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Tárgy: Szarvas, nem veszélyes hulladékok
hulladékgazdálkodási
(gyűjtés,
szállítás,
előkezelés, hasznosítás) engedélye
Ügyfél: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.
KÜJ:
100 273 175
KTJ:
101 510 513

HATÁROZAT
I.
A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. részére hulladékgazdálkodási engedélyt adok nem
veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállítására, előkezelésére és hasznosítására oly módon, hogy
a határozatban rögzített feltételek teljesüljenek.
Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenységek azonosító kódjai:
R3
Oldószerként nem használatos anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a
komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel)
R5
Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj
hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok
újrafeldolgozását)
R11 Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód
hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő
műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás,
aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)
Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység területi hatálya:
- gyűjtés, szállítás vonatkozásában: Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség illetékességi területe.
- előkezelés, hasznosítás vonatkozásában: 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2. sz. alatti telephely.
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II.
1./

Az engedélyes adatai:
Az engedélyes teljes neve: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
Székhelye: 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.
KSH azonosító száma: 10706484-9002-113-04
KÜJ száma: 100 273 175
Telephelye: 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2. sz. (3544/16 hrsz.)
KTJ száma: 101 510 513

2./

Jelen engedély alapján átvehető és kezelhető hulladékok azonosító kódja, megnevezése,
mennyisége:

a) Gyűjtés, szállítás:

Azonosító Kód
02
02 01
02 01 03
02 01 04
02 01 07
03
03 01
03 01 01
03 01 05
03 03
03 03 01
03 03 08
07
07 02
07 02 13
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04

MennyiHulladék megnevezése
ség (tonna)
MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGIOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai
hulladékká vált növényi szövetek
2000
műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)
100
erdőgazdálkodási hulladékok
100
FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok
fakéreg és parafahulladék
100
faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től
100
cellulóz rost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok
fakéreg és fahulladék
100
hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok
100
SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladékok
hulladék műanyagok
100
HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBRŐL NEM MAGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS
VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat
papír és karton csomagolási hulladékok
500
műanyag csomagolási hulladékok
100
fa csomagolási hulladékok
500
fém csomagolási hulladékok
500
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15 01 05
15 01 06
15 01 07
16
16 01
16 01 03
16 02
16 02 14
17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03
17 03 02
17 05
17 05 04
17 09
17 09 04
20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02
20 02 01
20 03
20 03 01
20 03 07

vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok
100
egyéb, kevert csomagolási hulladékok
100
üveg csomagolási hulladékok
500
A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK
a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű
(ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és
a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
hulladékká vált gumiabroncsok
100
elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16
02 12-ig felsoroltaktól
1000
ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
beton, tégla, cserép és kerámia
beton, tégla, cserép és kerámia
15000
téglák
1000
cserép és kerámiák
2000
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
3000
fa, üveg és műanyag
fa
1000
üveg csomagolási hulladékok
500
műanyag
500
bitumen keverékek, szénkátrány és kártánytermékek
bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től
1000
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási
meddő
törmeléktől mentes föld
2 500
egyéb építkezési és bontási hulladékok
kevert építési és bontási hulladékok
10 000
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ
HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
papír és karton csomagolási hulladékok
500
üveg csomagolási hulladékok
500
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 230 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
1000
fa, amely különbözik a 20 01 37-től
500
műanyagok
300
fémek
500
kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)
biológiailag lebomló hulladékok
4000
egyéb települési hulladék
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
14000
lom hulladék
1000
Összesen:
64900

b) Előkezelés:
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Azonosító Kód
02
02 01
02 01 03
02 01 04
02 01 07
03
03 01
03 01 01
03 01 05
03 03
03 03 01
03 03 08
15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03
17 03 02
17 05
17 05 04
17 09
17 09 04

Mennyiség (tonna)
MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGIOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai
hulladékká vált növényi szövetek
2000
műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)
100
erdőgazdálkodási hulladékok
100
FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok
fakéreg és parafahulladék
100
faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től
100
cellulóz rost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok
fakéreg és fahulladék
100
hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok
100
HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBRŐL NEM MAGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS
VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat
papír és karton csomagolási hulladékok
500
műanyag csomagolási hulladékok
100
fa csomagolási hulladékok
500
fém csomagolási hulladékok
500
vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok
100
egyéb, kevert csomagolási hulladékok
100
üveg csomagolási hulladékok
500
ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
beton, tégla, cserép és kerámia
beton, tégla, cserép és kerámia
15000
téglák
1000
cserép és kerámiák
2000
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
3000
fa, üveg és műanyag
fa
1000
üveg csomagolási hulladékok
500
műanyag
500
bitumen keverékek, szénkátrány és kártánytermékek
bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től
1000
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási
meddő
törmeléktől mentes föld
2 500
egyéb építkezési és bontási hulladékok
kevert építési és bontási hulladékok
10 000
Hulladék megnevezése
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20
20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 36
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02
20 02 01
20 03
20 03 01
20 03 07

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ
HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
papír és karton csomagolási hulladékok
500
üveg csomagolási hulladékok
500
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 230 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
1000
fa, amely különbözik a 20 01 37-től
500
műanyagok
300
fémek
500
kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)
biológiailag lebomló hulladékok
4000
egyéb települési hulladék
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is
14000
lom hulladék
1000
Összesen:
63700

c.) Hasznosítás:
Azonosító
Kód
02
02 01
02 01 03
20
20 02
20 02 01

Hulladék megnevezése

Mennyiség (tonna)

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL,
ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGIOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai
hulladékká vált növényi szövetek
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS
AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS
kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)
biológiailag lebomló hulladékok

3500
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3./ Az engedély időbeni hatálya: 2019. április 30.
A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.
4./ Az engedélyezett tevékenységek összefoglaló leírása:
4.1.) Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása
a) Települési – nem elkülönítetten gyűjtött – szilárd hulladékok gyűjtése és szállítása:
A háztartásokban, gazdálkodó szervezeteknél és intézményeknél keletkező települési szilárd
hulladék gyűjtését, szállítását heti 1-2 alkalommal, vagy igény szerinti megállapodás alapján
végzi az engedélyes, zárt hulladékgyűjtő járművekkel. 120 literes hulladékgyűjtő edény, illetve
1100 literes BOBR konténer áll a lakosság és a közületek rendelkezésére a hulladék gyűjtésére.
A települési hulladékot engedélyes a Szarvas, Ipartelep u. 2. szám alatti telephelyen lévő Átrakó
állomásra szállítja be, ahonnan továbbszállítják a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő
Műbe.
b) Elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladékok gyűjtése szállítása:
• A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés biológiailag lebomló (komposztálható), műanyag, papír, illetve üveg hulladékok gyűjtésére és szállítására terjed ki. A komposztálható hulladékok gyűjtése hulladékgyűjtő edényben történik; a papír, műanyag, illetve üveg hulladékok
gyűjtése pedig zsákban.
A gyűjtőedényből a komposztálandó hulladékot a hagyományos gyűjtési rendszer gépeivel gyűjti be az engedélyes úgy, hogy ugyanaz a hátfalas kukásautó a hét különböző napjain más és más
edényeket ürít ki. A kukásautó a komposztálandó hulladékot a hulladékkezelő telepen kialakított
komposztáló helyre üríti ki. A zsákban gyűjtött szelektív hulladékok szállítása platós szállítójárművel történik, a hulladékkezelő telepen pedig az adott konténerekben kerülnek elhelyezésre.
•
A kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigeteken speciális edényekben gyűjtött papír,
műanyag, üveg (színes, fehér), fém hulladékok szállítása darus kocsival történik. A konténerek
ürítése a Szarvas, Ipartelep u. 2. szám alatti telephelyen belül kialakított Hulladékgyűjtő udvaron
történik. A kiürített edényzetet a fentiekben jelzett gépkocsival visszaszállítják a szigetre. A
konténerek ürítése folyamatosan, a megtelésük ütemében történik.
Szarvas város területén elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyszínei: Kis utca, Bethlen G u. – Jókai u. sarok, Szentesi úti lakópark, Dr. Melich u. – Jókai sarok, Alkotmány u. –
Zalka u sarok, Malom u. – Strand u sarok, Munkás u. – Móra F. u sarok, Szabadság u. Központi
ABC, Székely M. tér, Haki lakópark, Szabadság u. – Martos F. u. sarok, Ipartelep u.
c) Építési-bontási hulladék szállítása:
Az építési-bontási hulladékok beszállítása a Szarvas, Ipartelep u. 2. szám alatti telephelyen belül
kialakított Építési hulladék kezelő telepre eseti megállapodás alapján történik.
4.2.) Nem veszélyes hulladék előkezelése
a) Települési szilárd hulladék – Átrakó állomás:
A telep bejárata kétszárnyú elektromos kapuval zárható. Beszállítás alkalmával a portás rögzíti
a gépjármű adatait, valamint a beszállítandó hulladékokra vonatkozó adatokat. Mérlegelést követően a telepőr irányítja a járművet a tömörítő berendezéshez, melybe csak települési szilárd
hulladék helyezhető. A tömörítő berendezésnél egyszerre csak egy gépjármű tartózkodhat. A
garatba borított hulladékot az SP-18-as tömörítő gép a TT-27-es tartályba préseli. Az Átrakó állomás 5 db TT 27 típusú 27 m3 konténerrel rendelkezik, melyeket egy háromállásos sínpáron
haladó kocsisor mozgat. A sínek végén ütköző gátolja meg, hogy a kocsi lefusson a sínről, ha
az elektromos berendezés meghibásodna. A kocsik maximális terhelhetősége 17,7 tonna. A
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konténerek összsúlyából adódóan a konténerekben max. 10 tonna hulladék rakható. A tömörítő
gép a garaton elhelyezett kezelővel irányítható. A tömörítőfej elindításakor a garat közelében
csak a gépkezelő tartózkodhat. Ürítéskor az esetlegesen szétszóródott hulladékok összegyűjtését
és a garatba helyezését a telepőr végzi. A tömörítő berendezéshez csatlakozó konténer megtelése esetén a telepőr gondoskodik a konténercseréről és értesíti a szállításvezetőt, aki intézkedik a
megtelt konténer elszállításáról. A hulladékot a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Műbe szállítják.
A tömörítő berendezés, valamint a tároló konténerek mosása magasnyomású mosóberendezéssel történik. A hulladékkal közvetlenül érintkező burkolt, körben szegélyekkel határolt felületről, a kiépített csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül 15 m3 vízzáró gyűjtőaknába kerül a
felületre kerülő csurgalék és csapadékvíz, mely az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató
Zrt. által üzemeltetett szarvasi szennyvíztisztító telepen kerül ártalmatlanításra.
A szállítójárműveket a telep elhagyásakor is mérlegelik.
b) Elkülönítetten gyűjtött hulladékok:
A telepen lehetőség van a háztartásokban keletkezett és szelektíven gyűjtött hulladékok lakossági beszállítására. A portás lista alapján felméri, hogy a beszállított hulladék fogadható-e, ha
igen a nyilvántartásban feljegyzi azonosító kód szerint a hulladék fajtáját és mennyiségét. A
hulladék fajtájától függően a beszállítót megfelelő konténerhez irányítja a portás. Ha a hulladék
nem fogadható a hulladékudvaron, abban az esetben a portás tájékoztatást ad a beszállítónak a
hulladék elhelyezésének módjáról.
A hulladékgyűjtő szigetekről darus kocsival és a zsákban gyűjtött, platós kocsival beszállított, szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezése a megfelelő konténerekben történik. A beszállított műanyag és papír hulladékot a telepen dolgozó segédmunkások minőség szerint válogatják, bálázzák, és szállításra előkészítik. A kész bálák tárolása egy 160 és egy 210 m2-es fedett
szín alatt történik. Az előkészített hulladékokat hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozók szállítják el.
A szelektív hulladékok válogatásakor keletkező egyéb hulladékok a települési szilárd hulladékkal együtt kerülnek ártalmatlanításra.
A szelektív gyűjtésből származó hulladékok számára a telephelyen elhelyezett konténerek és tárolások típusa:
- színes üveg
15 m3
ömlesztett
- fehér üveg
15 m3
ömlesztett
3
- műanyag
24 m
bálázott
- papír
24 m3
bálázott, ömlesztett
3
- fém
24 m
bálázott, ömlesztett
- tetra-pak
24 m3
bálázott
c) Építési-bontási hulladékok:
Az építési-bontási hulladékokat – szükség esetén – válogatják, majd előkészítik hasznosításra.
A beszállított beton-, aszfalt-, téglatörmeléket átmenetileg külön helyen tárolják, és megállapodás alapján – érvényes hulladékkezelői engedéllyel rendelkező szervezettel – megtöretik. A keletkező kőzúzalékot, darálékot földutak javítására és útalapba használják fel.
d) Biológiailag lebomló hulladékok:
A komposztáló területén kerül sor a beszállított szerves növényi hulladékok elhelyezésére, szelektálására, aprítására. A nagyobb ágakat motoros fűrésszel méretre vágják, majd az aprítógéppel megtörténik az aprítás. A hasznosításra alkalmatlan anyagokat a települési hulladékokkal
együtt átadják ártalmatlanításra.
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4.3.) Nem veszélyes hulladék hasznosítása
A hasznosítás a biológiailag lebomló hulladékok komposztálására vonatkozik. A beérkezett nyesedékből elsősorban faapríték (mulcs) készül, amely a város ligetének, parkjainak, temetőinek,
utak, sétányok borítására szolgál, ahol természetes körülmények közt a mulcs komposztálódik.
A begyűjtött zöldhulladék, biológiailag lebomló hulladék azon részét, amely apríték készítésére
nem alkalmas, a komposztáló téren háromszög vagy trapéz keresztmetszetű prizmákba rakják,
és meghatározott rendszerességgel átforgatják. A prizmákban a hőmérséklet és a nedvességtartalom ellenőrzése folyamatos, ezek alapján határozzák meg az átforgatás pontos időpontját. Az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő térre szállítják. Az utókezelő téren a komposzt érettségi fokától függően különböző ideig tart az utóérlelés. Az előállított komposztot az
engedélyes nem értékesíti, hanem saját maga használja fel.
5./

Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:
1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen, a talaj és a felszín alatti vizek minőségét ne veszélyeztesse. Amennyiben ezen tevékenységek során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés
megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a hatáskörükben érdekelt hatóságokat az eseményről.
2. Tilos előkezelésre átvenni ásványolajjal, vagy más veszélyes anyaggal szennyezett, vagy
kockázatos anyagot tartalmazó hulladékot, az ilyen szállítmányt vissza kell fordítani. A tároló
helyen tapasztalt esetleges talajszennyeződéseket haladéktalanul meg kell szüntetni a szenynyezett talaj összeszedésével.
3. A gépi előkezelési és a gépjármű tárolási folyamatok során fellépő esetleges műszaki meghibásodás következtében fellépő olajelfolyások felitatására folyamatosan biztosítani kell felitató
anyag (pl. homok) rendelkezésre állását a telephelyen.
4. Nem vehető át kezelésre olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű, vagy összetételű, illetőleg
nem szerepel a határozat II./2. pontjában felsorolt hulladéklistában.
5. A gyűjtési és kezelési tevékenység kizárólag csak a kérelemben és a csatolt helyszínrajzon
megadott, térburkolattal rendelkező területeken történhet.
6. A telephelyen lévő hulladékok kigyulladásának lehetőségét megfelelő helyre történő elhelyezéssel, fedett tárolással kell minimalizálni, és tűzoltó készülékekkel kell biztosítani a tűzvédelmet. Ezen felül a papírtároló helyen 200 literes vízzel telt fémhordókkal biztosítható az
esetleges tűzeset elhárítása.

III.
A)

A tevékenység egyéb, általános feltételei:
1. A tevékenység során be kell tartani az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz a 2014. február 28-án és a 2014. április 2-án hiánypótlásként beérkezett dokumentációval módosított, 2014. január 24-én benyújtott kérelmi dokumentációban foglalt feltételeket, az ott megadott technológiai- és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladék környezetvédelmi szempontoknak megfelelő tárolását.
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2. Engedélyes köteles gondoskodni a tulajdonába vagy birtokába került, valamint a kezelés során keletkezett hasznosíthatatlan hulladékok további kezelésre, ártalmatlanításra történő
rendszeres átadásáról. Ebből a célból kizárólag csak az arra vonatkozóan érvényes engedélylyel rendelkező hulladékkezelőt vehet igénybe.
3. Az átvett, a kezelt és a kezelés során keletkezett hulladékokról, a kezelési tevékenységről
pontos nyilvántartást és üzemnaplót kell vezetni és bejelentést kell tenni a hatályos jogszabályok előírásai szerint. A tevékenységről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében előírt adattartalommal kell nyilvántartást vezetni, melyet 5 évig
meg kell őrizni. Az adatszolgáltatást a R. 10–14. §-ai alapján kell teljesíteni a telephely szerint illetékes első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére.
4. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi
megbízottat alkalmazni. Az engedélyezett tevékenységet végzőknek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi
eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
5. A telephely rendszeres tisztításáról, takarításáról, továbbá az esetleges porszennyezés megelőzése céljából locsolásról és takarásról kell gondoskodni. A belső anyagmozgatás során
meg kell akadályozni a hulladék elszóródását.
6. Egyszerre csak olyan mennyiségű hulladékot lehet átvenni, mely nem haladja meg a telephelyen az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas kezelőterületek tárolókapacitását. Az elszállításra váró bálák tárolására szolgáló fedett színek tárolókapacitása: 20-22 tonna fém csomagolási hulladék, 8-10 tonna PET palack, vagy 15-16
tonna papír hulladék. Építési-bontási hulladékból egyidejűleg legfeljebb 10.500 tonna tárolható a telephelyen.
Biológiailag lebomló hulladékokból a telephelyi engedélyezett gyűjtőhelyek összes kapacitását figyelembe véve a telephelyen egyidejűleg legfeljebb 1000 tonna hulladék mennyiség
gyűjthető.
7. A szennyezett területek csapadékvizét a telephelyen kiépített csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül átmeneti tárolásra vízzáró módon kialakított gyűjtőaknákba kell vezetni.
8. A telephelyen keletkező szennyvizeket, valamint a gyűjtőaknákban felfogott csapadékvizet
tisztításra a települési szennyvíztisztító telepre kell szállítani.
9. Az átrakó állomáson a tömörítő berendezés és a tároló konténerek mosását térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan a szennyezett víz vízzáró gyűjtőaknába kerül.
10. Jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül szennyezőanyag elhelyezésre
vonatkozó engedély kérelmet kell benyújtani az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz.

B)

A szállítási tevékenység feltételei:
1. Az engedélyezett hulladékok szállítása a következő gépjárművekkel végezhető:
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Gépjármű forgalmi

Gépjármű típusa

rendszáma

Teherbírás
(tonna)

ISK-795

Renault Midlum 270.18 D

6

JTX-098

Renault Midlum 220.13 C

4,35

HDL-944

STEYR

7,125

JTA-002

IFA W 50 LA/K

4,38

AXP-836

IFA W 50 L/KCR

4,4

LJT-191

Gazella 3302

1,55

JGD-086

Multicar-IFA

2

YJB-970

Belorusz MTZ-820

-

2. A szállítás végezhető továbbá mindazon gépjárművekkel, amelyeket az engedélyes a tevékenysége folytatása céljából bérbe vesz, vagy a tulajdonába kerül, amennyiben azok műszaki kialakítása megfelel a hulladékszállítási követelményeknek. A III. B) 1. pontban fel nem
sorolt és a jövőben az engedélyes tulajdonába vagy bérletébe kerülő gépjárművek típusát,
azonosítóját jóváhagyás céljából be kell jelenteni az első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak. Bejelentés, illetve jóváhagyás nélkül a 1. pontban felsorolt gépjárműveken kívül más gépjárművel szállítási tevékenység nem végezhető.
3. Az engedélyes által a szállításhoz használt eszközöknek és gépjárműveknek alkalmasnak
kell lenniük a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő csomagolására és szállítására.
A szállítást az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, hogy az kizárja a
felépítményen lévő hulladékok szétszóródását. A hulladékok szállítása és rakodása során törekedni kell arra, hogy a környezetet a legkisebb diffúz légszennyezés (por, bűz) terhelje. A
szállítás során az elkülönítetten gyűjtött hulladékok szelektivitását biztosítani kell, az egyes
hulladék fajták nem keverhetőek össze.
4. A hulladék átvételének ellenőrzött módon kell történnie. Minden szállítmányt el kell látni
megfelelő fuvarokmányokkal, azokat a hulladék nyilvántartás részeként meg kell őrizni. Az
átvett hulladékok minőségéről minden esetben szemrevételezéssel meg kell győződni, a nem
megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
5. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről
és kezeléséről a telephelyen gondoskodni kell. A telephelyen a felszín alatti vizek védelméről szóló módosított 219/2004.(VII. 21.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében felsorolt kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok nem vehetők át.
6. Ha a hulladékgyűjtő edényzetek ürítése vagy a hulladékszállítás során (pl. műszaki meghibásodás vagy baleset miatt) hulladék kerül a talajra, úttestre, azt össze kell gyűjteni és gondoskodni kell az elszállításáról.
7. A szállításhoz használt tehergépjárművek és egyéb eszközök tárolása (tisztított, üres állapotban) kizárólag a Szarvas, Ipari u. 2. sz. alatti telephelyen történhet. A szállításhoz használt tehergépjárművek és egyéb az eszközök fertőtlenítése és tisztítása csak érvényes környezetvédelmi jogszabályoknak mindenben megfelelő és a szükséges hatósági engedéllyel
rendelkező gépkocsi mosó műtárgy igénybevételével végezhető. A gépjárművek javítása,
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karbantartása külső szakműhelyben történhet. Üzemanyaggal való feltöltésük csak engedélyezett üzemanyagkútnál végezhető.
8. E határozat másolati példányából a szállítójárműveken és a telephelyen is kell tartani.

C)

Az előkezelésre vonatkozó rendelkezések:
1. Az engedélyezett tevékenységet az 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2. sz. (3544/16 hrsz.) alatti telephelyen lehet végezni.
2. Az előkezelést (darálás, törés, aprítás, rostálás, osztályozás stb.) az elérhető legjobb technika
alkalmazásával úgy kell végezni, hogy lakosságot zavaró por, valamint zajterhelés a környezetbe ne kerüljön. Szükség esetén műszaki intézkedésekkel (pl.: locsolás, vízpermet) meg
kell előzni, illetőleg a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni a levegő terhelését.
3. A kezelési műveletet úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
4. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be
kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint.
5. A telephelyen a feldolgozásra váró nem veszélyes hulladékok kezelésének megkezdéséig
történő – legfeljebb 1 évig végezhető – előzetes tárolásáról környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni.
6. Útalapba történő beépítésre kizárólag olyan anyagok kerülhetnek, amelyek a kezelt építési
és bontási hulladékból, illetve az annak felhasználásával készült termékek építési célra szolgáló forgalomba hozatalánál, illetőleg felhasználásuknál az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendeletben foglalt előírásokat kielégítik, és rendelkeznek a jogszabály szerinti teljesítmény igazolással.

D)

A hasznosításra vonatkozó rendelkezések:
1. A hulladék hasznosítójának biztosítania kell, hogy a hasznosítással előállított termék ne
okozzon környezetterhelést. A hasznosítás során keletkező hulladék mennyisége nem lehet
több, mint a kiindulási hulladék mennyisége.
2. A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok
kezelési módjaként csak a hasznosítás (újrafeldolgozás, visszanyerés), illetve hasznosítónak
való átadás fogadható el.
3. Az újrahasználatra, vagy hasznosításra alkalmas hulladékok esetében folyamatosan gondoskodni kell az átvett és kezelt hulladékok minősítéséről és hasznosításáról. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
4. A komposztáló prizmáról prizmatörzskönyvet kell vezetni. A törzskönyvben az alábbiakat
kell rögzíteni: azonosítószám, felrakás időpontja, nyersanyagok, előkezelés, hőmérsékleti
adatok, lebontás időpontja stb. A prizmát érintő valamennyi változást rögzíteni kell.
5. A prizmatörzskönyvben fel kell tüntetni a komposztálandó nyersanyagok összetételét,
mennyiségét is. Így a későbbiekben a komposztálás során esetleg felmerülő problémák
könnyen visszavezethetőek, és megvizsgálhatóak. Pontosan dokumentálni kell a komposztálási folyamat kezdetét és végét. Ezen kívül a keletkezett, lerostált, és további felhasználásra
kész komposzt mennyiségét is fel kell tüntetni.
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6. A komposztálás során az elérhető legjobb technika alkalmazásával csökkenteni kell a szaghatást.
7. A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki feltételeiről szóló 23/2003. (XII. 29.)
KvVM rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti elkészített üzemeltetési szabályzatot meg kell
küldeni az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére jóváhagyásra jelen
határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
8. A komposztáló telepen keletkezett összes fő- és mellékterméket, valamint hulladék anyagokat, azok mennyiségét, minőségét, és rendeltetési helyüket szintén dokumentálni kell:
◦ komposzt pontos mennyisége (zsákolt, ömlesztett, kevert, rostált, rostálatlan,
stb.), elszállítás időpontja, helyszíne
◦ Csurgalékvíz mennyisége, kezelése, vizsgált minták eredményei
◦ Idegen anyagok (a komposztálóból kiválogatott idegenanyagok, fém, műanyag,
üveg stb.).
9. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a Ht. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

IV.
A közreműködő szakhatóság feltétele a tevékenység végzéséhez:
A) A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének BE-02R/012/00818-3/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak szerint:
•

A kérelmező a tevékenység végzése során köteles betartani a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EÜM
rendelet vonatkozó előírásait.

•

A munkavállaló munkaköri, szakmai illetve személyes higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet előírásai alapján a
munkavállaló munkaköri alkalmassági, illetve időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatairól
gondoskodni szükséges.

•

A munkavállalónak a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján védőoltásokkal kell
rendelkeznie.

•

A kérelmező a tevékenység végzése során köteles betartani a közszolgáltató
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet vonatkozó előírásait.

B) A Körös-vidéki Vízügyi Hatóság 11246-002/2014. ikt. számú szakhatósági állásfoglalásában
foglaltak szerint:
• A csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy túlfolyás csapadékos időjárás esetén se
következhessen be.

V.
Ü g y f é l f o g a d á s : Hétfő: 8:30-12:00; Szerda: 8:30-12:00, 13:00-16:00; Péntek: 8:30-12:00
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A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest Mészáros út 58/A.) címzett, de a Tiszántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségéhez (5700 Gyula, Megyeház u.
5–7. sz.) négy példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja: 362.700,- Ft, melyből 335.000,- Ft-ot a Tiszántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-01711916-00000000
sz. előirányzat-felhasználási számlájára, a fennmaradó 27.700,- Ft-ot pedig a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 sz. előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni.
A díjak befizetését igazoló dokumentumokat a fellebbezéshez kell csatolni.

INDOKOLÁS
A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: engedélyes) 2014. január 24-én kérelmet nyújtott be a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségéhez
(a továbbiakban: Felügyelőség), amelyben nem veszélyes hulladékok kezelésére (gyűjtés, szállítás,
előkezelés, hasznosítás) kért engedélyt. A gyűjtési és szállítási tevékenységet a Felügyelőség illetékességi területén kívánja végezni, az előkezelés és hasznosítás helyszíne az 5540 Szarvas, Ipartelep
u. 2. szám, 3344/16 hrsz. alatti telephely (tulajdonosa: Szarvas Város Önkormányzata). A telephelyen lehetőség van lakossági beszállításra is.
A 2014. január 24-én beérkezett kérelemben szereplő, hasznosítani kívánt hulladékmennyiségek
(6000 t/év) alapján megállapítottam, hogy a kérelmezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, többször módosított 314/2005. (XII.
25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozik a jogszabály 3. számú mellékletének
107. pontja alapján. Emiatt a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást a 90724-007/2014. ikt. sz.
végzéssel felfüggesztettem a telephelyen folytatni kívánt tevékenység előzetes vizsgálati eljárásának jogerős elbírálásáig. Ezt követően engedélyes 2014. február 28-án kérelemmódosítást nyújtott
be a felügyelőségre. A módosított kérelem szerint 3500 tonna/év mennyiségű hulladék hasznosítását
kívánja végezni telephelyén. Ez a mennyiség nem éri el a 10 tonna/nap kapacitást, ezért nem tartozik a R. hatálya alá, és így az engedélyezési eljárás felfüggesztésére okot adó körülmény megszűnt,
és az eljárást tovább folytattam.
Tekintettel a kérelmi dokumentáció hiányosságaira, az engedélyest a 2014. március 21-én kelt,
90724-011/2014. iktatószámú végzésben tartalmi hiánypótlásra szólítottam fel.
Az engedélyes által készített hiánypótlási dokumentáció 2014. április 2-án érkezett meg a Felügyelőségre.
A vonatkozó jogszabályi előírások szerint szakhatóságként bevontam az eljárásba a Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét, valamint a Körösvidéki Vízügyi Hatóságot.
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a
2014. március 6-án érkezett, BE-02R/012/00818-3/2014. iktatószámú állásfoglalásában hozzájárulását feltételek előírásával megadta. A feltételeket jelen határozat rendelkező részének IV. A) pontjába építettem be. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:
Ü g y f é l f o g a d á s : Hétfő: 8:30-12:00; Szerda: 8:30-12:00, 13:00-16:00; Péntek: 8:30-12:00
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„A fenti ügyben a benyújtott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. által nem veszélyes hulladékok
begyűjtésére, szállítására és hasznosítására kérelmezett tevékenysége a fent előírt feltételekkel
felel meg a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Kormányrendelet 6. számú melléklet 3.
pontjában felsorolt szakkérdéseknek, továbbá a 16/2002. (IV.10.) EÜM rendelet 3. § (1), (2),
(3), (4) bekezdésében, a 4. § (4) bekezdésében, a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában, a 6. § (1) bekezdés i) pontjában, a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9. § (1) bekezdésben, valamint a 438/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, mely rendelkezések a következőket írják elő:
„Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését
- kivéve a hulladékgyűjtő edény mosását - olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező
területen kell végezni, ahonnan az elhasznált víz a külön jogszabály szerint végzett előkezelést,
előtisztítást követően közműpótló berendezésbe vagy közműcsatornába kerül. A tisztítás közterületen, felszíni vizekben és ezen vizek mellett 500 méteren belül nem végezhető.”
„A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de
legalább évente el kell végezni.”
„A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés
feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével.”
„A települési szilárd és folyékony hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.”
„A hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén az ingatlan tulajdonosa, a begyűjtés, szállítás során a közterületen okozott szennyezés esetén a szolgáltató köteles a szennyezett területet
megtisztítani és fertőtleníteni.”
„Az alkalmasság véleményezése: a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt munkakörre.”
„A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton
vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos vizsgálatokat a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalónál, továbbá
az 1. számú mellékletben szereplő munkakörökben dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet végző személyeknél évente kell elvégezni.”
„A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban foglaltaknak
megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében - a foglalkoztatás feltételeként - a külön
jogszabály szerint biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. A veszélyeztetett munkakörök felméréséhez a munkáltató kérésére a kistérségi
intézet segítséget nyújt.”
„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállítását zárható konténerben, vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó, ideiglenes takarású konténerben elhelyezve, és az e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel kell végezni a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró módon.”
Fentiek figyelembe vételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (6) bekezdés b) pontja értelmében a hulladékkezelési engedély kiadásához feltételekkel járultam hozzá.
E szakhatósági állásfoglalást a a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Kormányrendelet
34. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörben és a Ket. 21. § (1) bekezdés b-c) pontja, továbbá a 323/2010. (XII.27) Korm. rendelet 11. §-a, továbbá a 3. számú melléklete szerint meghatározott illetékességi ok alapján adtam ki.
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Az igazgatási szolgáltatási díjat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009.
(I.30.) EüM. rendelet 1. számú mellékletének XI.11. pontja alapján határoztam meg. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelmező a becsatolt dokumentummal igazolta.
E szakhatósági állásfoglalás ellen az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése
zárja ki.”
A Körös-vidéki Vízügyi Hatóság 2014. február 19-én érkezett, 11246-002/2014. ikt. sz. állásfoglalásában az alábbiakat nyilatkozta:
1. „A szennyeződhető területek csapadékvizét a telephelyen kiépített csapadékvíz elvezető
rendszeren keresztül átmeneti tárolásra vízzáró módon kialakított gyűjtőaknákba kell vezetni.
2. A telephelyen keletkező szennyvizeket, valamint a gyűjtőaknákban felfogott csapadékvizet
tisztításra a települési szennyvíztisztító telepre kell szállítani.
3. A csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy túlfolyás csapadékos időjárás esetén se
következhessen be.
4. Az átrakó állomáson a tömörítő berendezés és a tároló konténerek mosása olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen végezhető, ahonnét a szennyezett víz csatornába,
vagy közműpótló berendezésbe kerül.”
A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:
„A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 90724-003/2014. iktatószámon a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. által a Szarvas, Ipartelep u. 2. szám alatti
telephelyen folytatott nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása során szakhatóságként megkereste a Körös-vidéki Vízügyi Hatóságot.
A benyújtott dokumentáció, és az egyéb rendelkezésemre álló iratanyagok alapján a vízellátás,
csapadék- és szennyvíz kezelés, elhelyezés vonatkozásában a következőket állapítottam meg:
• A telephely vízellátása települési vízhálózatról megoldott.
• A keletkező kommunális jellegű szennyvizeket gyűjtik, majd a városi szennyvíztisztító telepre kihordják.
• A szennyezett csapadék- és csurgalékvíz a telephelyen kiépített csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül vízzáró módon kialakított gyűjtőaknába kerül, ahonnét időközönként a települési szennyvíztisztító telepre szállítják.
• Az átrakó állomáson a tömörítő berendezés és a tároló konténerek mosása magasnyomású
mosóval történik, a szennyezett víz a kiépített csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül vízzáró gyűjtőaknába kerül.
