira kell etutalni,6s a dij megfizet6s6t igazol6 bizonylatot
vagy annak miisolatit hat6srigunk r6sz6re megktildeni. A befizet6si bizonylat k6,zlem6ny rovatIha k6rem

felriintemi jelen hatArozat szimit.

A k6relmez6 az eljanis 200.000 Ft igazgatasi szolgrlltatrisi dij6t befizetefte, egy6b eljrinisi kOlts6g nem mertilt
fel.

A haterozat fellebbez6s hirinyiban a fellebbez6si hatdrid6 letelt6t kdvetrl napon kiildn 6rtesit6s n6lkiil
joger6re emelkedik.

INDOKOLAS

Az ELTEX Kereskedelmi 6s Fuvaroz6 Kft. nev6ben Rogiics Iswin HSE vezet6, a Soltvadkert,

Szenthiroms6g utca 76. szhm, 28214 hrsz. alatti fi6ktelepen nem vesz6lyes hullad6k gyiijt6s6re,

kereskedelm6re 6s el6kezelis6re vonatkoz6 hullad6kgazd6lkod6si enged6ly irSnti k6relmet ny'ttjtott be

hat6siigunkhoz 20 17. szeptember l-j6n.

A hulladikrol sz6l6 2012. 6vi CLXWIt. tondny (^ tovibbiakban: Ht.) 62. $ (l) bekezd6se alapj6n
hullad6kgazd6lkodrisi tev6kenys6g - e tdrv6nyben, valamint korm6nyrendeletben meghatd.rozott kiv6tellel -
a kdrnyezetv6delmi hat6srig 6ltal kiadott hullad6kgazd6lkodisi enged6ly vagy nyilvintartrisba v6tel alapjan

vdgezheto.

A k;rnyezenidelmi is termiszer,*idelrni hat1sdgi is iga:gatasi feladatokat elldt6 szervek kijeldlisdrdl sz6l6
71/2015. (lil. 30.1 Korm. rendelet (a tovribbiakban: Rendelet) 8/A. S (1) bekezddse alapj5n teriileti
kdmyezetvddelmi 6s term6szetvddelmi hat6sigk6nt meryei illet6kess6ggel - e bekezddsben foglalt kiv6tellel

a megyei korminyhivatal megyesz6khely szerinti j6r6si hivatala - Solnadkert telep l6s vonatkozdsdbon a
Bacs-Kiskun Megtei Kormdnyhivatal Kecskemdti Jarasi Hhtatal - j{r el.

A hullad6kgazdrilkodrisi tev6kenys6g v6gz6sdhez megfelel<i sz6m[ alkalmazott 5ll rendelkez6sre, toviibbi
egy fii kdmyezew6delmi vezet6 Litja el a tev6kenysdg feliigyelet6t.

Az enged6lyes becsatolta az Allianz Hung6ria Zrt. biztositasi kdwdnydt (k<itvdnyszim: AI{8723533196),
mely szerint a tev6kenys6gre vonatkoz6 krimyezetszennyezdsi felelciss6get is tartalmaz6 biaosiuissal
rendelkezik.

Az enged6lyes p6nziigyi biztosit6kk6nt benyirjtotta igazol6s6t arr6l, hory a Citibank Europe plc
Magyarorszigi Fi6ktelep6n6l 250.000 Ft zirolt <isszeggel rendelkezik, mely a tev6kenys6g felhagyAs4 vagy
egy esetleges felsziimolis eset6n fedezi a t6rgyi telephelyen tiirolt hullad6kok kezelohdz tdrt6no
elsz6llitrisrinak kdltsdgeit.

A benytjtott nyilatkozat alapjin az ELTEX Kereskedelmi 6s Fuvaroz6 Kft.-nek nincs lej6rt ad6- 6s
kdraftozesa.

Az enged6lyes rendelkezik a tev6kenys6g v6gz6se sor6n esetlegesen bekdvetkez6 k6resem6nyek elhriritrisiira
vonatkoz6 hav6ria-terwel.

Ilullad6kgazdilkodis:
A dokument6ci6hoz csatoltdk oz eg)es hulladikgazddlkodasi ldtesitminyek kialakitasdnak is
iizemeltuftsinek szabdlyair6l szdl6 216/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet)

Szem6lvi. tirwi 6s p6nziigvi felt6telek:
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szerinti hullad6ktrlrol6 hely tizemel6si szabiiyzatitT mely megfelel a Korm. rendelet 21. $ (5) bekezdds6ben
megadottaknak, igr hat6siigunk a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint j6vrihagya.

A Ht. alapj6n:

- 4. $ Minden tev6kenys6get rigy kell megtervemi 6s v6gemi, hogy az a kd,myezetet a lehet6 legkisebb
m6rt6kben drintse, vagy a kdrnyezet terhel6se 6s igdnybev6tele csdkkenjen, ne okozzon
kOmyezetvesz6lyezet6st vagy kdmyezetszennyez6st, bizositsa a hullad6kk6pzrid6s megel<1zds6t, a
k6pzrld6 hullad6k mennyis6g6nek 6s veszdlyess€g6nek csdkkentdsdt, a hullad6k hasmositiisilt, tovebbe
kdmyezetkim6l5 :irtalmatlaniti{siit.

