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HATÁROZAT

1. A "VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Eger,
Homok u. 26.) - a továbbiakban engedélyes - kéreimének helyt adok, részére a 11.3.
pontban meghatározott

veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelmére
(hulladékudvar üzemeltetésére)

vonatkozó

engedélyt megadom.

II. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység főbb jellemzői

1. Az engedélyes adatai

Neve:
Székhelye:
KSH azonosító jel:
KÜJ: .
Telephelye:
KTJ:
Nyilvántartási szám:

"VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3300 Eger, Homok u. 26.
10630646-9000-113-10
100200104
3300 Eger, Homok u. 26., 10375 hrsz.
101019614
10/2011. Eger Magyei Jogú Város Jegyzöje

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység

- Nem veszélyes hulladékok kereskedelme (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.)
2. § (1) bek: 35. pontjával összefüggésben).

3. Hulladékfajták és -mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek)

3.1. Nem veszélyes hulladékok

EWC kód Hulladék megnevezése Mennyiség
Vév

1501 01 papír és karton csornaoolási hulladékok 1 000
1501 02 műanyag csomagolási hulladékok 1 000
1501 04 Fém csomaqolási hulladék 200
is 01 07 üveg csomagolási hulladékok 1 000
2001 36 Kiseleitezett elektromos és elektronikus berendezések 50
2001 38 fa hulladék 100



2

200201 biológiailag lebomló hulladékok 100
200307 lom hulladék 1 000
2001 25 Etolai és zsír 2

Az átvehető nem veszélyes hulladék mennyisége: 4452 tJév.

3.2. Veszélyes hulladékok
--

EWC kód Hulladék megnevezése Mennyiség
tJév

130205* ásványolaj alapú, klórveqvületet nem tartalmazó motor-, haitómüolal 3
1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 1csornaqolási hulladékok
150202* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szürőanyagok (ide

értve a közelebbről nem meghatározott olajszürőket), törlőkendök, 1
védőruházat -- -

1601 07* olajszürök 1
160601* ólomakkumulátorok 3
160602* nikkel-kadmium elemek 2
160708* olalat tartalmazó hulladékok 0,5
2001 33* Elemek és akkumulátorok 2
080317 Veszélyes anyagokat tartalmazó toner 2
150202 Leveqöszürö 1
2001 21 Fénycső 1
08 01 13 Festékmaradékok 1

Az átvehető veszélyes hulladék mennyisége: 18,5 tJév.

Összes átvehető hulladék mennyisége: 4 470,5 tJév.

4. Az engedélyezett technológia főbb műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A hulladékudvar a Kft. Eger, Homok u. 26. alatti telephelyén került kialakításra.
A telephely 2 m magas beton, illetve drótkerítéssel körülkerített, a teherforgalom számára
alkalmas kapuval, portaépülettel ellátott. A terület egységes szilárd aszfaltburkolattal
rendelkezik, a csapadékvíz elvezetés megoldott.
Az átvett hulladékok tárolása az alábbiak szerint történik:

fedett-zárt tároló részen: a veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, papír és PET
hulladék

- nyitott kültéri tároló konténer: vegyes üveg, fém, fa hulladék mennyiségére, és
minőségére méretezve

- nyitott kültéri törnörltős konténej, a lom hulladék rnennyiséqére és rninö.ségére méretezve
- papír, PET, fém hulladék bálák zárható, fedett, bitumenes aljzatú raktárban
- veszélyes hulladékok tárolása 1,1 rrr-es olajtartályban, valamint 600 literes duplafalú,

saválló műanyag konténerekben
1 db 200 kg-os méréshatárú hitelesített mozgatható mérleg

- homoktároló, fürészportároló, egyéb felszívató anyagok
- kézi szerszámok
- védő felszerelések
- tűzoltó készülékek
- térfigyelő kamera, telefon
- 24 órás örzö-védö szolgálat.

A Kft. a telephelyére vonatkozóan Eger Megyei Jogú Város Jegyzője által 10/2011. számon
nyilvántartásba vett hulladékudvar kialakítás, hulladékgazdálkodási tevékenységekre -
érvényes telepengedéllyel, valamint az ÉMI-KTVF által kiadott nem veszélyes hulladékok
begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedéllyel (4057-1/2012. számú határozat)
rendelkezik.
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II. Előírások

1. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség előírásai

- A hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a 11.3. pontban felsorolt hulladékoknak a
11.1.pontban megjelölt telephelyen törtértő kereskedelmét lehet végezni.

- Az üzemelö hulladékgyűjtö udvar mindenkori rninimális műszaki felszerelésének ki kell
elégítenie az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 3. szárnú mellékletében foglaltakat. Az átvett
hulladékok környezetszennyezést kizáró gyűjtését biztosítani kell.

- A hulladékudvar működését üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni, melynek
összeállításánál az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 3. § (3) bek.-ben foglaltakat kell alapul
venni.

