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Melleklet:

HATAROZAT

l. A Magyar M6ltai Szeretetszolgalat ,,Befogad5s" Szocialis 6s Foglalkoztat6 Nonprofit
Kft. (3369 Tarnabod, Gazdakiir ft 20/A.) - a tov6bbiakban enged6lyes - t4-szere az
l. 1. 3. pontban meghatarozott vesz6lves hullad6kok l. 1. 3. pontban meghat6rozott
dtv6teli helyeken tort6n6

beqvfiit6s6re

6s

k6zuton tdrt6n6 szallitasera

vonatkoz6

enqed6lvt mecadom. 
I

1. Az enqedelves es az enqedelvezett tev6kenvs6q f6bb iellemz6i

1.1. Az enqed6lyes azonosit6 adatai:

Magyar M6ltai Szeretetszolg6lat ,, Befogad6s" Szocidlis 6s

Foglalkoztat6 Nonprofit Kft .

KSH azonosit6 szim: 22233648-8899-599- 10

N6v:

Cegjegyzeksz6m.

Sz6khelye

Telephelye:

Helyrajzi szdm:

KUJ szdm:

KTJ sz,m:

10-09-028158

3369 Tarnabod, Gazdakdr [t 20/A

3369 Tarnabod, Gazdak6r 0t 20/A.

36/5

101826239

101623846

Bejelentes-koteles tev6kenyseg nyilvdntartdsi szdma: 688/2010. (Tarnabod Kozsegi
Onkorm6nyzat Jegyzoje)
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1.2. A4-gngedelvezett kezel6si tev6kenvs6qek:

* Az l .  1.3. pontban meghaterozott vesz6lyes hul ladekok begy(jtese
(A 2000 evi XLlll. tv. 3. S n. pontj6nak megfelel6en) a termel6k telephelyein az
egesz orszag terUlet6n, ill. a Kft. 3369 Tarnabod, Gazdakor it 20/A. alatti
telephely6n.

- A vesz6lyes hullad6kok szSllitdsa (A 2000 6vi XLlll tv 3 $ o. pontjanak
megfelelSen) enged6llyel rendelkez5 tovAbbi kezel6k r6sz6re, az eg6sz orszeg
terUleten.

1.3, A beqyiiithet6, szallithat6 vesz6lves hullad6kok:

EWC kod Hullad6k megnevez6se
Mennyis6g

lU6vl

16  02  11 . kl6r-fluor-sz6nhidro96neket (HCF, HFC) tartalmaz6
hasznelatb6l kivont berendez€sek

16 02  13-
vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 hasznSlatb6l kivont
berendez6sek, amelyek k0lonb6znek 16 02 09-t6l 16 02
1 2-iq felsorolt t6telekt6l

100

16 02 1s ' haszn6latb6l kivont berendez6sekb6l ettdvolltott anyagok,
amelvek kUlonboznek '16 02 15-t6l

50

2001 23' kl6r-fluor-sz6nhidrogeneket tartalmaz6 kiselejtezett
berendezesek

tn

20 01 35"
vesz6lyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos
6s elektronikus berendez€sek, amelyek kUl6nb6znek a 20
01 21 6s 20 01 23 k6dszem[ hulladEkokt6l

s00

A begyrijthet6 - sz6llithat6 vesz6lyes hullad6kok Osszes mennyis6ge: 750 t /6v

Az enqed6lvezett kezel6s k6dia:

A m6d. 164/2003 (X.18.) Korm. rendelet egy6b rendelkezEsei alapj6n:

8001 begyfijt6s

Tev6kenvseq mtiszaki k6rnvezetv6delmi lei16sa:

A hulladek begyrijtese a termel6k telephelyen az orszitg egesz ter0let6n, illetve a Kft.
saj6t, Tarnabod, bazdakor [t 20/A. alatti telephelyen tortenik. A begytiitdtt hullad6kok
xoznion tort6n6 sz6llit6sa az 6tv6tel helyei 6s a hasznosit6k, drtalmatlanit6k
tefephelyei kozott - az orszitg eg6sz terulet6n - saj6t tulajdon[ es berelt
tehergepjdrmrivekkel tortenik. A hullad6kok mennyiseg6nek meghatdroz6sa a termel6k
teteph'elyein m6rlegel6ssel, vagy a sa.i6t telephelyen l6v5 hitelesitett m6rleggel tort6nik.