• A hulladékszállító járművek mosása a MOLTO-CAR Kft. Szarvas, Kazinczy úti gépkocsi
mosóban történik.
A telephely vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított, ezért az engedély kiadásához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárultam.
A Körös-vidéki Vízügyi Hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a
vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.)
44. § (6) bekezdése szerinti módon, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 34. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint 6. melléklet 2. F. pontja alapján, az ott meghatározott szakkérdésekre kiterjedően adtam meg. A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. §
(9) bekezdése nem teszi lehetővé.
Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi
határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”
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A Körös-vidéki Vízügyi Hatóság csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos előírását a rendelkező rész
IV. B) pontjába építettem be. A szakhatóság többi előírását szakhatósági előírásként nem érvényesítettem, tekintettel arra, hogy a vízvédelmi hatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.)
Kormányrendelet 9. §-a alapján a felügyelőség jár el, és ugyanezen feltételt jelen határozat rendelkező részének III.A) 7-9. pontjában már szerepeltettem.
A komposztálótéren és a szennyvízgyűjtő aknákban történő szennyezőanyag elhelyezés – a felszín
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 13. §-a alapján – az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság külön engedélye alapján történhet, ezért a szennyezőanyag elhelyezésre irányuló kérelem benyújtását jelen határozat rendelkező részének III.A)11. pontjában
feltételként írtam elő.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint:
8 § (2) Környezetvédelmi hatóságként – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a felügyelőség
jár el.
Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti tevékenység csak a Felügyelőség illetékességi területére terjed ki, ezért az ügyben a Felügyelőség az eljáró környezetvédelmi hatóság.
A Ht. 2. § (1) bekezdésében felsoroltak szerint:
7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet; az előkészítő műveletek nem kimerítő listáját a 2. és 3. melléklet tartalmazza;
17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a
gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;
17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet – a hulladéktermelőt ide nem értve –, amely a hulladékot
a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi, és
azt az elszállítást megelőzően szükség szerint előzetesen válogatja, előzetesen tárolja;20.
hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos
célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a 3. melléklet tartalmazza;
36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;
41. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete,
a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;
A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:
62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
A Ht. 15. § (1) bekezdése szerint:
15. § (1) A hulladék hasznosítója azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében legjobb környezeti eredményt biztosítja.
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A kérelem szerinti tevékenység részletes leírását a határozat rendelkező részének II. 4. pontja tartalmazza. A gyűjtési és szállítási tevékenység területi hatálya Felügyelőség illetékességi területére terjed ki. Az előkezelési és hasznosítási tevékenység a Szarvas, Ipartelep u. 2. szám (3344/16 hrsz-ú)
telephelyen belül négy jól elkülöníthető területen történik:
• Hulladékgyűjtő udvar
• Átrakó állomás
• Komposztáló telep
• Építési és bontási hulladék kezelő telep.
A benyújtott kérelem hulladékhasznosításra vonatkozó fejezete kizárólag a biológiailag lebomló
hulladékokat tartalmazza, építési-bontási hulladékok hasznosítására nem terjed ki. Az építési hulladékok útalapba történő beépítése, földutak javítására történő felhasználása csak hasznosítást és minősítést követően történhet meg. Tekintettel arra, hogy jelen engedély nem vonatkozik építési-bontási hulladékok hasznosítására, az ilyen jellegű hulladékok hasznosítását és termékké történőminősítését arra engedéllyel rendelkező szervezettel kell elvégeztetni.
A kezelt építési és bontási hulladékból, illetve az annak felhasználásával készült termékek építési
célra szolgáló forgalomba hozatalánál, illetőleg felhasználásánál az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendeletben foglalt előírásokat kell teljesíteni, különös tekintettel a jogszabály szerinti teljesítmény igazolás kiadására.
A hulladékgazdálkodási engedély kérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése tartalmazza.
Az ingatlan rendelkezik telepengedéllyel; az eljárásban a Felügyelőség szakhatóságként részt vett.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen meglévő tevékenységek
(komposztálás) folytatásához kértek engedélyt. Előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §, 26. § és 30. § (1) bekezdése alapján tettem meg.
A benyújtott kérelem szerint 400 méteren belül nem található védendő objektum, így a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint zajkibocsátási határérték megadását nem kell kérelmezni.
Az engedélyes által benyújtott kérelmet, annak hiánypótlását, a szakhatósági állásfoglalásokat, valamint az egyéb rendelkezésre álló adatokat megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban
szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a
tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, az engedélyt megadtam.
A Felügyelőség rendelkezésére álló iratanyagok alapján megállapítottam, hogy a Szarvas, Ipartelep
u. 2. szám (3544/16 hrsz.) alatti telephelyen egy 2025 m 2 alapterületű, új komposztáló telep létesítését tervezik a BE-08D/01/88-13/2013. számú határozattal meghosszabbított, Ép. 300-5/2012. ikt. sz.
határozattal módosított Ép. 103-5/2011. számú építési engedély alapján. Amennyiben az új komposztáló tér üzembe helyezésével engedélyes növelni kívánja a biológiailag lebomló hulladékok
gyűjtendő és hasznosítandó mennyiségét, kérni kell jelen engedély módosítását. Amennyiben a tervezett mennyiség meghaladja a R. 3. számú melléklet 107. pontjában írt küszöbértéket, akkor azt
megelőzően le kell folytatni az előzetes vizsgálati eljárást.
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A határozatot a Korm. r.-ben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdései szerinti módon adtam ki, a Ht. 80. § (1) be kezdésében, valamint a Kormányrendelet 7. § (2) és 9. § (2) bekezdéseiben foglaltak alapján. Döntésemnél figyelembe vettem továbbá a Korm. r. 8. § (2) bekezdésében foglaltakat. Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.
Tárgyi – kérelemre indult – környezetvédelmi államigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díja a
környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM r.) 1. sz. mellékletének I./4.4., 4.5. és I./7. pontjai alapján 670.000,- Ft. A szükséges igazgatási szolgáltatási díj
befizetése megtörtént.
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés előterjesztésének a határidejét a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A jogorvoslati eljárás
díjáról a KvVM r. 2. § (4) bekezdése és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.
30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A fellebbezés esetén benyújtandó jogorvoslati kérelem példányszámát a Ket. 102. § (4) bekezdésével összhangban határoztam meg.
A hulladékkezelési engedélyt hatósági nyilvántartásomba bejegyeztem.
A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól.
Gyula, 2014. május 22.
Kelemen Béla
igazgató
nevében és megbízásából
Dr. Illich Andrea s. k.,
kirendeltségvezető
Kapják:
1./ Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. (+ TV)
5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.
2./ Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2. sz.
3./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul)
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9. sz.
4./ Körös-vidéki Vízügyi Hatóság
5700 Gyula, Városház u. 26.
5./ TIKTF Kirendeltség Irattár
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