- Az átvett hulladékokat - mérlegelést követően - elkülönített módon, a fajtájuknak megfelelő
gyűjtőedényzetben, illetve tárolóterületen, környezetszennyezést kizáró módon kell
elhelyezni és tárolni a további kezelésre történő átadásig.

- Az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 17. § (2) és (3) bek.-ben foglaltak szerint az átvett
hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl a hulladékgyűjtő udvaron nem tartható.

- A keletkezett, vagyabeszállított hulladék között fellelt veszélyes hulladékokról - amelyek
körét a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg - a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.)
Kormányrendelet előírásai szerint gondoskodni kell.

- Az átvett és a keletkezett hulladékokról a 440/2012. (XII. 29.) Karm. rendeletben foglaltak
alapján nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

- A nyilvántartás alapján évente adatszolgáltatást kell küldeni a Felügyelőségre az átvett és
átadott hulladékokróllegkésőbb a tárgyévet követő év március 1-ig.

- A telephelyen egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhat ja meg a telephelyre
kihelyezett gyűjtőedényzet (pl. konténer), ömlesztve gyűjtött terjedelmes hulladék esetében
a telephelyen e célra kijelölt (kialakított) - az egyes hulladékok anyagminőség szerinti
elkülönített gyűjtésére alkalmas - gyűjtőhely(ek) összes befogadó kapacitását.

- A hasznosításra alkalmas hulladékokat engedéllyel rendelkező hasznosítónak kell átadni.
- A hasznosításra nem alkalmas hulladék megfelelő, engedélyezett ártalmatlanításáról

gondoskodni kell.
- Az elektronikai és a veszélyes hulladékok fedett, zárt térben való tárolásának lehetőségét

folyamatosan biztosítani kell.
- A csapadékvíz rendezett és ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell. A csapadékvíz

elvezető árokba szennyezett csapadékvíz nem vezethető.
- A közüzemi szennyvízcsatornába előtisztítás nélkül csak kornrnunális szennyvizek

vezethetők.
- A közüzemi szennyvízcsatornába vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a

28/2004. (XiI. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében előírt vízminöségi
küszöbértékeket.

- A 3879-2/2005. számú határozattal jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti
karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását, a 90/2007. (IV. 26.) Karm. rendelet 9. § (1)
bekezdésében ("a terveket a terv készítésére kötelezettnek ötévenként felül kell vizsgálnia")
foglaltak szerint kell végrehajtani.
Határidő: kézhezvételtől számított 60 nap.

- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének
lehetőségét.

- Az üzemeltető felelősséggel tartozik az üzemeltetett létesítmények műszaki állagának
megóvásáért, annak rendszeres karbantartásáért és üzemképességének folyamatos
biztosításáért.

- A telephelyen a hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az diffúz
légszennyezést ne okozzon.

- A fémek gumi-, illetve műanyag-bevonatát, valamint a nem hasznosítható hulladék részeket
a telephelyen égetéssel eltávolítani ill. megsemmisíteni, sem nyílttéren sem tüzelő-
berendezésben nem szabad.
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- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szánciékos felgyújtás megakadályozásáról és az
esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.

- Rendkívüli szennyezés esetén az elhárítást azonnal meg kell kezdeni és annak tényét,
jellegét a Felügyelőség felé jelenteni kell.

- A környezetet érintő rendkívüli eseményeket és az arra megtett intézkedéseket a
Felügyelőségnek haladéktalanul jelenteni kell.

- A hulladékkezelő telep bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a
telep működése következtében a környezelel ért hatások becslését, amely alapján a
Felügyelőség a kockázatok mérlegelésévei megállapítja az üzemeltető által elvégzendő
további vizsgálatokat, illetőleg az utógondozás, tájrendezés feltételeit.

2. A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Eger)
előírásai

A veszélyes hulladék szállítása, tárolása során a környezetet porral, bűzzel és
légszennyező anyaggal ne terhelje.

- A veszélyes hulladék szállítását végző járművek tisztítását az erre a célra a környezet
szennyezését, a humán egészség károsodást kizáró módon kialakított helyen kell végezni.

- Az ivóvíz hálózaton a takarításhoz, technológiai vízfelhasználáshoz biztosított falikutakat
visszacsapó szeleppel ellátott csapteleppel szükséges ellátni.

3. A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
(Eger) előírásai

A hulladékkezelést végzők részére biztosítani kell a végzett tevékenységből eredő
egészségügyi kockázatokhoz igazodóan, és a fertöző betegségek elleni megelőző
védőoltást.

- A hulladékkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy környezet-egészségügyi
szempontból veszélyeztetést ne okozzon.

- Amennyiben veszélyes vegyi anyaggal, veszélyes keverékkel tevékenységet végeznek, -
gépi berendezések karbantartása, higiénés takarítás, stb.- úgy a Heves Megyei
Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetéhez vegyi anyaggal
végzett tevékenység bejelentéséről regisztrációs számmal kell rendelkezni telephelyre
vonatkozóan.

- Kémiai biztonsági szempontú kockázatbecsléssei, értékelést kell készíteni a veszélyes
vegyi anyagokkal, keverékekkel való tevékenység megkezdéséig.

- A hulladékudvart karban és tisztán kell tartani.
A telephelyen szükség szerint, de legalább évente, rovar és rágcsálóirtást kell
végezni/végeztetni engedéllyel rendelkezővel.

- Kézfertőtlenítésre engedéllyel rendelkező biocid hatóanyagú terméket kell használni.

IV. Az engedély alapjául szolgáló dokumentációt az engedélyes készítette
2013 januárjában.

V.
1. A hulladékgazdálkodási engedély 2018. augusztus 31-ig, az engedélyes által üzemeltett

telephelyre érvényes.
2. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttói eltérő más jellegű tevékenység

végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.
3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosult ja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy,

azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével,

szennyezésévei, károsításával jár,
valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivaratból visszavonható, amennyiben:
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- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott
kötelezettségének,

- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelem ben valótlan adatokat
szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

- az engedély jogosult ja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktói eltérő módon
gyakorolja, vagy

- az engedély jogosult ja a hatósági ellenőrzést akadályozza .
. 4. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. fejezetében rögzített adatokban,

technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be,
illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül az Észak-
magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek
bejelenteni.

VI. Jelen határozat ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül - az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek (1016 Budapest,
Mészáros u. 58/A.) címzett, de a Felügyelőséghez 2 példányban benyújtható
fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 150 000,- Ft, melyet a Felügyelőség
Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell
befizetni

INDOKOLÁS

A Városgondozás Eger Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Homok u. 26.), mint
engedélyes a Felügyelőségre 2012. január 18-án érkeztetett kéreimében az Eger, Homok u. 26.
alatti hulladékgyűjtő udvarban a lakosságtói, környékbeli vállalkozásoktói származó lom,
zöldhulladék valamint szelektíven beszállított nem veszélyes és veszélyes hulladékok
átvételének engedélyezését kérte.

A kérelmező a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében előírt igazgatási
szolgáltatási díjat a Felügyelőség nyilvántartása alapján megfizette, és a befizetést igazoló
banki átutalás másolatát kéreiméhez csatolta. A kérelem mellékletként tartalmazza a Heves
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részére megfizetett díj
befizetését igazoló csekk másolatát.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza a telepheiy adatait, a tevékenység műszaki, valamint
környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a kereskedelemmel érintett hulladékok körét,
valamint mennyiségét

A kérelmezett tevékenység a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet, a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. tv. (Ht.) 13. § (2) bek., továbbá a 62. § (1) bek.-e értelmében a környezetvédelmi
hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

Az engedélyezési eljárás során 1997-10/2013. számon megkértem az ügyben érintett
szakhatóság állásfoglalását.

Heves Meqyei Kormányhivatal Népeqészséqüqyí Szakigazgatási Szerve (Eger)
X-R-058/00615-2/2013. számon közegészségügyi szempontból szakhatósági hozzájárulását
előírásokkal megadta. Előírásait a határozat Ill/2. pontjában szerepeltettem.

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (Eger)
X-R-059/01353-2/2013. számon közegészségügyi szempontból szakhatósági hozzájárulását
előírásokkal megadta. Előírásait a határozat Ill/3. pontjában szerepeltettem.
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A Felügyelőség a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet és az annak alapját képező
dokumentációt elfogadta.

Felhívom az engedélyes figyelmét továbbá arra is, hogy az engedélyezett tevékenység
folytatására vonatkozó kőrnyezetvédelmi jogszabályok, vagy hatósági előírások megsértése
esetén az engedély, annak időbeli hatálya alatt is visszavonható.

A dokumentáció kielégíti a Ht.-ben, valamint a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendeletben előírt
tartalmi kővetelményeket. A hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkezésre álló adatok
alapján véleményezhető.

A benyújtott hulladékgazdálkodási engedély kérelem vizsgálatát követően a szakhatóságok
állásfoglalásainak figyelembevételével az engedélyes részére az Eger, Homok u. 26. sz. alatti
hulladékudvar üzemeltetésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt - a rendelkező
részben foglaltak szerint - megadtam.

A hulladékmennyiségeket és -fajtákat a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, az 5/2002. (X. 29.)
KvVM rendelet, továbbá a kérelmező kéreimében leírtak alapján pontosítottam, határoztarn
meg.

A határozatot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv., 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet,
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (2) bek., 10. § (1) bek.,
valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése
és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás - a Ket. 153. § 2. pontja szerinti - eljárási kőltségét (az igazgatási szolgáltatási díj I

összegét) a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 1/3.
és 1/5. pontjai alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján
rendelkeztem.

A jogorvoslati jogról a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a jogorvoslati eljárás igazgatási
szolgáltatási díjáról a 3312005. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 1/4.1. és 1/11.
pontjai alapján, a Rendelet 2. § (4) bekezdésének figyelembevételével adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2013. augusztus 29.
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