A begyr:iitott vesz6lyes hullad6kok a rakt616p0leten belul kialakitott vesz6lyes hulladek
Uzemi- gyrijt6hetyen, faltenf6nt etkUlOnitve, hord6kban vagy dobozokban keriilnek

"tttetyei6sre 
Aiok a hulladekok, amelyre vonatkoz6an a Kft. rendelkezik kezelesi

engedellyel a telephelyen kerirlnek feldolgozisra (enged6ly sz6ma: 13535-13/2009.).

A t6bbi hullad6k a kezel6sre iogosultsSggal rendelkezo szervezet r6sz6re kerul
6tad6sra

A, Koryezetbi4slqaffa rglalKszolclvel:
A sz6llitdsra szolg616 gepj6rmLipark megfelel6 mr.iszaki 5llapotir, zart dobozos.vagy
ponyv5s kivite[j, a jogszab5lyoknak megfelelcien felszerelt sz6llit6 j6rm0vekbol dll. Az

etvett hulladekok tovdbbi kezelese megoldott.

Engedelyes HavSria Tervvel rendelkezik, amely tartalmazza a gepi6rmtivezetok reszere

sziils6ges munkabiztonsdrgi k6vetelm6nyeket, tovebb6 a rendkiv1li esem6ny eset6n

szuks60es teendoket.

l t l
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A. tev6kenys6g v6gzes6hez szuks6ges szem6lyi, p6nztrgyi felt6telek rendelkezEsre
6llnak, a Kft. etkutonitett banki biztositekkal is rendelkeiik az esefleges haviriiik
megszuntetes6re, valamint kornyezetszennyez6si feleloss6gbiztositdst is kotott.
Fentiekkel, valamint a dolgoz6k_ folyamatos k6pz6sevel illetve a sz6llitd jermrivek
rendszeres ellen6rz6s6vel kivdnj6k megel6zni a kornyezeti vesz6lyhelyzetek
kialakulSsdt €s a k6rnyezeti elemek szennvez6s6t.

o.

8

1.

J ,

4 .

5.

14 .

15
16 .
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A vesz6lyes hulladekok begytijt6se a termerok, ifietve engederyes terepheryen
v6gezhet6.
Engedelyes tevekenyseget a _legkisebb k6rnyezetterhel6st el6id6z6, a k6rnyezet
vesz6lyeztetds6t 6s szennyez6d6s6t kizd16 m6don v6gezheti.
Az dtvett vesz6lyes hurrad6kok mennyis6g6t m6rreger6sser keI meg6[apitani.
A rakodds k6zben v€gzett hu adekmozgatds sordn kiemett figyelmet kell forditani a
kdrnyezeti elemek elszennyez6d6s6nek kiz6rds6ra.
A veszelyes hulladekok kizdr6rag z6rt, a hulad6k k6miai hatis5nak, as26llitas-rakt6rozas mechanikai ig6nybev6teleinek ellenall6 eszkozben, 

"aeny."tu"n, "kcirnyezet szennyez6d6s6t kiz616 m6don csomagolva vehetok 6t. Amennyiben'a
hulladekok a fenti felt6teleknek nem felelnek meg, ugy azok dtcsomagol6siir6l az
Atv€telt kdvet6en azonnal gondoskodni kell.
A veszdlyes hullad6kok sz5llitdsa csak megfeleki miiszaki ellapot0, a kdrnyezetvddelmi
el6irdsokat kiel69it6 g6pjArm(vekkel t6rt6nhet.
Kisz6r6d6sra hajlamos vagy feluletuk6n szennyezett hullad6kok omlesztve vagy nyitott
kont6nerekben t6rten6 szd it5sa sordn a hullad6k kisz6r6d6sdnak ittetve a csipacenii
hulladekba t6rt6n<i jut6s6nak, tovdbb5 a b zszennyez6d6snek a meget6zesaie akontenert illetve a szSllito jdrmri plat6jdt ponyvdval le kell fedni.
A I?.!gT.r"Vl, illetrileg az egyes k0tdemenydarabokat (pl. doboz, hord6, kontdner) a
sz5llito .idrmrivon tgy kell elhelyezni, hogy azok a sz6ilit6i6rmti hirtelen meg6ildrr, urgt
egy6b kdzleked6si man6ver eseten is biztonsAgosan a heiytik6n maradjanai.

9. 5610lt, vagy szivdrg6 vesz6lyes hullad6kot tartatmaz6
szSllit6jdrmfivon elhelyezni nem szabad.

