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BORSOD-ABAQ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL
MISKOLCI JAR.A.SI H IVATALA
Targy: MiReHuKbz Nonprofit Kft. (Miskolc)

Ogyiratszam: BO-08/KT/9264-10/2017.

altal Ozemeltetett, Hejopapi 073/6.
hrsz. teruleten lava nem veszelyes
hulladek lerakora vonatkozo mod.
BO/16/367-3/2016. szamii egyseges
kornyezethasznalati

engedely

(EKHE) modositesa (EKHE-be
foglalt

hulladekgazdalkodasi

engedely kiadasa)
Ogyintezo: dr. Palasthyne Arnoth Maria

HATAROZAT

I. A MiReHuKoz Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi Kozszolgaltato Nonprofit Kft.
(3518 Miskolc, Erenyo u. 1.) (KUJ: 103165710) reszere kiadott, a Hejopapi 073/6 helyrajzi szamti
ingatlanon regionalis nem veszelyes hulladek lerakOra

(KTJLet:100811576) vonatkozo

BO/16/15011-3/2016. szarnU hatarozattal mOdositott BO/16/367-3/2016. szarn0
egyseges kornyezethasznalati enqedelyt
(tovabbiakban alaphatarozat)
a MiReHuKoz Nonprofit Kft. 102776. szarnO kerelme alapjan, az egyseges kornyezethasznalati
engedelybe foglalt hulladekgazdalkodasi engedely kiadasa vonatkozasaban az alabbiak szerint
modositom:
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Az alaphatarozat rendelkezo reszenek 1.1) „Az enciedelyes, valamint az enqedelyezett
tevekenyseq adatai a feliilvizscialati dokumentacioban es kiegesziteseiben foglaltak alapien" c)
Az alkalmazott muszaki megoldasok es az ertalmatianithatO, illetve hasznosithato hulladekok
keire pontianak c1) „Nem veszelyes hulladekok (teleptilesi szilard) mtiszaki vedelem mellett
tOrtend artalmatlanitesa" alpontiaban szereplo tablazatot es a tablazat alatti also es masodik
bekezdeset („A hulladek ertalmatlanitesi ...kezdet0 mondatiq) torlom es helyettiik az alabbiakat
szerepeltetem:

Kornyezetyedelmi es Termeszetyedelmi Foosztaly
3530 Miskolc, Mindszent ter 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: komyezet fo.miskolc(ftorsod.00v.hu
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Nem-veszelyes, artalmatlanitasi celra alkalmas hulladek (kizarolag a hatjegyii kodszammal
megjelolt):

Azonosito
kOd:

LerakhatO
mennyiseg

A hulladektipus megnevezese:

[t/ev]
ASVANYOK

1

KUTATASABOL,
BANYASZATABOL,
KOFEJTESEBOL, FIZIKAI ES KEMIAI KEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK

01 01

asvanyok banyaszatabol szarmazo hulladek

01 01 01

femtartalmu asvanyok banyaszatabol szarmazo hulladek

100

01 01 02

nemfemes asvanyok banyaszatabol szarmazo hulladek

100

01 03

femtartalmti asvanyok fizikai es kemiai feldolgozasabol szarmazo
hulladek

01 03 06

meddo, amely kiilonbOzik a 01 03 04-tol es a 01 03 05-tol

100

01 03 08

hulladekpor, amely kulonbozik a 01 03 07461

100

01 04

nemfernes asvanyok fizikai es kemiai feldolgozasabol szarmazo
hulladek

01 04 08

kotormelek es hulladekkavics, amely kulonbozik a 01 04 07461

100

01 04 09

hulladekhomok es hulladekagyag

100

01 04 10

hulladekpor, amely Kilonbozik a 01 04 07-tol

100

01 04 13

ko vagasabol es fOreszelesebOlszarmazO hulladek, amely kulonbozik a
01 04 07461

100

2

MEZOGAZDASAGI,
KERTESZETI,
AKVAKULTURAS
TERMELESBOL, ERD6GAZDALKODASBOL,
VADASZATBOL,
HALASZATBOL,
ELELMISZER-ELOALLITASBOL
ES
FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK

02 01

mezogazdasag,
kerteszet,
akvakulttiras
erclogazdalkodas, vadaszat es halaszat hullacleka

02 01 01

mosasbol es tisztitasbal szarmazo iszap

100

02 01 03

hulladekka volt novenyi szOvetek

100

02 01 04

mCianyaghulladek (kiveve a csomagolas)

300

02 01 10

femhulladek

100

termeles,
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02 02

hi's, hal es egyeb allati eredetii elelmiszerek elOkeszitesebol es
feldolgozasabol szarmazo hulladek

02 02 01

mosasbel es tisztitasbol szarmaze iszap

02 03

tea es
gyUmolcs, zoldseg, gabonafelek, etolaj, kakao, kave,
dohany elokeszitesebol es feldolgozasabOl, konzervgyartasbol,
eleszto Os elesztOkivonat kesziteseb61, melasz-feldolgozasbol es
fermentalasbOl szarmazo hulladek

02 03 04

fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

02 04

cukorgyartasi hulladek

02 04 01

cukorrepa tisztitasabal es mosasabol visszamaradt fold

02 05

tejipari hulladek

02 05 01

fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

02 06

silt& es cukraszipari hulladek

02 06 01

fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

02 07

alkoholtartalmU vagy alkoholmentes italok termeleseb61 szarmazo
hulladek (kiveve kave, tea es kakao)

02 07 02

szeszfOzes hulladeka

02 07 04

fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyaa

3

FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ ROST
SZUSZPENZIO-, PAPIR- ES KARTONGYARTASBOL SZARMAZO
HULLADEK

03 01

100

100

100

100

100

200
200

I fafeldolgozasbol, falemez- es butorgyartasbOl szarmazo hulladek
fureszpor, faforgacs, darabos eselek, fa, forgacslap es furner, amely

03 01 05
03 03 08

hasznositasra szant papir es karton valogatasabol szarmaze hulladek

4

BOR-, SZORME- ES TEXTILIPARI HULLADEK

04 01

b6r- es szarmeipari hulladek
kromot tartalmaze cserzett borhulladek (kek hasitek, forgaes, apritek,

04 01 08

100

kOlonbozik a 03 01 04461
100

100

csiszolasi por)

04 01 09

kidolgozasi es kikeszitesi hulladek

04 02

textilipari hulladek

04 02 09

tarsitott anyagokbel szarmazo
elasztomerek, plasztomerek)

100

hulladek

(impregnalt

textiliak,

100

4

04 02 21

feldolgozatlan textilszal hulladek

04 02 22

feldolgozott textilszal hulladek

7

SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

07 02

rmianyagok, rmigumi es mfiszalak gyartasabol, kiszereleseb81,
forgalmazasabOl es felhasznalasabOl szarmazo hulladek

07 02 13

hulladek miianyag

08 04

ragasztok
es
tomitoanyagok
gyartasabOl,
kiszerelesebol,
forgalmazasabol es felhasznalasabOl szarmazo hulladek
(a
vizhatlanitO termekeket is beleertve)

08 04 10

ragasztOk, tomitoanyagok hulladeka, amely kiiionbozik a 08 04 09-tal

9

FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA

09 01

fenykopeszeti ipar hulladeka

09 01 10

egyszer hasznalatos fenykepezogep, aramforras nelkul

100

09 01 12

aramforrast is tartalmazo, egyszer hasznalatos fenykepezogep, amely
..
..
kulonbozik

100

10

TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

10 01

erorniivekbol es egyeb egetarnavekbol szarmazo hulladek (kiveve
a 19 facsoportban meghatarozott hulladek)

10 01 01

hamu, salak es kazanpor (kiveve a 10 01 04)