- 12. $ (l) A hullad6ktermelb az ingatlanon k6pzrid6tt hullad6k gyiijt6s6t az ingatlan tertilet6n
hullad6kgazdilkodrlsi enged6ly n6lkiil legfeljebb 1 6vig v6gezheti.
(2) A gyiijt6 - a (2a) bekezd6sben 6s a 28. $ (5) bekezd6s6ben meghat6rozott kiv6tellel - tevdkenys6g6t
gyiijt6sre vonatkoz6 hullad6kgazdrilkod6si enged6llyeI v6gzi.
(3) A glniijtit altal g ijtdft hullad6k el6zetes v6logatrisa, el6zetes tirolSsa <jsszesen legfeljebb I 6vig
v6gezhet6. Ezt kdvetoen a hullad6k kezet6s6rdl halad6ktalanul gondoskodni kell.
(4) A hullad6kbirtokos a hullad6kot a kezel6sre t6rt6n6 elsz6llit6s 6rdek6ben - amennyire az miiszaki,
kdmyezewddelmi 6s gazdasdgi szempontb6l megval6sithat6 - az ingatlanon, telephelyen elkiildnitetten
gyiijti. Az elkiilOnitetten gyiijtdtt hullad6kot m5s hullad6kkal vagy elt6r5 tulajdons6gokkal rendelkez6
m6s anyagokkal Osszekeverni nem lehet.

- 15. S (5) A hasznosil6sra keriil5 nem vesz6lyes hullad6k a gyiijt6st kovet6en a hasmosit6s megkezd6s6ig
az el6kezel6ssel egylitt dsszesen legfeljebb I 6vig trirolhat6.
31. $ (2) A hullad6kbirtokos a hullad6k kezel6s6rol a) az {ltala tizemeltetett hulladdkkezel6
Idtesitm6nyben vagy berendezdssel v6gzett elokezel6, hasznosit6 vagy dLrtalmatlanit6 elj6r6s, b/ a hullad6k
hullad6kkezelonek t0rt6n6 etad6sa ftjrin gondoskodik.
(2a) Ha a hullad6k kezel6sdr<il a hullad6kbirtokos a (2) bekezd6s bfh) pontja szerint gondoskodik. a
kezel6sre vonatkoz6 kdtelezetts6g akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a hullad6k a gyiijt6, a kereskedo. a
hullad6kkezelo vagv a kdzszolgiiltat6 tulajdon6ba kertil.
(5) Ha a hullad6kbirtokos a hullad6kot misnak itadja - a hullad6kgazdrilkodisi kdzszolgiiltatis keret6ben
tdrt6n6 etad6s kiv6tel6vei -, meg kell gy6zridnie arr6l, hogy az itveyo az adou hulladdk sziilitistr4
kdzvetitdsdre, kereskedelm6re, illetve kezel6s6re vonatkoz6 hullad6kgazdilkod6si enged6llyel
rendelkezik, vagy az adott hullad6kgazd6lkodSsi tev6kenys6g v6gz6s6hez sziiks6ges nyilv6ntart6sba v6tele
megtdrtdnt.

- 62. $ (1) Hullad6kgazdStkod6si tev6kenys6g t..l a kdrnyezew6delmi hat6srig 6ltal kiadott
hullad6kgazdilkodrisi enged6ly vagy nyilv6ntartrisba vdtel alapj5n v6gezhet6.

- 70. $ (1) Az a korm6nyrendeletben meghatirozott gazdelkod6 szervezet, valamint az a kdzszolgiltat6,
amely hullad6kkezel5 l6tesitm6nyt tizemeltet, a kezel6sre keriilo hulladdk mennyisdg6vel arinyosan.
biztosit6kot nyijt6 c6ltartal6kot k6pez.

- 71. $ A tev6kenys6g6vel okozhat6, e[6re nem l6that6 kdmyezeti kSrok felszimokisrit lehet6vd tevo
finansziroz6s biztositiisa 6rdek6ben kdmyezewddelmi biztositist kdt az a korm6nyrendeletben
meghatArozott gazdasSgi szervezet, amely a hullad6kbirtokost6l hulladdkot 6tvesz 6s elszillit, tirol, kezel.

- 72. $ (l) A c6ltartal6k k€pz6s6re kdtelezett gazdilkod6 szervezet, valamint a k<imyezetv6delmi biaositis
k6tds6re kdtelezett szem6ly az izleti 6v v6gdt k6vet6 6v mrijus 31-ig a kdrnyezetl6delmi hat6s6gnak
igazolja" hogy b1 a kdrnyezewddelmi biztositiist megkdtotte.