10. A sz6llit6jarmrivdn el kell helyezni a szallitott vesz6lyes hullad6k kezel6sere,
semlegesit6s6re vonatkoz6 iresbeli utasit6st.
A vesz6lyes hullad6k sz6llit:isr6l vezetett bizonylatoknak ki kell el6giteni a vesz6lyes
hullad6kokkar kapcsotatos tev6kenys6gek vegz6s6nek fett€teteirril ,ioro oelzooi. (vi
15.) Korm. rendelet el<iir5sait, kul6n6s tekintettel a rendelet 2. sz. mellekleteuen togLn,
az,,SZ" kis6r6jegyekre vonatkoz6 etdir6sokra.
A szdllitojarmri szem6ryzet6nek a sz6 itott vesz6ryes anyag k6ros hatdsa enenmegfelel6 vedetmet ny(jto egy6ni v6drjfelszerelest kelt'biztositani.
A vesz6lyes hullad6kot sz6llit6 jarmii tltvonaldt takott teriiteten belul tigy ketl
megvalasztani, hogy az - a c6l6llom6s kiv6tel6vel - lehet6leg a nagyobb koioss6gi
ep0leteket, lak6telepeket etker0lje. llyen teriileteken forgalmi oli kivetelevel megdllni 61v5rakozni nem szabad
Az 6tvett es a tevekenys6ggel dsszefugg6sben keletkezri hullad6kokat azok keze16sere
feljogositott hulladekkezelc! szervezet 16sz6re kell 6tadni.
Tilos a veszelyes hulladekot a kommunalis hulladek koz6 juttatni!
A kezel6st vegz6ket minden esetben irdsbeli utasitdsokkal kell elletni a kezelendo
hulladekokkal kapcsoratban, kuronds tekintetter a mtiszaki es szemeryi vederem
valamennyi lehet6seg6re, tov6bbd a hav6ria eset6n szrlks6ges teend6kre.
A szSllit6 j6rm[ivek es sz5llit6ed6nyzetek tisztitdsa kiz6r6lag olyan g6pjdrmrjmos6ban
t6rt6nhet,.. amely vizlogi irzemertet6si enged6ilyer vagy rdzmii raioidsi engeoeriyei
rendelkezik.

kUldem6nydarabokat a

11 .

12

13 .
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18. Az Stvett es a tevekenys6g sordn keletkezo hulladekokr6l nyilvAntartdst kell vezetni 6s a
hullad6kok16l a Fel0gyel6seg 16sz6re rendszeresen adatszolgaltatast kell teljesiteni.

19. A hullad€kok nyilvdntart6sdval, adatszolg6ltatdsdval kapcsolatos dokumenlumoknak ki
kell elegiteniiik a mod. 16412003. (X. 18.) Korm. rendelet eklirdsait.

20. A tev6kenys6g sordn bekovetkez6 rendkiviili esem6nyeket a Felugyeldsegnek 12 6rAn
belirl irasban be kell jelenteni, a kdrelhAritSsi tev6kenys6g azonnali megkezd6se mellett.

21 Az akozolt kert sajat kolts6gen fel kell szdmolni.

lll.A Heves Meqvei Korminvhivatal N6peq6szs6qiiqyi Szakiqazqat6si Szerve (Miskolc)
elciirisai:

'l A letesitm6ny a levegot olyan m6rt6kben, amely l6gszennyezettsdget okoz, illetve a
lakoss6got zavar6 m6don b(zzel, ne terhelje.

2. A letesitmenyb6l szdrmaz6 zajterheles a zajt6l v6dendo lak6terUleteken ne haladja meg
nappal az 50 dB, 6jjel a 30 dB hater6rt6keket.

3. A teruleten l6v6 iv6viz l6tesftmenyeket vedelemben kell r6szeslteni. Foldbe fektetett
vizvezet6kn6l a v6dSsdv hatara a vezet6k felett a f6ld felszinAig, alatta 1 m m6lys6gig,
ketoldalt 2-2 m t6volsdgig terjed.

4. A takariteshoz biztositott falikutakat visszacsap6 szeleppel elletott csapteleppel
szukseges ell6tni.

lV.Aa enged€ly kiad6s6ra irdnyul6 dokumentdci6t az enged6lyes keszitette
201 'l febru6q5ban.

V.
1. Az enged6ly 2017. i0l ius 31-iq hatalyos.

Tdjekoztat6sul koz6ljUk, hogy az engedely 5 even belUl felUlvizsgdlatra kertLl.

A felUlvizsgiilatot enged6lyes is kdrheti az 0j hulladekkezel6si enged6lyezesi dokumentdcio
benyijt6sdval.

J

Amennyiben a hat6rozat rendelkez6 r6szenek l. felezet6ben r6gzitett adatokban.
technol69i6ban vagy ezeket 6rint6en vdltozds, valamint tulajdonosv6ltozes kdvetkezik b€
illetve ij informAciok merulnek fel, igy az enged6lyes koteles azt 15 napon belirl az
Eszak-magyarorsz5gi, Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es VizUgyi FelUgye16s6gnek
bejelenteni.