10 01 02

szentuzeles pernyeje

10 01 03

tozegpernye es kezeletlen fa eltiizelesebol szarmazo pernye

100

10 01 05

fiistgaz kentelenitesenek kalcium alapu reakcidibol szarmazo szilard
hulladek

100

10 01 15

egyiittegetesbal szarmazo hamu, salak es kazan nor, amely kulonbozik
a 10 01 14-01

100

10 01 17

egyuttegetesbal szarmazo pernye, amely kilionbozik a 10 01 16-tOI

100

10 01 24

fluid-agybol szarmazo homok

100

10 01 25

szentuzelesu eramiivek tiizeloanyaganak tarolasabOl, elakeszitesebal
szarmazo hulladek

100

10 11

iiveg es tivegterrnekek gyartasabOl szarmazo hulladek

10 11 12

Oveghuliadek, amely kuionbozik a 10 11 11461

10 12

keramiaaruk, teglak, cserepek es epitaipari termekek termelesebol
szarmazo hulladek

100
100

100

200

100
100

100

5

10 12 06

kiselejtezett entaforma

100

10 12 08

kiegetett keramiak, teglak, cserepek es epitoipan termekek hulladeka

100

cement, mesz es gipsz, valamint az ezekbol eloallitott gyartmany
10 13

es termekek gyartasabol szarmazo hulladek

10 13 04

a mesz egetesebol es oltasabol szarmazO hulladek

100

10 13 14

hulladek beton es betonkeszitesi iszap

100

12

FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHANIKAI
FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK

12 01

femek es muanyagok alakitasabol,
felCiletkezelesebol szarmazo hulladek

12 01 17

homokfOvatasi hulladek, amely kulonbozik a 12 01 16461

15

NEM
MEG
KOZELEBBROL
HULLADEK;
CSOMAGOLASI
(ABSZORBENSEK),
ANYAGOK
FELITATO
HATAROZOTT
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT

fizikai

es

mechanikai

100

csomagolasi hulladek (beleertve a valogatottan gyajtott telepiilesi
15 01

csomagolasi hullaclekot)

15 01 01

papir es karton csomagolasi hulled&

1 000

15 01 02

muanyag csomagolasi hulladek

1 000

15 01 03

fa csomagolasi hulladek

1 000

15 01 04

fern csomagolasi hulladek

1 000

15 01 06

egyeb, kevert csomagolasi hulladek

1 000

15 01 07

Oveg csomagolasi hulladek

1 000

15 01 09

textil csomagolasi hulladek

200

15 02

abszorbensek, szEiroanyagok, torlakendok es vecloruhazat

15 02 03

abszorbensek, szaroanyagok,
killonbazik a 15 02 02-161

16

HULLADEKJEGYZEKBEN
A
HATAROZOTT HULLADEK

16 01

(szallitas) kiilonbozo tertileteinfil szarmazo
kOzlekedes
a
hullaclekka valt gepjarrnii (ideertve a terepjaro jarmiivet is), a
hullaclekka valt gepiarmil bontasabol, valamint karbantartasabol
szarmazo hulladek (kiveve a 13, a 14 facsoportokban, a 16 06 es

16 01 12

s6rlado-betet, amely kukinbozik a 16 41 11461

tarlakendok,

veciaruhazat,

amely

MEG

NEM

KOZELEBBROL

200

200

6

16 01 19

muanyagok

16 01 20

uveg

16 01 22

kozelebbral meg nem hatarozott alkatreszek

16 02

elektromos es elektronikus berendezesek hulladeka

16 02 14

kiselejtezett berendezes, amely kulonbozik a 16 02 09461 16 02 13-ig
terjedo hulladektipusoktOI

100

16 02 16

kiselejtezett berendezesbol eltavolitott anyag, amely kulonbozik a 16
02 15461

100

16 03

az elairasoknak nem megfeleld es nem hasznalt termekek

16 03 04

szervetlen hulladek, amely kulonbozik a 16 03 03461

16 11

belesanyagok es tiizallo anyagok hullacleka

16 11 04

kohaszati folyamatokban hasznalt egyeb belesanyagok es tOzallo
anyagok, amelyek kulonboznek a 16 11 03-tol

100

16 11 06

kohaszaton kivuli folyamatokban hasznalt belesanyagok es tOzalla
anyagok, amelyek kulonboznek a 16 11 05-tol

100

17

EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
TEROLETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 01

beton, tegla, cserep es keramia

17 01 01

beton

17 01 02

tegla

17 01 03

cserep es keramia

17 01 07

beton tegla, cserep es keramia frakcia vagy azok kevereke: amely
'
kulonbozik

17 02

fa, iiveg es miianyag

17 02 01

fa

17 02 02

iiveg

100

17 02 03

milanyag

100

17 03

bitumen keverek, szenkatrany es katranytermek

17 03 02

bitumen keverek, amely kulonbozik a 17 03 01461

17 04

femek (beleertve azok otvozeteit is)

17 04 11

kabel, amely kulonbbzik a 17 04 10-451

100
100
100

100

2 000
2 000
2 000
10 000

100

1 000

100

7

17 05

fOld (ideertve a szennyezett teriiletekrol szarmazo kitermelt foldet),
kovek es kotrasi medd6

17 05 04

fold es kovek, amelyek kulonboznek a 17 05 03-tol

17 06

szigeteloanyagokat es azbesztet tartalmaz6 epit6anyag

17 06 04

szigetel6 anyag, amely kulonbozik a 17 06 01 es a 17 06 03461

17 08

gipsz alapii epit6anyag

17 08 02

gipsz-alapu epit6anyag, amely kulonbozik a 17 08 01461

17 09

egyeb epitesi-bontasi hulladek

17 09 04

500

1 000

1 000

kevert epitesi-bontasi hulladek, amely kulonbozik a 17 09 014.61, a 17

1 000

09 02461 es

18

EMBEREK VAGY ALLATOK EGESZSEGUGYI ELLATASABOL
ESNAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATASBOL SZARMAZO
HULLADEK (kiveve a konyhai es ettermi hulladekot, amely nem
kOzvetlen01 az egeszsegiigyi ellatasbol szarmazik)

18 01

szuleszeti vagy az emberi betegsegek diagnosztizalasabol,
kezelesebal, megel6zesebol szarmazo hulladek

18 01 01

tiles, hegyes eszkOzOk (kiveve a 18 01 03)

100

18 01 04

hulladek, amelynek gyiijtese es Ortalmatlanitasa nem kotott specialis
kovetelmenyekhez a fertozesek elkerulese Ordekeben (pl. kotszerek,
gipszkotes, rongyok, eldobhato ruhazat, pelenkak)

100

18 02

allatbetegsegek kutatasabOl, diagnosztizalasabol, kezeleseb61,
megelozeseb6lszarmazo hulladek

18 02 03

hulladek, amelynek gyiljtese es artalmatlanitasa nem kotott specialis
kovetelmenyekhez a fertozesek elkenilese erdekeben

19

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
KEZELO
KIVUL
TELEPHELYEN
KEPZODESENEK
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI VIZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

19 01

hulladek egeteseb61 vagy pirolizisebol szarmazo hulladek

19 01 12

kazanhamu es salak, amely kulonbozik az 19 01 11461

200

19 01 14

pernye, amely kulonbozik a 19 01 13461

200

19 01 16

kazanbOleltavolitott por, amely ktilonbozik a 19 01 15-tol

200

19 01 19

fluid-agy homokja

100

19 02

(pi.
kezeleseb61
fizikai-kerniai
hulladek
ciantalanitas, semlegesites) szarmazo hulladek

krOmtalanitas,

100

8

19 02 10

egheto hulladek, amely kiileinbozik a 19 02 08-tol es a 19 02 09461

19 03

stabilizalt/megszilarditott hulladek

19 03 05

stabilizalt hulladek, amely kijlonbozik a 19 03 04-t61

100

19 03 07

megszilarditott hulladek, amely kOlonbozik a 19 03 06461

100

19 04

tivegesitett (vitrifikalt) es tivegesitesbol szarmazo hulladek

19 04 01

iivegesitett (vitrifikalt) hulladek

19 05

szilard hulladek aerob kezelesebal szarmazo hulladek

19 05 01

telepulesi es ahhoz hasonlo hulladek nem komposztalt frakcioja

200

19 05 02

allati es novenyi hulladek nem komposztalt frakcioja

100

19 05 03

eloirastol eltera minosegii komposzt

100

19 06

hulladek anaerob kezelesebal szarmazo hulladek

19 06 04

telepulesi hulladek anaerob kezelesebal szarmazo kirothasztott anyag

100

19 06 06

Mat' es novenyi hulladek anaerob kezelesebal szarmazo kirothasztott
anyag

100

19 08

szennyviztisztito mtivekbal szarmazo,
hatarozott hulladek

19 08 01

racsszemet

500

19 08 02

homokfogObol szarmazo hulladek

100

19 08 05

telepiilesi szennyviz tisztitasabol szarmazo iszap

100

19 08 12

ipari szennyviz biolOgiai kezelesebal szarmazo iszap, amely kiilonbozik
a 19 08 11-tal

100

19 08 14

ipari szennyviz egyeb kezeleseb61 szarmazo iszap, amely kOlonbozik a
19 08 13461

100

19 09

ivoviz vagy ipari viz termelesebol szarmazo hulladek

19 09 01

durva es finom sziiresbol szarmazo szilard hulladek

100

19 09 05

telitodott vagy kimerult ioncserelo gyantak

100

19 12

kozelebbral meg nem hatarozott mechanikai kezelesbeil (pl.
osztalyozas, apritas, tomorites, pellet keszites) szarmazo hulladek

19 12 01

papir es karton

100

19 12 05

[wag

100

100

100

kozelebbrol meg nem

9

egyeb, a 19 12 11-tol kOlonboz6 hulladek mechanikai kezelesevel nyert
19 12 12

hulladek (ideertve a kevert anyagokat is)

19 13

szennyezett talaj es talajviz remediaciOjabeil szarmazo hulladek
szennyezett talaj remediaciojabol szarmazo szilard hulladek, amely

19 13 02

20

70 000

100

kulonbozik a 19 13 01-to!
ES A
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI
ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN
GYUJTOTT FRAKCIOT IS

20 01

elkalonitetten gyilijtOtt hulladek frakciok (kiveve a 15 01)

20 01 01

papir es karton

20 01 02

uveg

20 01 08

biologiailag lebom16 konyhai es etkezdei hulladek

20 01 10

ruhanemu

20 01 11

textiliak

20 01 34

elemek es akkumulatorok, amelyek kulanboznek a 20 01 33-tol

20 01 36

kiselejtezett eiektrornos
kulonboznek

20 01 38

fa, amely kOloribozik a 20 01 37-tOI

20 01 39

muanyagok

20 01 41

kemenysepresbol szarmazo hulladek

100
100
100
100
100

es

elektronikus

berendezesek, amelyek

100
100
300
300
100

kertekbal es parkokbOl szarmazo hulladek (a temetai hullaclekot is
20 02

beleertve)

20 02 01

biolOgiailag lebomlo hulladek

20 02 02

talaj es kOvek

20 02 03

egyeb, biologiailag lebonthatatlan hulladek

20 03

egyeb telepiilesi hulladek

20 03 01

egyeb telepOlesi hulladek, ideertve a vegyes telepOlesi hulladekot is

20 03 02

piacokon kepzodo hulladek

20 03 03

Ottisztitasbol szarmazo maradek hulladek

20 03 07

lomhullaclek

2 000
2 000
1 000

30 000
1 000
1 000
10 000

10

Artalmatlanitasra atveheto nem veszelyes hulladek osszes mennyisege 155 000 tidy,
A letesitmeny a Hejopapi 073/6 hrsz.-6 ingatlan ter- Wet& kialakitott, megfelelo muszaki vedelemmel
ellatott - szigetelt - deponiater, mely rendelkezik csurgalekvizgyOjto es -elvezeto rendszerrel, kulvizek
elvezetesere szolgala ovarokkal.

Az engedelyezett teijes befogada kapacitas (a lerakaban osszesen kezelheto hulladekmennyiseg):
2 000 000 m3.
A kornyezethasznala a hulladekkezelest az alabbi szabvanyositott gepjarmOvekkel vegzi:
- 2 db kompaktor
-

2 db hornlokrakodo

-

1 db dozer

-

konteneres es abrolleres jarrnavek

A jarmCi(vek) javitasa, karbantartasa szakszervizben tortenik.
2) Az alaphatarozat rendelkezo reszenek II. Eloirasok: A.) A Borsod-Abaci-Zemplett Megyei
Kormdmthivatal eloiresai: Komyezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskorben" szereplo.
..Nem veszelyes hulladekok (telepiilesi szilard) muszaki vedelem mellett torteno artalmatlanitasa"
cim alatti 1-35. SZSMC1 elairast torlom, es helyettiik az alabbiakat rocizitem:
Nem veszelyes hulladekok (telepiilesi szilard ► muszaki vedelem mellett torteno artalmatlanitasa
1. A

letesitmeny Ozemeltetese
saran be
kell
tartani jelen hatarozattal-,
valamint
a BO/16/15011-3/2016. szamE) hatarozattal madositott BO/161367-3/2016. szamO egyseges
kornyezethasznalati engedelyben, egyeb vonatkoza hatalyos engedelyekben, tovabba a

hulladeklerakassal, valamint a hulladeklerakaval kaacsolatos egyes szabalyokral es feltetelekrOl
szolo 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben, es az egyeb vonatkozo kornyezetvedelmi jogszabalyokban
foglalt eloirasokat.
2. A hulladekkezelesi engedellyel kizarolag jelen modosito hatarozat 1.1) pontjaban felsorolt
nem-veszelyes hulladekok vegleges lerakassal torteno artalmatlanitasat lehet vegezni.
3. A hulladek artalmatlanitaja az artalmatlanitando hulladek vonatkozasaban koteles Ugy eljarni, hogy
az osszessegeben a legjobb karnyezeti eredmenyt biztositsa.
4. A hulladekok atvetelekor a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (tovabbiakban: Rendelet) alapjan az
alabbi szab61yokat kell alkalmazni, miszerint
alapjellemzeshez szukseges vizsgalatok nelkul atvehetok - az 1.1). pontban felsorolt hulladekokat
figyelembe veve - a 15 01 07; 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03: 17 01 07;
17 02 02; 17 05 04; 19 12 05; 20 01 02; 20 02 02 azonosita kadszamu hulladekok
(a hivatkozott rendelet 2. szamu mellekletenek 2.1.-1. tablazataban szereplo korlatozasokkal),
tovabba a 20-as focsoportjaban felsorolt, vegyesen gyiljtott, nem veszelyes szilard hulladekok,
kiveve a 20 01 41 azonosita kodszamu kernenysepresbol szarmaza hulladekot.
-

alapjellemzessel atvehetok az engedelyben szereplo 20 01 41 kodszamO kemenysepresbOl
szarrnazo hulladek , valamint mas nern veszeiyes huliadekok, arnennyiben eleget tesznek a B1b
alkategariaj6 hulladeklerakara vonatkoza atveteli kovetelmenyeknek a hivatkozott rendelet
2. szarnu mellekletenek 2.2.1.-1 tablazataban felsorolt hatarertekek alapjan, kulonos fiayelemmel
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pl. a 04 01 08 azonositO kodszamii „krOmot tartalmazo cserzett borhulladek" megnevezes6
hulladekra.
az uzemelteto az engedelyeben eloirt feltetelek mellett azt a hulladekot veheti at, amely megfelel

—

az alapjellemzesnek, rendszeresen keletkez6 hulladek eseten a megfelelosegi vizsgalatnak;
tObb letesitmenyben rendszeresen keletkez6 hulladek eseteben is atvehet6 a hulladek

—

megfelelosegi vizsgalattal, ha a megfeleles jellemzesere hasznalanda kritikus parametereknek az
egyes letesitmenyekben keletkezo hulladek eseteben mert ertekei — az ezekb6I szamitott
atlagertekhez West — Iegfeljebb ±20%-kal ternek el;
— az Lizemelteto a telephely belepteto pontjan es a lerakas helyen koteles helyszini ellenarz6
vizsgalatot (a kiser6 dokumentumok ellenOrzese; a hulladekszallitmany szemrevetelezessel
tOrten6 ellenarzese; szukseg eseten az atvetel szempontjabOl lenyegi alapjellemzok gyorsteszttel
tarten6 vizsgalata) vegezni annak megallapitasa erdekeben, hogy a lerakasra szant hulladek

—

azonos-e az alapjellemzesben, megfelelosegi vizsgalatban leirt hulladekkal;
amennyiben az alapjellemzes, a megfelelosegi vizsgalat alapjan, tovabba a helyszini ellenOrz6
vizsgalat alapjan a hulladek eleget tesz a hulladeklerakO atveteli kovetelmenyeinek, a hulladek az
adott hulladeklerakOban lerakhato. Ellenkez6 esetben a hulladek atvetelet a hulladeklerakO

iizemeltetojenek meg kell tagadnia;
— az Cizemeltet6 a hulladek atvetelenek megtagadasat — az indokolast alatarnaszto adatokat,
informaciOkat, valamint a szukseg szerint eivegzett meresek eredmenyeit is tartalmazO —
jegyzokonyvben koteles rogziteni, a jegyzokonyv egy peldanyat a hulladek atadOjanak, valamint a
hulladeklerako helye szerint illetekes kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagnak
megkuldeni.
5. A deponiateren nem veszelyes szilard hulladek helyezheto el. A lerakOn nem veheto at es nem
helyezheto el:
-

folyekony hulladek;

-

nyornas alatt levo gaz;
a hulladekrOl szolo 2012. evi CLXXXV. torveny (tovabbiakban Ht.) 1. szam0 melleklete szerinti
robbanasveszelyes (HP1), oxidalO (HP2), tilzveszelyes (HP3), maro, korroziv (HP8), kOrhazi
vagy mas human-egeszsegugyi, illetve allat-eaeszseaugyi intezmenybol szarmazO fert6z6 (HP9)
hulladek;
egyeb, az elozifiekben nevesitett veszelyesseoi jellemzokkel le nem fedett veszelyes hulladekok;

-

hasznalt egesz. illetve apritott gumiabroncs;
elokezeles nelkuli szennyviziszap; illetve olyan szennyviziszap, mely fertozokepes esivagy
viztelenitest kovetoen sem rendelkezik 25°/o-os szarazanyag-tartalommal, valamint a DOC
jellemz6t kiveve nem tesz eleget a B1b alkategoriajO hulladeklerakOra vonatkozo atveteli

-

kovetelmenyeknek;
olyan hulladek, amely nem felel meg a Rendelet 2. szarnu mellekleteben meghatarozott atveteli

-

kovetelmenyeknek;
olyan vegyi anyagok, amelyek kutatasi es fejlesztesi vagy oktatasi tevekenysegb61 szarmaznak,
amelyek nem azonositottak, illet6leg Cijak, es amelyek emberre, illetoleg kornyezetre gyakoroit

hatasa nem ismert (pl. laboratoriumi maradek).
6. A hasznositasra alkalmas, ill. a hasznositas erdekeben elkulonitetten gyujtott hulladek csak abban
az esetben artalmatlanithato, ha a hulladek — az R 12 es az R 13 mCiveletet ide nem ertve —
hasznositasi muveleten esett at, kulonos figyeiemrnei a 15-Os es 20-as facsoport hulladekaira.
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7.

A lerakon kizarolag az engedelyes HejOpapi 073/5 hrsz.-0 telephelyen Ozemeltetett RDF iizembol
szarmazO — atveteli kovetelmenyektol elterO koncentracioval rendelkeze — 19 12 12 azonositO
koddal jelolt hulladek rakhatO le.

8.

A lerakasra ker016 19 12 12 azonosito koddal jelolt, [egyeb, a 19 12 11461 kulonbOzo hulladek
mechanikai kezelesevel nyert hulladeknak (ideertve a kevert anyagokat is)] megnevezes0 hulladek
DOC koncentracioja nem lehet nagyobb, mint 2 400 mg/kg.

9.

Az atveteli kOvetelmenyektol elter6 hulladek hulladeklerakOkra gyakoroit hatasanak vizsgalata
erdekeben:
• Negyedevente egy alkalommal —
igazodva az evszakok altal meghatarozott elter6 asszetetelhez
— mintat kell venni a 20 03 01 azonosito kOddal jelolt, valamint annak elokezeleseb61 szarmaz6
19 12 12 azonositO koddal meghatarozott hulladekokbal, valamint a csurgalekvizbol.
• Evente egy alkalommal —
a nyar utolso vagy az 6sz also honapjaban, a csapadekos ideiszak
beallta elott — mintat kell venni a lerakott hulladekbOl ott, ahol melysegileg a 20 03 01
azonosito kodU es az annak eleikezeleseb61 szarmazo 19 12 12 azonositO kOd0 hulladek jot
elkulonithet6.
A fenti hulladek mintakat meg kell vizsgalni DOC, m tg a csurgalekvizet a befogadO atveteli
kavetelmenyei altal meghatarozott komponensek tekinteteben. A mert adatokat, ill. azok tendenciat
ertekeini es elemezni szUkseges, melyek eredmenyet szerepeltetni kell az evente benytijtasra
ker0I6 — a lerakOra vonatkozo — osszefoglalo jelentesben.

10. Az allati eredet0 hulladekok lerakasa jelen engedely alapjan nem megengedett.
11. Gipsztartalm0 nem veszelyes hulladek kizarolag azon medenceben (terreszben) rakhatO le,
amelyben biologiailag lebornlo hulladekot nem raktak le.
12. Tilos a hulladek keverese, higitasa abbot a celbal, hogy az igy nyert hulladek megfeleljen
a hulladeklerakaban valO elhelyezes kovetelmenyeinek.
13. A lerakassal artalmatlanitott telepulesi hulladekok biolOgiailag IebomtO szervesanyag-tartalma
a Ht. 92. § (1) bek.-ben meghatarozottakkal Osszhangban legfeljebb 35 % lehet.
14. A fenti szervesanyag-tartalom teljesuleset — a beszallitott hulladekokrOI vezetett nyilvantartasa
alapjan — az Lizemeltetonek rendszeresen ellen6riznie kel!. az elert allapotot az eves jelentesben
kell szerepeltetni.
15. A depOnia E-i ternegyedei eseteben gondoskodni kell a keletkezo hulladeklerako-gazok rendszeres
eltavolitasard, gyOjteserol es kezeleser61. Mindaddig, amig a keletkezo gaz gazdasagosan
hasznosithato, gondoskodni kell annak felhasznalasara. Ha a hasznositas nem gazdasagos, akkor
gondoskodni kell a gaz biztonsagos artalmatlanitasarol (pl. faklyazassal torten6 elegeteser61).
Hatarida: folyamatosan
13. A depOnia Ozemelei D-i ternegyedei eseteben gondoskodni kell a keletkezo hulladeklerak6-gazoknak
a kornyezetvedelmi hatOsag altal BO/16/6607-3/2016. szamon elfogadott tervek szerinti rendszeres
eltavolitasarOl, gyOjteser61 es kezeleser61. Mindaddig. amig a keletkezo gaz gazdasagosan
hasznosithato, gondoskodni kell a hulladeklerakO-gaz felhasznalasard. Ha a hasznositas nem
gazdasagos,
akkor
gondoskodni
kell
a
gaz
biztonsagos
artalmatlanitasarOl
(pl. faklyazassal tOrteno elegeteser61).
Ozemeltetes megkezdesenek hatarideje: 2018. jUnius 30.
14. A tevekenyseg vegzese soran a hulladeklerakO Ozemeltetesenel az Ozemeltetesi es karbantartasi
utasitasban foglaltakat kell betartani.
15. Az engedelyes telephelyen artaimatlanitasra atvett hulladekok tomeget merlegelessel kell
meghatarozni.
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kell.
gondoskodni
takarasarol
napi
hulladek
kommunalis
szilard
lerakott
16. A
A takareanyag kivalasztasanal figyelembe kell venni, hogy az anyag szaraz, szeles idajaras eseten
is a leheto legkisebb dinz legszennyezest eredmenyezze.
17. A betoltes soran, a hulladekretegek teritesekor az egyes retegek Iegfeljebb 2 m vastagsaguak
lehetnek, tornoritesuk is szeletenkent tortenjen, es legalabb ketretegenkent (szemcses kozetbOl,
nem egheto hulladekboi, pl. epitesi-bontasi hulladekbal stb.) tOzgatle reteget kell kikepezni a takaras
soran.
18. A medenceteren tOlmagasoda (terepszintrol indulo) hulladektestre ker0I6 rers0 labvonala
a medenceteren belul essen, ugy hogy a rersOlab es a medenceperem szele kozotti terresz
arokszeruen maradjon vissza.
19. A hulladektest a szoritatoltesen nem magasodhat
20. A terepszintrol indula rersukon az atmeneti felso zaroretegeket ki kell opiteni, amikor az Ozemvitel
kozben a hulladektest magassaga eleri a 3 metert. Az eredeti (a talpszinten kornyezetetol hatarola)
medenceresz koronajan a lehorgonyzott membranszigetelest (es geotextil boritasat) szabadon kell
hagyni az atmeneti felso zarereteg beepitese elan.
21. A lerakotesten kivulre — szelhordasbol, kipergesbeil — kikerult hulladekokat folyamatosan ossze kell
gyOjteni es maradek nelkul az Cizemelo depaniateren kell elhelyezni.
22. A hulladektestben vegbemeno mechanikai valtozasok karos hatasainak elkerulese erdekeben
rendszeres ellenorzeseket kell vegezni.
23. Evente ellenOrizni kell a hulladektest mechanikai szerkezetenek es asszetetelenek megvaltozasat,
es a hulladektest szintjenek sullyedeset.
24. A hulladektest szintjenek sullyedeset referenciapont-halezat kiepitesevel es mozgasanak
megfigyelesevel kell megvalositani.
25. A lerakott hulladek terfogatat tomoritessel rendszeresen csakkenteni kell.
26. A keletkezett es a beszallitott hulladek kozott fellelt veszelyes hulladekok, ill. a lerakoban nem
artalmatlanithata nern veszelyes hulladekok (gyOjteserol, szallitasarol, valamint tovabbi kezelesre
torteno atadasarol) a Ht.-ben, a vegrehajtasara kiadott, valamint az egyeb vonatkozo hatalyos
jogszabalyokban (igy kOlonosen a veszelyes hulladekkal kapcsolatos eayes tevekenysegek
reszletes szabalyairol szolo225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben) foglaltak szerint kell
gondoskodni.
27. A veszelyes hulladek birtokosa koteles meaakadalyozni, hogy a tevekenysege vegzese sorer'
a veszelyes hulladek a fOldtani kozegbe es a levegobe jutva szennyezze vagy karositsa
a kornyezetet.
28. A veszelyes hulladek birtokosa koteles az ingatlanan, telephelyen, illetve a tevekenyseg vegzese
saran keletkezo veszelyes hulladek biztonsagos gyOjteserol gondoskodni mindaddig, am !g
a veszelyes hulladekot a kezelonek at nem adja.
29. Tilos a veszelyes hulladekot a telepulesi szilard hulladek vagy mas nem veszelyes hulladek koze
juttatni!
30. A veszelyes es nem veszelyes hulladekok atadasa eseten meg kell ayozodni az atvevo megfelelo
atveteli jogosultsagarcil.
31. A tevekenyseg soran keletkezo veszelyes es nem veszelyes hulladekokat a kornyezet karositasat
meaelOzo, szennyezeset kizaro modon, a kijelolt gyOjtohelyen, a kerniai hatasoknak es a
mechanikai igenybevetelnek ellenallo gyilijtaedenyben kell gyOjteni. A hulladekok szarnara az egyes
hulladekgazdalkodasi letesitmenyek kialakitasanak es Ozemeitetesenek szabalyairal szelo
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben eloirt kovetelmenyeknek megfelelo gyujtahelyet kell
biztositani.
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34. A tevekenyseg soran keletkezett hulladekok lerakassal torteno artalmatlanitasra vela atadasakor
vizsgalni kell a hulladeklerakassal, valamint a hulladeklerakOval kapcsolatos egyes szabalyokrOl es
feltetelekrol szolo 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatarozott alapjellemzesi kotelezettseget,
szOkseg eseten a megfelelo dokumentumok megleterol gondoskodni kell.
35. A hulladeklerako teraleten az elektronikus megfigyel& es beleptetti rendszert a Ht.
69/A §, es 69/B §-ban foglaltak szerint Ozemeltetni keii.
36. A lerako letesitmenyeinek az uzemelesre alkalmas jo karban tartasarol foiyamatosan gondoskodni
kell.
37. Biztositani kell a hulladeklerako folyamatos orzeset.
38. Az artalmatlanit6s vegrehajtasaert es/vagy ellenorzeseert felelos szernelyt kell kijelolni.
39. A lerakO fele& vezetojenek felsofok6 maszaki vagy termeszettudomanyi vegzettseggel kell
rendelkeznie.
3)

Az alaphatarozat rendelkezo reszenek II. Eloirasok: „A.) A Borsod-Abadj-Zemplen Megyei
Kormanyhiyatal
Kornyezetyedelmi es termeszetvedelmi hataskorben" szereplo,
„Meresre, nyilvantartasra es adatszolgaltatasra yonatkozo eloirasok" cim alatti 7. es 10. szam0
eloirast torlom, es helyettiik az alabbi (Jj, 7. es 10. szamti eloirast szerepeltetem:
7. Az artalmatlanitasra atvett, valamint a tevekenyseg soran keletkezett hulladekrOl a hulladekkal
kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kotelezettsegekral szOlo 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet szerinti nyilvantartast kell vezetni, melynek pontos adatokat kell tartalmaznia.
10. Az artalmatlanitasi tevekenysegral sorszamozott Ozemnaplot kell vezetni, melyben naprakeszen
regisztralni kell a teijes kOrii hulladekforgalmat, az Ozemvitellel kapcsolatos esemenyeket, a hatOsagi
ellenarzesek megallapitasait es ezek hatasara tett intezkedeseket.
Igy kulonosen:
-

a hulladekot beszallitO gepjarmu rendszam6t;
a beerkezes es tavozas idopontjat;
az artalmatlanitott hulladekok eredetet azonositasat, fajtankenti mennyiseget,
osszetetelet;
a kiserojegy sorszamat;

-

a lerakas idopontjat a lerakasi hely megjelolesevel;

-

a lerakasra nem ker016 visszairanyitott veszelyes hulladek azonositO kodjat,
megnevezeset, a visszairanyitas okat;

-

az atvetel, tarolas, kezeles, idopontjat, idotartamat,

-

a kezeles idotartamahoz hozzarendelheto, a technologia mukodteteset meghatarozO, ill.
befolyasolo parametereket,

-

a kornyezetvedelmi szempontbd rendkivuli esemenyeket (hulladek, csurgalekviz
kornyezetbe jutasa. a hulled& hasznositasat, tarolasat befolyasola ijzemzavar,
ttlizeset stb.)
a kOrnyezetvedelmi hatasag altal tartott ellenorzesek idopontjat, fobb megallapitasait.
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Borsod-Abacii-Zemplen Meayei
4) Az alaphatarozat rendelkeza reszenek II. Eloirasok: „A.) A
szerepld
eloirasokat az alabbi,
Kormarwhivatal elairasai: Keizegeszseqiiqyi hataskorben"
Nem veszelyes hulladekok milszaki vedelem mellett tortend artalmatlanitasara vonatkozo
kozedeszsedadyi szempontil eldirasokkal ecieszitem ki:
1. A kereimezo altal folytatott tevekenyseg egeszseget nem veszelyezteto modon vegezheto
vizbazisok vedelme erdekeben meg kell akadalyozni, hogy a tevekenysegbal eredoen szennyezo
2. A
anyagok talajba, felszin alatti vizekbe jutva veszelyeztessek a felszin alatti vizek jo allapotat.
3. A tevekenyseg soran meg kell akadalyozni a kornyezeti levego olyan mertek0 terheleset, amely
lakott teruleten legszennyezest vagy hatarerteken feluli legszennyezettseget okoz.
pontiat az alabbi B3) ponttal eqeszitem ki:
5) Az alaphatarozat rendelkezo reszenek „II. Eloirasok:"
B3) A Borsod-AbaCij-Zemplen Mecivei Katasztrofavedelmi Igazdatosad lqazdato-helvettesi Szervezet
Katasztrofavedelmi Hatosaqi Szoldalat (Miskolc) a hulladekqazdalkodasi engedely kiadasara
iranvuld eliarasban 3550018259-1/2017. alt szamon kiadott szakhatOsaqi allisfocilalasaiban
foolalt eldirasa:
1. A huliadagazdalkodasi tevekenyseget, illetve az ahhoz kapcsolodo valamennyi egyeb jarulekos
tevekenyseget Ogy kell megtervezni es vegezni, hogy azok soran a felszini es felszin alatti viz
szennyezodese kizarhatO Iegyen. A szallitast, manipulaciot, artalmatlanitast Cigy kell vegezni, hogy
az kizarja a kornyezet szennyezeset, a hulladek kornyezetbe jutasat.
2. A nyitott betonozott teruleteken csak a szennyezodestol mentes hulladekok kezelese, tarolasa
tortenhet.
3. Az elokezelesre beszallitott, esetleg szennyezett hulladekok eldkezeleset, tarolasat fedett epuletben
kell biztositani.
4. A tevekenyseg vegzese soran be kell tartani a hatalyos egyseges kornyezethasznalati engedely
vizvedelmi es vizgazdalkodasi targy0 eldirasait.
5. A csurgalekvizek kezeleset a hatalyos vizjogi Ozemeltetesi engedelyben engedelyezett mddon kell
vegezni.
6. A tevekenyseggel kapcsolatosan keletkezo szennyvizek elvezeteset kozcsatorna haldzatban kell
biztositani. A kozcsatorna halozatba vezetett viz minosegenek ki kell elegitenie
a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben eldirtakat.
7. Szennyezes eseten, a teruleten beluli vedekezes megkezdese mellett a kOrnyezetkarosodas
megelozesenek es elharitasanak rendjerol szOlo 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak
ertelmeben a kornyezethasznalo a kornyezetveszelyeztetes, illetve kornyezetkarosodas helyeral,
jellegeral es mertekerdl, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kornyezeti elemet (felszini
viz. felszin alatti viz, foldtani kozeg) erinti - a teruleti vizugyi hatOsagot es a terijleti vizugyi
igazgatosagot haladektalanul kateles tajekortatni.
II. A BO/16/15011-3/2016. szarnu hatarozattal modositott BO/16/367-3/2016. szam6. szamb egyseges
kOrnyezethasznalati engedely egyebekben valtozatlanul ervenyes. Jelen hatarozatom kizarolag
❑
a B0/16/15011-3/2016. szarnU hatarozattal madositott 90/16/367-3/2n1R. Q7arnu, szamil egyseges
kornyezethasznalati engedellyel egyutt ervenyes.
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III.

Jelen egyseges kornyezethasznalati engedelybe foglalt, nem veszelyes hulladekok lerakassal tOrten6
artalmatlanitasara vonatkozO hulladekgazdalkodasi engedely ervenyessegi ideje: 2022. szeptember 30.

IV. Jelen eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 150 000,- Ft, mely a MiReHuKoz Kft-t terheli, es altala
befizetesre kerult.
V:

Jelen hatarozat ellen - a kezhezveteltol szamitott 15 napon belbl — a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi F6osztalyanak (1016 Budapest, Meszaros u. 58/a.) cimzett,
a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvedelmi es
Termeszetvedelmi Foosztalyahoz 3 peldanyban benyujthatO fellebbezesnek van helye.
A fellebbezest indokolni kell. A fellebbezesben nem lehet olyan itj tenyre hivatkozni, amelyr61 az
Ogyfelnek a dontes meghozatala elan tudornasa volt.
A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija: 75 000,- Ft

VI. Fellebbezes hianyaban jelen hatarozatom a kezhezvetelt61 szamitott 16. napon — kijlon ertesites nelkul —
joger6re emelkedik.

INDOKOLAS
A MiReHuKoz Miskolci Regionalis Hulladekgazdalkodasi KozszolgaltatO Nonprofit Kft. (3518 Miskolc,
Ereny6 u. 1.) a Hejopapi 073/6 helyrajzi szam6 teruleten uzemelo regionalis nem veszelyes hulladek
lerakora vonatkozOan BO/16/15011-3/2016. szamon mOdositott BO/16/3673/2016. szamu,
2023. okt6ber 31-ig ervenyes egyseges kornyezethasznalati engedellyel (a tovabbiakban: engedely)
rendelkezik. Az engedelybe foglalt, nem veszelyes hulladekok lerakassal torten6 artalmatlanitasara
vonatkozo hulladekgazdalkodasi engedely ervenyessegi ideje 2017. szeptember 30.
Engedelyes 2017. augusztus 3-an e-mailen megkuldott kerelmeben kerte az engedelybe foglalt nem
veszelyes hulladekok artalmatlanitasara vonatkozo hulladekgazdalkodasi engedelynek tovabbi of evvel
torten6 meghosszabbitasat. Kerelmet 2017. augusztus 10-en B0-08/KT/9264-4/2017. szamon iktatott,
a 439/2012. (XII. 29.) Kormanyrendelet 9. § szerint osszeallitott engedelykerelmi dokumentacioval
egeszitette ki.

A kornyezeti hatasvizsgalati es az egyseges kornyezethasznalati engedelyezesi eljarasr61 sz616
314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. („R") 20. § (3) bekezdese alapjan a kornyezetvedelmi hatOsag
hataskorebe tartoz6 — kulon jogszabalyban meghatarozott - engedelyeket az eayseges
kornyezethasznalati engedelybe kell foglalni. A "R" 20/A. § (3) bekezdese szerint az eayseoes
kornyezethasznalati engedelyben foglalt engedelyek idobeli hatalyat az azokra vonatkoz6 Won jogszabalyi
el6lrsok szerint kell megallapitani.

17

Tovabba a „R" 20/A. § (10) bekezdese ertelmeben a kOrnyezetvedelmi hatosag az egyseges
kornyezethasznalati engedelyt — hivatalbol vagy kerelemre — modosithatja, ha az engedelyezeskor fennall6
feltetelek megvaltozasa a korabban kiadott engedely visszavonasat nem teszi szuksegesse.
Fentiek alapjan BO-08/KT/9264/2017. szamon a tevekenyseg vegzesehez szukseges — nem veszelyes
huiiadekok ierakassai tOrten6 artalmatlanitasara vonatkozo — hulladekgazdalkodasi engedely kiadasara,
azaz az egyseges kornyezethasznalati engedely madositasara iranyulo eljarast inditottam.
Az engedelyes a kornyezetvedelmi es terrneszetvedelmi hatOsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijaircil
sz616 14/2015. OIL 31.) FM rendelet 3. szarnCi melleklet 10. 3. pontja valamint 4. pontja alapjan
meghatarozott igazgatasi szolgaltatasi dij befizeteset 2017. augusztus 7-en benyOjtott irataval igazolta.
A benktott kerelem alapjan a Borsod-Abauj-ZemPlen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala az
alabbiakat allapitotta meg:
KOrnvezetvedelmi es termeszetvedelmi hataskorben:
A kerelemben foglalt hulladek artalmatlanitasi tevekenyseg — a hulladekrol szOlo 2012. evi
CLXXXV. torveny (Ht.) 17. § (1) bek.-e ertelmeben — a kOrnyezetvedelmi hatosag hulladekgazdalkodasi
engedelyehez kotOtt tevekenyseg.
A kerelem egyebek mellett tartalmazza a telephely adatait, a tevekenyseg miliszaki es kornyezetvedelmi
szempontbOl lanyeges leirasat, az artalmatlanitani kivant hulladekok karat, illetve mennyiseget, valamint a
tevekenyseg vegzesehez szukseges szernelyi, targyi felteteleket.
A kerelemhez csatolasra kerult az engedelyes telepengedelye, a munkavallalok szakkepzettsegere
vonatkoz6 nyilatkozat, az engedelyesnek a penzugyi eszkozok megleterol, es a Kft. CigyvezetOjenek a
korabbi hulladekgazdalkodasi tevekenysegerol szolo nyilatkozatait.
A dokumentaciO kieleaiti a hulladekgazdalkodasi tevekenysegek nyilvantartasba veteleral, valamint
hatOsagi engedelyezeseral szOlo 439/2012. (XII. 29.) Kormanyrendelet 9. §-aban foglalt formai es tartalmi
kovetelmenyeket.
A hulladeklerakassal, valamint a hulladeklerakeval kapcsolatos egyes szabalyokral es feltetelekral szolO
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. rnelleklet 5. pontja alapjan ,.Ha a lerakOmedenceben a lerakott
hulladekbOl gazkepzOdes lehetseges, gondoskodni kell a keletkezd hulladeklerako-gazok rendszeres
eltavolitaseral, gyOjteserol es kezelesen5l. A B3 kategoriajO hulladeklerakOn a biolOgiailag bornIO
Osszetevokbeil kepzOdO gazok kezelesere minden esetben ki keit alakitani a gazkezek3 rendszert.
5.2. A B3 kategOriayi hulladeklerakon_nemcsak az elvezetesail kell gondoskodni, hanem mindaddig. amig
a keletkezO gaz gazdasagosan hasznosithato, gondoskodni kell a hulladeklerako-gaz felhasznalasarOl.
Ha a hasznositas nem pazdasagos, akkor gondoskodni kell a gaz biztonsagos artalmatlanitasarOl
(pl. faklyazassal tOrtena elegeteser61)."
Tekintettel arra, hogy meg nem valosult meg a hulladeklerako-gazok rendszeres eltavolitasa, gyiijtese es
kezelese, arra vonatkozoan hatarozatom rendelkezo reszeben eloirast tettem.
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A lerakassal artalmatlanithato hulladekmennyisegeket es -fajtakat a hulladekjegyzekrol szOIO
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. sz. melleklete, tovabba a kerelmez6 kerelmeben leirtak alapjan
allapitottam meg.
Eloirasaimat a hulladekrOl szolo 2012. evi CLXXXV. torveny es a hulladeklerakOval kapcsolatos egyes
szabalyokrol es feltete!ekrol szOlo 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan tettem.

KOzecteszsecgicwi hataskorben:
A MiReHuKoz Nonprofit Kft. altal uzemeltetett, a Hej6papi 073/6 hrsz. alatt levo nem veszelyes
hulladeklerako telephelyen a kerelemben felsorolt es megadott mennyisegben kommunalis hulladekok
m(iszaki vedelem mellett tbrteno artalmatlanitasat tervezi folytatni. Jelen eljaras a BO/16/15011-3/2016.
szamon mOdositott BO/16/367-3/2016. szarn6 egyseges kornyezethasznalati engedelybe foglalt
2017. szeptember 30-i ervenyessegi idejii, nem veszelyes hulladekok lerakassal torten6 artalmatlanitasara
vonatkozO hulladekgazdalkodasi engedely meghosszabbitasara iranyul. A beszallitott hulladek teijes
mennyisege deponalasra kerb]. A deponia milvelese dombepiteses technolOciaval tortenik. A tevekenyseg
vegzesehez szukseges szemelyi, targyi feltetelek biztositottak. A hulladeklerako Cizemeltetese soran
fellep6 kornyezetterhelesek jellemz6en az alkalmazott technolOgiahoz kapcsolodnak, amely kozvetlen
hatasterblete a telephely terulete, kozvetett hatasterulete pedig a szallitasi utvonal. Havana tervvel
rendelkeznek.
A benyOjtott dokumentacio attanulmanyozasa utan megallapitottam, hogy a hulladekok jellegebol es az
alkalmazott kezelesi modokbol kovetkez6en a tevekenyseg soran jelentos kOrnyezeti hatasok nem
feltetelezhetok, a teruleten 616 lakossag egeszsegugyi kockazata nem novekszik.
A miikodtetes soran a kornyezet-egeszsegugyi hatasok elfogadhatO szinten tartasa erdekeben a hatarozat
I. 4) pontjaban szerepla el6frasaim betartasa szukseaes.
Fentiek alapjauI a kovetkez6 jogszabalyi el6irasok szolgalnak:
A felszin alatti vizek, a kitermeles elott allO viz minosegenek vedelmer61, az egyes vedoidomokban,
vedotenileteken vegezheto tevekenysegekr6I a felszin alatti vizek vedelmer61 szolO
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint ivovizellatast
szolgalo viziletesitmenyek vedelmer61 szOlo 12 3/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a es 14. § (1)
bekezdesei rendelkeznek. A k6rnyezeti levego min6segenek vedelmere vonatkozO eloirasokat a levegO
vedelmer61 szOIO 306/2010. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdese es a levegoterheltsegi szint
hatarertekeirol, a helyhez kotott legszennyezo pontforrasok kibocsatasi hatarertekeirol szolO
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. A munkavegzeshez, a gepek Ozemeltetesehez
kapcsolOdoan keletkez6 veszelyes hulladekok gyOjtesere, kezelesere vonatkozOan a veszelyes hulladekkal
kapcsolatos tevekenysegek vegzesenek felteteleirol szolo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
3. §-a tartalmaz eloirasokat. A veszelyes anyagokkal, keszitmenyekkel valo tevekenyseg soran
gondoskodni kell a kerniai biztonsagrOl szolo 2000. evi XXV. torveny es a vegrehajtasara megjelent
44/2000. (XII. 27.) EuN,I. rendelet eloirasainak betartasarol.

19

A Borsod-Abauj-Zemplen Megvei Katasztrofavedelmi lqazgatoisaq Igazqatito-helyettesi Szervezet
Katasztrofavedelmi Hatosaqi Szolcialat (Miskolc) a hulladekcjazdalkodasi enqedelv kiadasahoz
35500/8259-1/2017. alt szamti szakhatOsaqi allasfoglalasaban szakhatosaqi hozzalarulasat
eloirasokkal meciadta.
Szakhatosagi allasfoglalasaban indokolasul az alabbiakat adta el&
„A Borsod-Abaaj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Ktimyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FOosztalya
B0-08/KT/9264-6/2017. szamon 2017. augusztus 18-an megkereste a Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei
Katasztrtifavedelmi Igazgattisagot szakhattisagi allasfoglalas megadasa celjabtil Miskolci Regionalis
Hulladekgazdalkodasi Ktizszolgaltatti Nonprofit Kft. HejOpapi 073/6 hrsz.-6 ingatlanon levti nem veszelyes
hulladek leraktira vonatkorti hulladekgazdalkodasi engedelyezesi eljarasaban, annak elblrelasa
kerdeseben, hogy a tevekenyseg vIzellatasa, a keletkezti csapadek- es szennyviz elvezetese biztositotte, vizbazis vedateraletere, vedaidomara, a felszini es felszin alatti vizek mintisege vedelmere
jogszabalyban, illetve haterozatban meghatarozott eltilrasok ervenyesithettik-e, tovabba annak elbIralasa
kerdeseben, hogy a tevekenyseg az arviz es a jeg levonulasara, a mederfenntartasra milyen hatast
gyakorol, valamint ahogy a tevekenyseg kapcsan a felszlni es felszin alatti vizek mintisege es
mennyisege vedelmere jogszabalyban, illetve hatarozatban meghatarozott eltilrasok ervenyesIthettik-e.
A benyOjtott dokumentaci6 szerint a telephelyen nem veszelyes hulladekok eltikezelese, gyOjtese
tervezett a hulladekkezelo telepen.
A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Regionalis Hulladekkezelti Ktizpont telepi
• vizellatas 7904-1/2006. szamon kapott vlzjogi azemeltetesi engedelyt, amelyet a 1266-9/2014. sz.
hatarozat mOdosItott,
• a csurgalekviz elvezetti rendszer 21923-7/2005. szamon, amelyet a 10358-4/2011., 1267-9/2014.
es a 35500/9227-7/2016. alt sz. hatarozat mtidosItott,
• a figyelOkutak 7901-1/2006. szamon kaptak vlzjogi Ozemeltetesi engedelyt, amelyet a
1266-9/2014. sz. hatarozat mOdositott,
• a szennyviz nyomott vezeteken Hej6papi ktizsegi csatomahaltizatara van kOtve
az RDF csarnok
• talajvlzkertja 2410-13/2014. szamon kapott vizjogi letes1tesi engedelyt
• csapadek, zaportarozO, csurgalekvlz elvezetes 35500/1806-9/2015.61t. szamon kapott vlzjogi
Crzemeltetesi engedelyt.
Hattisagunk nyilvantartasa szerint a tervezesi tertilet hidrogeoltigiai vedtiidomot, nagyvizi medret nem
&Int.
A terOlet a felszin alatti vizek vedelmertil sz616 mod. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartortian
VITUK1 altal tisszeallitott szennyezades erzekenysegi terkep alapjan „erzekeny" besorolasil
Jelen allasfoglalas meghozatala soran egyeb eljarasi ktiltseg nem meralt fel, ezert annak megallapitasartil
es viselesertil nem rendelkeztem.
A szakhatOsagi allasfoglalast a ktimyezetvedelmi es termeszetvedelmi hattsagi es igazgatasi feladatokat
ellatti szervek kijeltileserOl sztilti 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdese alapjan, es a
ktizigazgatasi
hattisagi
eljaras
es
szolgaltatas
altalanos
szabalyair61
szOlO
2004. evi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljarva adtam meg.
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Az IgazgatOsag hataskOret a vIzagyi igazgatOsi Os a vizagyi, valamint a vizvedelmi hatOsagi feladatokat
Oak) szervek kije101esere51 szOk5 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
10. § (1) bekezdOse, illetekessOgot a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdese, valamint a 2. melleklet
8. pontja allapltja meg."
Szakhatosagi allasfoglalasaba foglalt elOirasait hatarozatom I. 5) pontja tartalmazza.
Fentiekben foglaltak alapjan, a szakhatasagi allasfoglalas figyelembevetelevel a tevekenyseg vegzesehez
szukseges - nem veszelyes hulladekok lerakassal tertenO artalmatlanitasara vonatkoz6 hulladekgazdalkodasi engedelyt megadtam, azt az egyseges kornyezethasznalati engedelybe belefoglaltam.
Az egyseges kOrnyezethasznalati engedelybe foglalt hulladekgazdalkodasi engedelyre vonatkoz6an
ervenyessegi idot allapitottam meg.
Tajekortatom, hogy az egyseges kOrnyezethasznalati engedelyben foglalt engedelyek ervenyessegi idejenek
lejarta elott az azokra vonatkoz6 tartalmi kOvetelmenyeknek megfelelo engedely kerelmet kell benyUjtani.
Felhivom a fiqvelmet, hogy az egyseges kornyezethasznalati engedely idobeli hatalyanak lejartakor amennyiben a kornyezethasznal6 a tevekenyseget tovabbra is folytatni klvanja - a „R". 20/A. § (6) bekezdese
alapjan a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyair61 sz6I6 1995. evi LIII. torveny kornyezetvedelmi
felulvizsgalatra vonatkoz6 rendelkezeseit kell alkalmazni a „R"-ben foglaltakra is figyelemmel.
A hatarozatot a kornyezeti hatasvizsgalati es az egyseges kOrnyezethasznalati engedelyezesi eljaras
szabalyair61 sz6l6 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 20. § (3) bekezdese es a 20/A. § (10) bekezdese
alapjan eljarva, a kornyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi es igazgatasi feladatokat ellat6 szervek
kijeldeserol sz616 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdes, 13. § (2) bekezdes,
valamint 8/A. § (1) bekezdesben biztositott jogk6r6mben, a kezigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas
altalanos szabalyair6I sz6I6 2004. evi CXL. terveny (Ket.) 71. § (1) bek. es 72. § (1) bek. szerint eljarva
hortam meg.
Az eljaras Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi keltseget (az igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszeget) a
kOrnyezetvedelmi es termeszetvedelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijair61 sz616
14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DijR) 3. sz. melleklet 4. pontja figyelembevetelevel a 10.3. pontja alapjan
allapitottam meg, viseleserol a DijR 2. § (2) bekezdese alapjan rendelkeztem.
A jogorvoslati eljarasr61 a Ket. 98. § (1) bek. alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijar61 a
DijR. 3. sz. melleklet 4. es 10.3. pontjanak figyelembevetelevel es a DijR. 2. § (5) bekezdese alapjan adtam
tajekortatast.
Miskolc, 2017. szeptember 26.
Dr. Stiber Vivien
jarasi hivatalvezeto neveben es megbizasab61:
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Kapiak:
1. MiReHuKoz Kft. (3518 Miskolc. Ereny6 u. 1.) + TV
2. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavedelmi HatOsagi Szolgalat 3525 Miskolc, DOzsa Gy. u. 25.
(e-mad: borsod.vizuov(tThi:katved.gov.hu)
3. Borsod-Aba6j Zernplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal HatOsagi Foosztaly
Nepegeszsegugyi Osztaly (e-mail: neoeqeszsequov.miskolc(@borsod.gov.hu)
4. Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Elelmiszerlancbiztonsagi, Noveny- es Talajvedelmi Foosztaly Noveny- es Talajvedelmi Osztaly
(e-mail: novenyvedelemborsod.qov.hu
5. -10 lratokhoz