- 821A. $ (l) Az a gazdilkod6 szervezet, amely e ttirvdny alapj:in hullad6kgazdrilkodSsi enged6lyhez vagy
nyilv6ntartiisba v6telhez kdtdtt tev6kenysdget folytat kiv6ve a kdzszolg6ltat6t. valamint aa az esetet, ha

a tev6kenys6g az egys€ges kdmyezethasm6lati enged6lyezds hat6lya al6 tartozik -, a trirgy6v februriLr 28-
ig a kdrnyezetvedelmi hat6s6g r6sz6re 6ves feliigyeleti dijat fizet. A tev€kenys6g 6v kdzben tdrtdn6
megkezd6se eset6n a feliigyeleti dij aranyos r6szdt kell megfizetni a hullad6kgazd6lkodrisi enged6ly
jogerore emelked6s6t vagy a nyilvlntaruisba v6telt kdvet6 30 napon beliil.

Az elehromos ds elektronikus berendezisekkel kapcsolatos hulladikgazddlkoddsi tevdkenysdgekrdl sz6l6
197/2011. (VIII. l.) Korm. rendelet alapjin:
- 25. 5 (1) A hullad6kkri valt elektromos. elektronikus berendez6st - kiild,ndsen az 6zonlebont6 anyagokat

6s fluorozott. tiveghtihatist okoz6 giizokat tartalmaz6 hticser6l6 berendez6sek hullad6k6t, a higanlt
tartalmaz6 f6nycsdvek hullad6ket 6s a fotovoltaikus panelek hullad6kit elktlt nitetten kell gyiijteni.
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(2) Ha az elektromos, elektronikus berendez6s nem hiiaartiisban k6pz6d6 hullad6ka tort6nelmi
hullad6knak mintisiil, 6s a nem term6szetes szem6ly hullad6kbirtokos a hullad6kkrL valt elektromos,
elektronikus berendez6st nem helyettesiti irj, azonos vagy azonos funkci6jri elektromos, elektronikus
berendez6ssel, a hullad6kk6 v6lt elektromos, elektronikus berendez6st a hullad6kgazdrilkodtisi enged6llyel
rendelkez6 gazdAlkod6 szervezet 6ltal iizemeltetett g,rijt5helyen a jogosultnak 6tadja 6s annak kezel6si
kdltsdgeit megfizeti.
(3) A hullad6k{rn v6lt elektromos, elektronikus berendez6st az i./lviteli helyhez, valamint az i'lveteh
hely6l a hullad6k kezel6s6nek hely6re ttirt6n6 szillit66a sor6n nem kell vesz6lyes hullad6kk6nt szrillitani.
(4) A hullad6k'kri velt elektromos, elektronikus berendez6s sz{llititsfit 6s gnijt6s6t riry kell v6gezni, hogy
a berendez6sben l6v5 vesz6lyes anyagok elkiildnit6se, fjrahasmelatra el6k6szit6se, ijrafeldolgozisa
marad6ktalanul biaosithat6 legyen. Az irjrahaszniiatra el6k6szit6s 6s az rijrafeldolgoz:is kiiliindsen akkor
biztosithat6, ha a hutlad6kki v6lt elektromos, elektronikus berendez6s sz6,llitAsa 6s gyiijt6se sorrin a
hullad6k nem k6rosodik, szennyez6dik, 6s nincs kit6ve az id6jri,nis hatrisainak.
(5) A hullad6kki velt elektromos, elektronikus berendez6s szAllititsirt a 9. mell6kletben meghaterozott
minimumk6vetelm6nyeknek megfelel5en kell v6gemi.
27. $ A hullad6kki v6lt elektromos, elektronikus berendez6s kezel6s6re - a trirol6st is ide6rtve - szolgil6
helyen a kdvetkezo felt6teleket kell biaositani:
a) m6rleg a kezelt hullad6k tdmeg6nek mdr6s6re,
b) 6t nem eresa6 feliiletek 6s viz-, illewe id6jrinisrill6 boritris a megfelel6 teriileteken, a kitiml6 anyag
6sszegyiijt6s6re alkalmas eszkdz<ikkel, sziiksdg esetdn iilepit6kkel 6s tisztit6-zsirtalanit6 berendez6sekkel,
c) megfelel6 hullad6ktrirol6 hely a sz6tszerelt alkatrdszekhez, dsszetevokhdz,
d) megfelel6 tartrilyok a sz6razelemek, a PCB,?CT tartalmri kondenzitorok 6s egy6b vesz6lyes hullad6k,
igy kiilondsen a radioaktiv hullad6k tarol6siira, valamint
e) vizkezelo berendezdsek, az eg6szs6giigyi 6s kiimyezetv6delmi rendelkez6seknek megfelel6en.

A nyilvrintartris vezet6sdre 6s az adatszolgiltat6sra vonatkoz6 el6irisokat a hulladdkkal kapcsolatos
nyilvdntartdsi is adatszolgdltatasi kdtelezensdgekrdl sz6l6 309/2011. (il|. 11.) Korm. rendelet 3. $ (l)
bekezd6s (A hullad6k termel6je, gyiijt6je, szitlit6j4 ktizvetittije, keresked5je 6s kezel5je - az (5) ds (6)
bekezddsben meghatirozott kiv6tellel - a ter,6ken1s6ge sor6n telephel;-enkdnt 6s hullad6ktipusonkdnt
k6pz6d5, m6st6l 6tvett, misnak 6tadott vagy iltala kezelt hullad6kr6l az adott telephelyen nyilvSntarlist
vezet.). valamint a 6. $, a 8. $ 6s a 10. $ alapj:in tette hat6sSgunk.

A Korm. rendelet alapjiin:
2. $ (l) bek. alapjiin e rendelet alkalmaz6s6ban:
8. hulladdktarold hely: olyan, e rendeletben meghalirozott miiszaki kialakitissal rendelkez6 teriilet vagy
6pitmdny, amely a gyiijt6, a keresked6 vagy a hullad6kkezell iital iitvett. illewe Osszeryiijtdtt hullad6k
hasznositisig vagy 6rtalmatlanitisig t6rtdn6 tiroliisiira szolg6l, idedrtve a hulladdkgazdrilkod6ssal
kapcsolatos irtalmatlanit6si 6s hasmositiisi miiveletek felsorol6srir6l sz6l6 4312016. (VI. 28.) FM rendelet
1. melldkletdnek Dl2 eftalmatlanit6si miivelet6t is;

- 19. S (l) Aki hullad6kot tiirol, a t6rol6st - a huttad6kgnijto udvar kiv6tel6vel - hullad6ktirol6 helyen
v6gzi.
(2) Hulladdktrirol6 hely kiz6r6lag a hulladdkgazd6lkodisi engeddly, tArol6sra vonatkoz6 eloiriisai szerint
i.izemeltethet6.
(3) A hullad6krirol6 helyen csak annyi hullad6k t6rolhat6, amennyi a hultad6k zavartalan 6s biaonsiigos
t5rolisa 6rdek6ben lehets6ges, figyelemmel a hullad6ktrirol6 hely tdrol6kapacit6srra. Ezt a
hullad6kmennyis6get, valamint a t6rolis lehets6ges leghosszabb id6tartamit a kornyezetv6delmi hat6srig a

hullad6kgazdilkodrisi enged6lyben hatirozza meg.

- 21. $ (1) A hulladdktirol6 hely [zemeltet6je gondoskodik an6l, hogy az iizemeltet6s megfeleljen az
elerheto legjobb techn ikriknak.
(2) A hullad6kt6Lrol6 hely iizemeltetoje a hullad6kirol6 helyen tiirolt hullad6k6l a telephelyen, naprak6sz
m6don tizemnapl6t vezet.
(4) A hultad6ktrirol6 hely tizemeltettije a hullad6ktirol6 hely r6szletes miikdd6si 6s ellen6rz6si szab6lyait
iizemeltetdsi szabhlyzatban rdgziti. Az iizemeltet6 az iizemeltet6si szabilyzat I pdldrinyrit a
hullad6kgazd6lkodrisi enged6lyez6si eljrkis irinti k6relemhez csatolja. A hullad6ktSrol6 hely csak az
iizemeltet6si szzbiiyzatban foglaltak szerint, a k<imyezew6delmi hat6sAg eltali j6vrihagyrisit kovetoen
iizeme ltetheto.
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A glujthetS 6s kezelhet6 hullad6kok k6r1t a hulladdkok jegndkdrdl sz6l6 72/2013. (WII. 27.) VM rendelet
szerint felsorolt hullad6ktipusok jegyz6ke alapjin Stlapitottam meg.

Az enged6lyes igazolta, hogy megfelel6 v6gzetts6ggel rendelkez6 kdmyezetv6delmi megbizottat
foglalkoaat. Csatolta a kdmyezetszennyez6si felel6ss6gbiaositrisi k6tv6ny misolatrit.

Az enged6lyes p6nziigyi biaositdkk6nt benyrijtotta igazollsrit arr6l, hogy a Citibank Europe plc
Magyarorsz6gi Fi6ktelep6n6l 250.000 Ft zirolt risszeggel rendelkezik, mely a tev6kenysdg felhagy6sa, vagy
egy esetleges felszimolas esetdn fedezi a trirgyi telephelyen trirolt hullad6kok kezel5hiiz tdrt6n6
elszillitasanak kdlts6geit.

A rendelkez6 rdsz 7.7. pontjriban foglaltakat a hulladikgazddlkodasi tevdkenysigek nyilvdntartasba
vitelirdl, valamint hat6sdgi engedilyez,lsdrdl szdl6 139/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. $ (5) bekezd6se,
a 7.3. pontj6ban foglaltakat 15. $ (2) bekezd6se, a 7.4. pontjriban foglaltakat a 15. $ (1) bekezddse alapj:in
tettem. A 'l .2. 6s 7 .5. pontokat a Ht. 84. €s 86. $ alapjrin irtam el6.

Leveg6tislasSg-v6delem:
A levegd videlmdrdl szdl6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovrlbbiakban: R.) 4. $-a szerint ..Tilos a
l6gszennyezds, a diffiiz forris kcimyezetv6delmi kdvetelm6nyeknek nem megfelel6 miikddtet6se miatt
fell6p6 leveg6terhel6s, valamint a leveg<i lakossigot zayar6 bizzel val6 terhel6se, tov6bb6 a leveg6 olyan
m6rt6kii terhel6se, amely l6gszennyezetts6get okoz.".