A hullad6kkezel6si enged6ly az engedelyben foglaltt6l elt6r6 mas jellegti tev6kenysAg
v6gz6s6re nem jogosit 6s az egy6b €nged6lyek beszez6si kdtelezetbdge al6l nem
mentesit.

Amennyiben az enged6ly rendelkez6 r6sz6nek l. fejezet6ben rogzitett adatokban,
technol69iilban vagy ezeket 6rint6en veltozAs, valamint tulajdonosv6ltozds kovetkezik be,
illetve u; informdciok merulnek fel, tgy az engeddlyes kdteles azt 1 5 napon belUl az
Eszak-magyarorsz6gi Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Viztlgyi FelUgyelosegnek
bejelenteni.

A hulladekkezel6si engedely visszavondsra kerUl, ha:
- az enged6lyt k6r6 a k6relemben val6tlan adatokat szerepeltetett,
- az enged6ly megaddsahoz el6irt felt6telek mar nem allnak fenn,
- az enged6lyes az enged6lyezett levekenys69et megszUnteti,
- az engedelyes a tevekenyseget az enged6lyben foglaltaktdl eltero modon gyakorolja.

5 .
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A hulladekkezel6si enged€ly visszavonhato, amennyiben:
- az engedelyes nem tesz ereget a m6s jogszab6lyok szerinti nyilvantartasi ds

adatszolg6ltatesi kotelezetts696nek,
- az engedelyes akadalyozza a kdrnyezetvedelmi hat6sagnak a hullad6kkezel6si

ellen6rz6sOvel kapcsolatos eljA16sdt.

vl.A hat6rozat ellen - a k6zhezv6telt6l sz6mitott 15 napon belul - az orszagos
K6rnyezetv6delmi, Termeszetv6delmi es Vizugyi Ftlfel0gyelos6gnek cimzett, de a
Feliigyeloseghez 2 p6ld6nyban beny0jthat6 fellebbez6snek vjn hetve.

A jogorvoslati eljdrAs dija: 126 000,-Ft.

INDOKOLAS

A Magyar Miiltai szeretetszotgdlat ,,Befogad6s" szociilis 6s Foglalkoztatd Nonprofit Kft.
(3369 Tarnabod, Gazdakcir ut 20/A.), - tovdbbiakban: Kft. - 2011. eprilis 7-en erkezen
beadvenyaban k6relmet ny(jtott .be a Felugyel6s6ghez vesz6lyes 6s nem vesz6lyes
hulladekoknak az orszSg teljes terulet6n tcrrteno begytijies6re 6s szjllites5ra vonatkoz6an.

A Kft., a m6d. 33/2005. (xu. 27 .) KwM rendetet 1. sz6m0 meil6klet6ben et6irt igazgatasi
szolg6ltat6si dijat 6s a szakhat6segi kdzrem0kod6s igazgatAsi szotg6ttatdsi Oi;;it oeiizeite es
az ezt tgazol6 bizonylatokat k6relm6hez csatolta.

A k6relemben foglalt hullad6kkezel6si tev6kenys6g a 2000. evi XLlll. tv., illetve a
?812001 (vl. 15 ) Korm6nyrendelet 6rtelm6ben a komyezetvedetmi hat6sdg engedelyenez
kotott tev6kenyseg.

Az elj{res sor6n megkeres6semre a Heves
Szakigazgatisi Szerve H-NU/1978-2/20.11
tev6kenys6g v6gz6s6hez el6kAsokkal egytitt
tatlalmazza.

Megyei Korm6nyhivatal N6peg6szs6gugyi
szamon szakhatos5gi hozz6jdruldsdt a
megadta. El6irdsait a hatdrozat lll. pontja

A kerelem €s annak me||ekretei rartarmaztdk a cegazonosit6 adatokat, a tev6kenysegek
mflszaki 6s kdrnyezetv6dermi leir6sdt, a kezerii kivdnt hufiad6kok megnevez6set,
EWc k6dj6t, 6sszetetelet, veszetyessegi je emzoit, a kezelni kiv6nt hulladek meinyiselet, akezelesi technologia leirds6t, a technologia mtiszaki 6s kdrnyezetv6delmi lellemzlit, abegyfijtott huiladekok tovdbbi keze16s6re vonatkoz6 befogad6 nyiritkozatokat.

A Fekigyel6seg a hullad6kkezeresi engedery irinti k6rermet 6s az annak arapjdt kepezohullad6kkezeresi enged6lyez6si dokumentdrci6t erfogadta az al6bbiak figyetembev6tel6vi:

A hulladekkeze16si tev6kenys6g a rendelkez6sre 6llo adatok alapjdn v6rem6nyezheto.