A R. 26. $ (2) bekezd€se szerint diffriz forr6,s a lehet6 legkevesebb l6gszennyezc! anyag leveg6be juttatieival
alakithat6 ki, miikddtethet6 6s tarthat6 fenn. A diffiiz forr6s mfik6dtet6se, fenntartr{sa sor5n az iizemeltetri a
diffiiz forris kdmyezete 6s az ingatlan rendszeres karbantart isir6l 6s tiszintartislr6l gondoskodik.

A telephelyen a beruhdzissal nem l6testil a R. hatAlya alitartoz6 bejelentds kdteles ldgszennyez6 forr6s

A telephely Soltvadkert beltertiletdn tal6lhat6 a Szenthiromsig t.76. (282/2 hrsz.) szim alatti ingatlanon,
amelyen nem vesz6lyes hullad6kok gyiijt6sdt, el6kezel6s6t 6s kereskedelmdt v6gzik.

A legkdzelebbi zajt6l v6dendo 6piiletek ENy-i iriinyban tal6lhat6ak, a telekt6l 40 m-re. A telephely domin6ns
zajforrisai biliz6-tdm<irfto g6p, darril6 g6p, melyek csamok6piiletben helyezkednek el. valamint elektromos
targoncik. Tev6kenysdget csak a zajszempontu nappali idoszakban (06-22 h) vdgeznek.

A beadott dokumentici6 sz6mit6sai alapjin, a telephelyen folltatott iizemszerii tev6kenys6g okoza
zajterhel6s a legkdzelebbi v6dendti ingatlanokr,il a kdrnyezeti zaj- 6s rezgisterhel1si hmdrirrikek
megdllapitdsdr'l szdl6 27/2008. (XII. 3) KvVM-EiiM eg)iittes rendeletben meg)tatArozott hatilr6rt6keket nem
6ri el. A dokument6ci6ban leirt kdzvetlen 6s kdzvetett hat6stertileten beliil nincs zajt6l v6dend5 6piilet 6s

vddett teriilet.

Szakmai SllSspontomban el6art felt6teleket ..az eg6szs6gtigyi hat6sigi 6s igazgatrisi tevdkenys6grol" sz6l6
1991. 6vi XI. tdrv6ny 4.$ (1) bekezdds6ben, ,.A teleptil6si szil6rd 6s folydkony hullad6kkal kapcsolatos
kdzeg6szs6giigyi kdvetelm6nyekrSl" sz6l6 1612002. (IV. 10.) EiiM rendelet 4.S (4), 5. $ (1) bekezd6seiben,

.A k6miai biaonsrigr6l" sz6l6 2000.6vi XXV. tdrv6ny 14-21. 6s 28-29.$-iban, ..A munkahelyek k6miai
biaons6g6r6l" sz6l6 2512000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet 8.$ (l-4) bekezd6seiben, ,,a
vizbizisok, a t6vlati vizbiizisok, valamint az iv6vfzelliitiist szolg6l6 vizildtesitm6nyek v6delm6r<il" sz6l6
12311997. (VII. 18.) Korm. rendelet l. $ (2) bekezd6s6ben, valamint..a fert6z6 betegs6gek 6s a jSrv5nyok
megel6z6se 6rdek6ben sziiks6ges jnrvtinyiigyi int6zked6sekr6l" sz6l6 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

Zai- 6s reze6sv6delem:
A tev6kenys6g a kdruyezeti zaj ds rezgis elleni vddelem egtes szabdlyairdl szdl6 284/2007. (X 29.) Korn.
r e nd e I e t hatily a al| taiozik.

A k6rnyezet-ee6szs6siiqvi szakk6rd6s vizssilatinak indokolisa:
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megellapitott kdzeg6szsdgtgyi, kdmyezet-eg6szs6gtiryi, jrirvrinytigyi vonatkoz6sri kdvetelm6nyek betark{set

irtam. illetve vettem figyelembe.

Szakmai 6llrispontomat .l kdrnyezetvddelmi ds termdszenidelmi, hat6sdgi is igazgatdsi feladatokat elldtd
szervek kijeldldsdr\f'sz6l67112015. (11I.30.) Korm. rendelet 30.5. (l) bek. 6s a 31.$. (l) bek. alapjrin a 8. sz.

mell6klete I. tfiblizAt 2. pontjriban meghat6rozott szakk6rd6seke vonatkoz6an, ,,a fdvnosi ds megtei
kormdnyhivatal, valamint ajdrasi (fdvdrosi keriileti) hivatal nipegdszsigiigti feladatai ellatdsdr4l, tovdbbd
az egiszsigiigti dllamigozgatasi szen kijeldl1sdrdl szdl6 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. $ (l), 5. $,
valamint a jirrisi (fov6rosi keriileti) hivatalok6l sz6l6 6612015. (lll. 30.) Korm6ny rendelet 2. $ (a) 6s (5)
bekezd6se alapj:in hoztam meg.

A szakhat6sigokat a kdzigazgatdsi hat1sdgi eljdros ds szolgdltatas dltaldnos szabdlyair6l sz6l6 2001. 6vi
CXL. tttrviny (a tovibbiakban: Ket.) 44. $ (1) bekezd6se 6s a Rendelet 31. $ (3) bekezd6se alapjin kerestem
meg2017 - szeptemtrer 7-6n.

A B6cs-Kiskun Megyei Katasztr6favddelmi Igazgat6s5g Igazgat6-helyettesi Szervezet Katasar6fav6delmi
Hat6sigi Osztilya 2017. szeptember 14. napjrin, Soltvadkert Vrlros Jegyzrije 2017. szeptember 27. napjin
kiildte meg a szakhat6sigi r4ll6sfoglakisit.

.-A. B6cs-Kiskun Megyei Kormrinyhivatal Kecskem6ti Jrir6si Hivatal K0myezetvidelmi 6s Termdszetvddelmi
Friosarilya (Kecskem6t) a BK-05/KTF/04 031-312017. szimt megkeres6s6vel az IiLTEX Kereskedelmi 6s

Fuvaroz6 Kft. (4032 Debrecen. P6chy M. t. 46.s2., a tov6bbiakban: Kft.) k6relm6re. a Soltvadkert,
Szenthiromsig u. 76. sz. 28211 hrsz. alatti telephelven nem r eszdlr.es hulladdk gyijtdsdre. kereskedelmdre
6s el6kezel6s6re vonatkoz6 hullad6kgazd:itkodrisi enged6ly kiadisrihoz a B6cs-Kiskun Megyei
Katasar6fav6delmi Igazgat6srigot (a tov6bbiakban: Katasar6favddelmi lgazgat6sig) szakhat6sSgi
5llSsfoglalSs megad6sa ir6nt kereste meg.

A 7112015. ([I.30.) Korm. rendelet 31.$ (3) bek. 6s 8. sz. melldklet II. t6bl6zat 2. pont alapj6n
hullad6kgazd5lkodisi enged6ly megadfs6ra iranytl6 elso fohi elj6nisban a hullad6kkezel6s helye szerint
illetdkes Katasztr6fav6delmi Igazgat6s6got vizgazdilkod6si 6s vizvddelmi hatriskdrben szakhat6siigk6nt
jeldli ki. A vizgazdilkodisi hatrisk6rben vizsgiland6 szakk6rd6s annak vizsg6lat4 hogy a tev6kenysdg
vizelliitiisa. csapad6k 6s szennyviz elvezet6se, valamint a szenr.yviz tisaitrisa milyen hatSssal van a
vizbiuisra, a vizek lefoly6srira, a vizv6delmi hatdsk6rben vizsgriland6 szakk6rd6s annak vizsgiilata, hogv a
tevdkenys6gnek milyen a felszini 6s a felszin alatti vizeke gyakorolt hatiisa.

A telephelyi raktirdpiiletben egyidejiileg, biaons6gosan tArolhat6 hullad6kok mennyis6ge hozz6vet6legesen
300 tonnq a raktrir6piileteken kiviili teriileteken eryidejiileg tSrolhat6 hullad6kmennyis6g pedig kb. 700
tonna.

l. A Bics-Kiskun Mewei Katasztnifav6delmi Igazgat6s{g Isazsat6-helvettesi Szervezet
Katasar6fav6delmi Hatrisiei Osztily szakhat6sdei illisfoslalisinak indokolisa:

A szakhat6srigi megkereses mell6kletek6nt megkiildtitt iratok alapj{n a fent hivatkozott
szakk6rd6s/szakk6rd6sek tekintet6ben az alibbiakat rillapftottam meg:

Az ELTEX Kereskedelmi 6s Fuvarozr6 Kft (4032 Debrecen, P6chy M. u. 46.) a Soltvadkert,
Szenthiromsig n. 76. sz, 28214 hrsz. alatti telephelyen b6rl6kdnt, telepengeddly birtokriban, nem veszdlyes
hullad6k gy(jt6s6l kereskedelm6t 6s el6kezel6s6t tervezi.

Az ELTEX Kft. 6ltal b6relt tertilet a Garota Miianyag- csomagol6eszkdztiket Gyrirt6 6s Forgalmaz6 Kft.
tertiletdn taltlhat6. A hulladdkgazd6lkod6si tev6kenys6ggel dsszefiigg6sben b6relt teriiletek nagysdga:
dsszesen mintegy 2700 m2 (egy egyszintes csamok6piilet-r6sz, illetve kiilt6ri tri(ol6tertilet).

A telephelyen feldolgozni tervezett hullad6k mennyis6ge: 21 .500 t/6v.
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A telephelyre beszillitott hulladdkokat m6rlegel6st kdvet6en vrilogatj6k. majd ekikezelik.

A Big-Bag zsikba, vagy dobozokba csomagolt, irjra nem hasmosithat6 6s fjrahasmosithat6 anyagfi
miianyag hulladdkokat az anyag mdret6t6[, fajt6j6t6l fiigg<ien a darabol6 g6pbe dmlesztve apritji( daniljrik.
A be6rkezS l6dig papir karton hullad6kokat 6s a miianyag csomagol6si hullad6kokat a tiimdrito gdp
segits6gdvel balAzzAk. A l:6lLna be6rkez6 hullad6kokat logisaikai c6llal gnijtik, majd irinykamionokkal
hullad6khasznosit6 c6gekhez szdllitj6k el.

A f6m hullad6kok tisszegyffjt6sre keriilnek egy erre rendszeresitett $ ijt6 ed6nyben. Minden egy6b hullad6k
ttimdrit6sre keriil.

Az 6pit6si-bont6si hullad6kokat v6logatjrik, a hasznosithat6 frakci6kat 6rt6kesitik,6s a szerves anyag
tartalmri r6szt kiildn iirtalmatlanitonak adjrik r4,t.

A telephelyen bellili szillitis burkolt feltiletii utakon tdrtdnik. A burkolt feltiletekrol a csapad6kvizeket
vimyelokkel dssze$^ffjtve vezetik a telepi csapad6kviz elvezeti5 rendszerbe, amely onnan a megl6v6 viirosi
csapad6kelvezet6-hril6zatba keriil.

A hulladdkok csapaddkvizzel val6 6rintkezdst kizlr6an keriilnek feldolgoz5sra a raktircsamokon beliil. mely
vfzz6r6 burkolattal ellStott, fedett teriilet.

A kiilt6ri tirol6tertileten kizir6lag olyan hullad6kokat (gyrijtdtt 6s el6kezelt) tiirolnak, melyekb<ll
csapad6kvizzel val6 6rintkez6s eset6n sem keriilhet ki vesz6lyes csurgal6kviz.

Vizbiizis v6delem
A telephely teriilete iizemelo-, illetve tivlati vizbdzis kijeldlt vdd6teriiletet nem drinti, ezdrt a vizbtnis
v6d6teriilet6re vonatkoz6 jogszabilyi el6ir6sok sem 6rv6nyesithetoak.

6sszess6g6ben a vfuttgi-vin ldelmi hat6sig meg6ltapitotta, hogy a telephely vizetl{trisa,
szennlvizelhelyez6se 6s csapad6kviz elvezet6se megfelel6en megoldott, a tev6kenys6g a felszini 6s a
felszin alatti vizek min6s6g6t rendeltet6sszerii iizemeltetSs eset6n nem vesz6lyezteti, ez6rt a

szakhatrisigi hozzrij6rulisit a hullad6kgazdilkodrisi enged6ly kiadis6hoz el6irris n6lkiil megadta.

A dtint6st megalapoz5 jogszabilyhelyek:
l. a 12311997. (V[. 18.) Korm. rendelet, a vizb6zisok, a tavlati vizbi;Zisoh valamint az iv6vizell tist

szo19616 vizil6tesitm6nyek vddelm6r6l
2. a 21912004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszin alatti vizek v6delm6r6l
3. a22012004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszini vizek min6s6ge vddelm6nek szabrilyair6l

A rendelkez6semre :ill6 iratok, a kdrelem 6s a mell6kletek6nt benyijtott iratanyag/tervdokumentiici6 6rdemi

vizsg6latit kdvet6en a fenti jogszab6lyi hivatkozisokat figyelembe v6ve a rendelkezd r6szben foglaltak
szerint ddntottem.

Jelen szakhat6sigi 6lLisfoglalsst a kdzigazgatiisi hat6sigi eljri,ris 6s szolgSltalis Sltaliinos szabrilyair6l sz6l6
2004.6vi CXL. t6rv6ny (a tovibbiakban: Ket.) 44. $-a (l), (3) 6s (6) bekezddse alapjiin adtam.

A szakhat6s6gi 6lkisfoglalis elleni tjnrill6 fellebbez6s lehet6sdg6t a Ket. 44. $ (9) bekezd6se zirja ki.

A Katasar6fav6delmi Igazgat6sig szaklat6sagi hauisk6rdt a vizngyi igazgatflsi 6s a viziiryi, valamint a

vizv6delmi hat6s6gi feladatokat ell6t6 szervek kijel6l6sdr6l sz6l6 22312014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. $ (1)

bekezd6se, tovSbb6 a 7ll2015.011.30.) Korm. rendelet 31.$ (3) bekezdds 6s 8. sz. mell6klet ll. t bl/zat 2.

pontja, iltet6kess6 glt a22312014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. $ (2) bekezd6se 6s 2. mell6klet6nek 3.a pontja
6llapitja meg."

Ilyenek a b6l6zott papir 6s miianyag csomagol6si hullad6k, fahullad6k, fdmhulladik gyujto.



..B5cs-Kiskun Megyei Kormrinyhivatal Kecskemdti J6nisi Hivatal K<irnyezetvddelmi 6s Termdszetv6delmi
F6osarily Jogi 6s Hat6srigi Nyilv6ntart6 Osa6[ya (6000 Kecskem6t. Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) a BK-
Oi1KTF 104031-312017. iigyiratszrlmri szakhat6siigi megkeres6sdben Soltvadkert V6ros Jegyzoje
6lLisfoglahisrit k6rte firiktelepen nem vesz6lyes hullad6k gyiijt6s6re, kereskedelm6re 6s el6kezel6s6re
vonatkozr6 hullad6kgazd6lkod6si enged6lyez6si elj6r[s6hoz.

A2017 .09.'14-En 1rkezett megkeres6sre a szakk6rd6st megvizsgiltam 6s megrillapitottam. hogy Soltvadkert
V:iros Telepiil6srendez6si Terve 6s Helyi Epit6si Szabiiyzati*al nem ellentdtes, a termdszew6delmi
kdvetelm6nyeknek megfelel.

A szakhat6sSgi SlLisfoglal6st Soltvadkert V6ros K6pvisel6-testiilet6nek a helyi 6pit6si szabilyok6l szriki
l112003.(VIII. 12.) KT. rendelete IHESZI alapjin, tovitbb| akiizigazgat6si hat6sSgi eljriris 6s szolg6ltatris
6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 2004.6vi CXL. tdrv6ny (tovribbiakban: Ket.) el6irSsaira tekintettel, ktildndsen a

33. $ (8) bekezddsdre,6s a44. $ (6) bekezd6s6re, a BAcs-Kiskun Megyei Kormiinyhivatal Kecskem6ti Jir6si
Hivatala enged6lyezdsi eljdrrisrihoz adtam ki.

Illet6kess6gemet az eljrirrlsban a Ket. 21. $ (l) bekezd6s b) pontja illapitja meg

Az tin6ll6 jogorvoslatot a Ket. 44. $ (9) bekezd6se alapjiin zilrtam ki, s e joghelyre hivatkozissal adtam

tej6kozat6st a jogorvoslat lehet6s6g6r6l."

A k6relmet, tov6bb6 a melldkelt dokumentici6t hat6sfgunk 6rdemben megvizsgilta 6s a rendelkezo r6szben
foglaltaknak megfeleloen ddntdn.

Az igazgatAsi szolgSltat6si dij m6rt6k6t a kornyezetvidelmi, termdszetvddelmi hatdsdgi eljdrdsok igazgatdsi
szolgtiltatdsi dijair6l szdl6 11/2015. (III. 31.) FM rendelet (a toviibbiakban: FM rendelet) L szimfi mell6klet
4.4., 6s 4.5. pontjai tartalmazzrik.

A kbrnyezenidelmi hot6sdg a tdrg/i eljdrdsban BK-05/KTF/01031-2/2017. szdm* (KTFO-ozonosit6:
1 11622-1-l/2017.) hatorozatdval Jiiggi hatdlyil danftst hozott, amelyhez nem fizddnek joghatasok,
tekintettel drra, hogt a kdmyezenddelmi hatdsdg 2017. november 2-ig az iigtben drdemi ddntdst hozott.

Az iigyintdzdsi hat6rido lej6rtinak a napja: 201 7. november 2.

Az enged6lyt a fentiek szerint a Ht. 62. $ (1) bekezdds6ben foglaltak alapjrin adtam meg.

A jogorvoslati elj6rSs dijSt a FM rendelet 2. g (5)-(7) bekezd6se alapj6n 6llapitottam meg

A fellebbez6si jogot a Ket.98. g (1) bekezd6se 6s 99. g (l) bekezd6se alapjrln bizosirottam.

t6

2. Soltvadkert niros Jewfie dltal meeadolt szakhatisdei dlldsfoelalds indokoldsa:

Az enged6ly 6rvdnyess6gi idejdt a Ht. 79. $ (1) bekezd6se alapjrin hariroztam meg.

A fellebbezdst a Ket. 102. $ (1) bekezd6se alapj:in ann6l a hat6srignril kell el6te{esaeni, amely a
meglamadott d6nt6st hora.
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A kdmyezetv6delmi hat6sig hat6sk0r6t a Ht. 62. $ (l) bekezd6se, illet6kess6gdt a Rendelet 8/A. $ (l)
bekezd6se 6llapitja meg.

Kecskem6t, 2017. okt6ber 3 I .

Labancz Attila
nev6ben €s megbizis6b6l:

Gyti.gy

Kapjik:

p Elrsx Kft. (4032 Debrecen, P6chy M. u. 46.)
2. Brics-Kiskun Meryei Korminyhivatal Kalocsai Jarisi Hivatal Ndpeg6szs6giigyi Osarily

(6300 Kalocsa, Viroshaz u. l.)
3. B6cs-Kiskun Megyei Katasar6fav6delmi lgazgat6s6g lgazgat6-helyettesi Szervezet

Kataszn6fav6delmi Hat6sigi Osa6ly (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.)

4. Brics-Kiskun Meryei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sig
(6000 Kecskem6t, Derik Ferenc t6r 3.)

5. Soltvadkert Viros Jegyzlje (6230 Solwadkert, Kossuth L. u.6.)
6. Hat6s6gi nyilvintarLis
7. KTSZO
8. Iratt6r

n'

HKP

HKP

tdjiko:tatasul. HW
HKP

,Oq