A benyijtott hulladekkezel6si engedery irenti k6relem vizsgdlat6t kovet6en - figyelembe vevea megkeresett szakhat6sag hozzajarur6 6fldsfograres6t is - a k6relemnek he[i adtam, es avesz6lyes. hulladek begytijtesi szdllit6si. tevekenyseget a Magyar Maittai Szeretetsiolgalat
,,Befogad6s" szoci6ris 6s Fograrkoztat6 Nonprofit kft resz6ie a hat6rozat renderiez6resz6ben foglaltak szerint, az ott meghaterozott er6irasok betartes6var enged6ryeztem.

A Felugyel<is6g a .konnyebb kezelhet6sdg erdekeben a nem veszeryes hulladdKoKbegytijt6sere 6s sza itdsara vonatk0z6an kulcin enged6ty keret6ben a' gosa-1i/2orr
szamon hatdrozatban rendelkezik.

Felhivom.az enged6ryes f igyerm6t arra, hogy jeren engedery nem mentesit  a Hgt. 6s annak
v6grehajtiisi jogszab6lyaiban el6irt kotetezettsegek teljJsit6se alol.



fgtltiygm. az enged6lyes figyelm6t tovibbA arra is, hogy az enged6lyezett tev6kenyseg
folytatasara vonalkoz6 k6rnyezetv6delmi jogszabalyok, vagy hat6s6gi el6kdsor megs6rt6se
eseten az enged6ly annak id6beli hat6lya alatt is visszavonhalo.

A hatdrozatot a 2000 6vi XLil. torveny 14. S(1)-(2) bekezd6se, 3. g n) 6s o) pont,a, a
98/2001. (vl 15.) Korm. rendelet alapldn, a k6rnyezetvedelmi, term6lzetvedelmi, vizugyi
hafosdgi 6s igazgatdsi feladatokat ell5t6 szervek kijelol6s616l szoto 347 t2006. (xll. 23.)
Korm6nyrendelet 8. S (2) bek., vatamint az 1 . sz. mell6klet lV/8. pontj6ban biztositott
i-ogkdrdmben, a kozigazgat6si hat6s5gi eljdr6s €s szolgaltatds 6ltal5nos szabalyair6l sz6l6
2004. evi CXL. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ket.) 71. g (1) bekezdese es 72. S (1) bekezdese
szerint eljerva hoztam meg.
Az efjerAsi hat:irid6t megtartottam, ez6rl az igazgatAsi szolgaltdesi dij visszafizet6s6r6l nem
rendelkeztem.

Az efjAr6si hatArid6t megtartoftam, ez6rt az igazgdesi szolgdltat6si dij visszafizet6ser6l nem
rendelkeztem.

Az eljaras m6dositott Ket. 153. s (2) bekezd6s 2. pontja szerinti eljerasi k6lts6g6t
(az igazgat6si szolg5ltat6si dij dsszeget) a k6rnyezetvedelmi, term6szetv6delmi, valamint a
vizugyi hat6sdgi elj6r5sok igazgat6si szotg6ltatdsi dijair6l sz6lo 33/2005. (xlt. 27.) KvVM
rendefet 1. sz5m0 melleklet l. 3. 6s l. 4. pontja alapjin, az l. 12. pont figyelembe v6tel6vel
6llapitottam meg, visel6s6r6l a Rendetet 3. S (2) bekezclese alapj6n rendelkeztem.

A jogorvoslati jogr6l a m6dositott Ket. 9s. S (1) bekezdese atapj6n, a jogorvostati eljdrds
igazgatAsi szolgSltatasi dijar|t a 33/2005. (xlt. 25.) KvVM rendetet 1. izamrj mell6ktet
l. 3., l.4. es l. 12. pontja alapj6n, a Rendetet 2.g (a) bekezdese figyelembev6tel6vel adtam
trij6koztat6st.

Miskolc. 201 f . i0lius 27.

q/a//

lf:eiek:
.'l) \agyar Meltai szeretets zotgatar,,Befogadas" szoci6lis 6s Fogralkoztat6 Nonprofit Ktt_- 

Tarnabod, Gazdakdr [t 2OlA 3369 + t6rtivev6nv
2. Heves Megyei Kormiinyhivatal N6peg6szsegUgyi Szakigazgat6si Szerve

Eger, Klapka Gy. u. 1 1. 3300
3. lratokhoz

Dr. KopAcsi Eva
igazgat6 megbizAs5b6l:


