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Htlnviron Kft. Lőrinci
Hulladékkezelő Telep egységes
körrryezetli asználaíi en gedélyéneli
rnódosítása
Melléklet: 1. sz. nrelléklet: Kezelésre átveliető
hulladékok.|egyzéke

I(TVF: 6500-412010.

Előadó: RadványiMiklós

clr. Floblyáli .Iúrlia

HATÁno ZAT
A IILrnviron Etlergia- és Környezetgazdálkodási Kft. (1142 Budapest, Dorozsnrai űí 197la.,. a
továbbiakban: Környezetlrasználó) részérea KTVF: 2847-2l2009, szátnon niódosított
KTVF: 7416-812006. szárnon liiadott egységes környezetlrasználati engedélyt (a
tor,ább ialibari: En gedély)

módosítom

az alábbiak szerint.

Az Ertgedély l.

szánrúr rrrelléklete lielyébe jelen

határozaí 1. számú nielléklete lép.

Az

Engeclél1, egyéb renclelkezései változatlan tartalommal továbbra
maratlnalr.
Egyide.iiileg nregállapítorri, lrogy jelen eljárrisban

is

hatályban

az igazgatási szolgáltatási dí| mértéke

150 000 Ft,

E dörrtés ellerr a közléstől szárnított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelnri,
Tertrlészetr,édelrli és Yíziigyi Főfeliigyelőséghez cimzett, de a Közép-Dtrrra-völgyi
I(örtlyezetr,édelmi, Terrrrészetvéclelnriés Vízügyi Felilgyelőséghez két példányban
benyúrjtarrcló fellebbezéssel lelret élni. A fellebbezési eljárás dí|a 75 000 Ft, amit a KözépDr.rna-völgyi Körrlyezetvédelrrri, Tennészetr,édelmi és Víziigyi Felügyelőség Magyar
Ailanikirrcstárrrál vezetett l0032000-0171 1806 szárnú előirányzat-fellrasználási szánrlájára
átutalási nlegbízással vagy postai irton készpénzátutalási megbízással (csekk) kell rnegfizetrii. A
1bl

lebbezés elektroni ktrs ittoti val ó

el őterj

esztésére ninc s l elretősé g.

I-eveIezesi cinr, l-{-{7 [3Lrilapcst. Pf.: 5.{l
-1 78--1-+-() () .'l'elel'ax: 178-15-20
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INDOKOLÁS
A Körrryezetlrasználó

a

Lőrinci Hulladékkezelő Telepre Engedéllyel rendelkezik.

A

Körrryezet|raszrráló 2009. december 2-án kelt levelében kérelrnezte az Engedély l. szárrrúr
me l l éklelérreknródos ít ását, az al ábbiak szeritrt
- .Áz tiíl,ehet(j hulluclékok./'elsorclcísának (lisíújcíntlk)uktuctliztílása.
- Az e4),es hulladékokt,a megállallítoll ntennyiségi korltitok ehü,lése, illet:,e uz tityeheíő
hulltldék lüttegek t)sszevclntísa, nünd a ve,szélye,s. tltincl u nem l,eszél),es, hullueíékolr
:

-

e,s,eíében,

Az till,eheíő össz-hullttclék ntennyiségek nöt,elése a 311/2005 (XII 25.) Korm. rendeleí 2.
5\ Q) ubg) pontja szerint ntegengeelett 25 % mét,lékig,"

A környezetlraszrráló

-

kérelrnétaz alábbiakkal indokolta:
"Áz ]. sztínni ntelléklet turlalmazzct ctzokclí ahullaclékokut is, ntelyel{g1 20()7. tlecentber 3lét köyetően neltt veheliink t'l.
Az eltttúlt 3 ő, hulluclék árl,ételi gy-ctktlrlutct, ill. u hulladékpictci l,isztln1,ok azl mulul;iák,
ltog1, 117 egyes hullaclékokból uz átvehelő ntennl;i5lggkltez képesíuz cítudcísrayttló igétt1:
,jeleníős ingutlozást nuíaí.Az án,ellerő ltulladék ös,szmennyiségben íöríénő nrcghuítit,tlztistt
lehelő,séget ac{ u hulladékkezelé,yi íenclenciák jobb követésére.
A hullctclékhasznosító Teleptink ulkulnttts a Közép-X.,ktg1:111,111,sztígi régióbun beköl,etkcző
hul,úriu eseménl,ek során kiternrclt, szénhitlrogénnel szenlq)ezeít íaluj elhelllezé,s,ére,
illelye rekulliyticióban íü,íéttőhaszltlsítására, ezéríaz úlvehel(í ttllytlgok tttennllis!g[ne|1
ttü,elése inclokolt.
A térségbenkientelten közszolgtílati,/bluclatot láltlnk el a lelepúlésiszentqll,íz tisztíttistibr|l
szúrmazó i,szapok ánűeléyel. Az átvétell,e. keriilő szentI:l,íziszttp ltlenllli.rége uxnbun
év,(jl étre nő, ezérl a nem ye,széb,es hulludékok útvételimennyiségéneknöyelé,s,e is
irttlokclll."

A Kérelerrt nrellékletébenszereplő lrtrlladéklista szerint a Környezetlraszrláló az összesített
veszélyes lrulladék 65 000 tlév és összesített nem veszélyes hulladék tlrentlyiségének
5ó 000 t/év Irrennyiségre törtérrő növelését kéri.

A I(örrlyezethasználó

A

a 150 000 Ftigazgaíási szolgáltatási díjat lerótta.

a

körtu)ezeti huíásl:izsgúlaíiés uz egységes kórnyezelhuszntiluíi
engeclélyezési el.jtirást,ól szőlő 31412005.(XrI. 25.) Korm. renclelet (a továbbiakbarr: Renclelet)
2. § (3) d) pontia alapjárr tlenr mitrősiiljelentős változtatásrrak.

tervezett rrródosítás

A

Feliigyelőség a módosítási eljárásba bevotrta - u környezeíyédelnli, íet,núszeíyédeIttti,
víziigyi hutósági és igazgalási.feladaíokat ellátó szeryek kijelölésér(íl szőlő 34712006. (Xll.
23.) Kornr. rerrdelet 32lA § (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében fbglaltakra tekirrtettel az ÁNtSZ Eszak-rnagyarországi Regionális Intézetét.

Az ÁNTSZ

Észak-rrragyarországi Regiorrális Intézete 881-2/20l0. szátnút szaklratósági
állásfoglalásában kikotés rrélkiil hozzájárult az Engeclély móclosításához.

A Feliigyelőség a ferrtiek

és a kOrnyezeíi hatúsvizsgólali é,r uz egllséges köntl,ezelhu,sznúluti
szőlő 3l412005. (XII. 25.) Kornl. rendelet 20. § (3) és (l2)
eljcirtísról
engetlélyezés,i
bekezciései alapjárr- figyelemrnel a közigazgalási huíóstígi elicírci,l é,s szolgtiltttítis tillultino,y
szabályuiról szólő 2004. évi CXL. törvérry (a továbbiakbarl: Ket.) 71. §-ára - a rerrclelkező
részberr foglaltak szerint dörrtött.

A

lratározat elleni í-ellebbezésilelretőséget a
részére.

Ket.98. § (1) bekezdése biztosítja az iigyíél

Tárg5,i eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékea környezetvéclelmi, természell,édelmi,
yuluntinl |ízíigl,jhtlttistigi e1.1tirtisok igazgcttási szolgáltatási díjairól szóló, móclosított
3312005. (XII.27.) KvVM rer-rdelet (továbbiakban: KvVM rend.) 1. melléklet III. fejezetének
1 0.3. pontja alap.ián keri.ilt nlegállapításra,.
A íbllebbezésdíjáról a KvVM rend. 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Ket. 72. § ( l) bekezdésérrek ee) porrda alapjátr tájékoztatom, hogy a Feliigyelőség az R. 20.
§ (l l) bekezcléséberrmeglratározott eljárási határidőn beltil határozott, mivel tárgyi eljárásban
az i-igyintézés lratáridő leteltérrek napja: 2010. április 5. Az iigyintézésihatáridőbe a Ket. 33. §
(2) beltezcléséberl fbglaltak tlem szátrrítanak be.

A lratározatot a Feli-igyelőség u környezet yédelnúnekáltalános szctbcilyuiról szőIő 1995. évi
LIII. törvény 71 § (3) bekezdése értelrrrébennyilvánosságra hozza, a lrivatalábarr és a
honlap.j án

közzéteszi.

A

Feli-igyelőség a körrylezelvédelnü, természeívédelmi, vízíig,,ihatósági és igctzgcttcisi
,fbltltluíokctt ellcitó szert,ek kijelalé,réről szőlő 34712006. (XII. 23.) Konn. rerrdelet 32lA (I)
bekezdésérefigyelemrnel.ielen eljárás során hozotíhaíározat egy példá1,1yát az illetékes Heves
M egye i l(atasztró f-av éc1 elrrri I gazgatóság ré szére i s nre gki.ild i.

A

Feltigl,előség feladat- és hatáskörét, r,alanint illetékességétu. körnl,e7e7yéclelmi,
természelyétlelmiés vízíigl,ihatóstigi és igazgalási .felatlatokat ellátó ,gzervek kryelöléséről
szóló, nlódosított 34712006. (XII. 23.) Korm. rerrdelet állapítja meg.

- f-ellebbezés hiányában - a közléstől számított 10. mtlnkanapot követő llapon
errlelkedilt.
A dörrtés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették.A
.jogerőre
lrirdetllény írtián közölt clöntést a hirdetmény utolsó ízben törtérrt kifiiggesztését követő 15.
napon ltel1 közöltrieli tekinterri,
Jelerr határozaí

B rrclapest, 2010. niárcitls
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melléklet: Kezelésre átvelrető hulladékok jegyzélre
Mennl,iség
tlév

rziós közesii ftrrási iszarlok és htrlladékok
B aritot (bári r,rrrr- sz u l fatot) tartalanző íúró i szapok é s hul l ad ékok.
anrelvek kiilörrböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
Kloricl tartalmú íúróiszapok és hulladékok" arnelyek külörrböztrek a
01 05 05-től és a 0l 05 06-tól
Mosásból és tisztításből szátmazó isza
Htrlladékká vált növérrvi szövetek
Allati tirülék. vizelet és trágya" beleérlve a szenllyezett szalnrát.
elkiilörlítve gyűjtött és nenr a képződés helyérr kezelt folyékony
hull,- híetrá
Mosásból és tisztításből szárntaző isza
Mosásból" tisztításból, lrán-rozásból, centrifugálássbó1 és rrrás
szétl,álasztásokból szátlnaző i szapok
zásra alkalrnatlatl atlya
asztásra. íé
Folyékony hrrlladékok keletkezésük helyérr történő kezeléséből
szártlrazó iszapok
Nem szabvánvos kálciurr-r-karbonát
F'olyékorry lrtrlladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
szártnaző iszaook
feldolsozásra alkalr rratlatr atryagok
Fo l yé kony hLrll. kel etkezé s lrel 5rérr törtérrő keze l ésébő l szár mazó
i'J;,ersanyagok rnosásábó1" tisztításából" és tlreclratriktrs aprításál;ó!
szártrrazó lrull.

0207 05

szeszfőzés lrulladéka
asztásra" feldolgozásra alkalrnatlatr atlyagok
Folyékony lrull. keletkezés lrelyérr történő kezelésébőlszárnrazo

03 01 01
03 03 07

Fal<éres és oarafahtrlladék
Hullaclék papír és kartotl rost szttszperizió készítésóné1tneclratrikai

03 03 08

írtoIl elválasztott nraradékok
Haszrrosításra szánt papír és karton válo gatásáb ő1 szár nlaző

02 07 02
0207 04

03 03 09
03 03 10
03 03

11

17 05 04
19 08 05
19 08 14
19 09 02
19 09 03

20

0l

2I 01

()8

25

20 02 01
20 03 04

hulladékok
Hulladék nrészi
Meclranikai elválasztásból szárn aző száInlaradék. száltöltőarryagés 1bdőanvas- iszaDok
Folyékorry hulladékok keletkezésük helyén törtérrő kezeléséből
szártnaző iszhpok. rnelyek klilör-rbözrrek a 03 03 10-től
Föld és kövek, attrelyek különbözneka 17 05 03-tól
Te l eniil ési szetlrvv íz ti sztításból szártnaző lru l lad ék
Ipari szetln5,viz egyéb kezeléséből származő iszapok, anrelyek
kiilönböznek 19 08 13-tól
víz derítésébőlszármazo r
Karbo nát sók e ltávol ításából száttnaző i szapok
Biológiailas bornló konvlrai és étkezésihtllladékok
Etolai és zsír
Bioló giailas 1ebornló htrlladékok
kből szárrnazó isza

EWC
0l 05 05*
0l

05 06*

03 0] 04-

0402

19-

05 01 0307 01 0807 04 08-

0705

11-

07 06 0812

0l

14-

12

0l

l6*

12 03

0]-

13 05 02*
13 05 08"

15 02 02'

16 07 08"
17 05 0317 05 05-

1908 1l19 08 1:j-

19 l1 03Osszesen:

Megnevezés

Mennyiség
tlév

Olaitartalrrlrr ltirtriszapok és lrtrlladékok
Veszélyes ariyagokat tartalnrazó fúrróiszapok és egyéb
liulladékolt
Veszé l yes anyagokat tartalnrazó, t-aforgác s, frirészártt, de szka,
furrrér. lalet,trez darabolási hulladékok
Folyékoriy hulladékok keletkezésiik lrelyén történő kezeléséből
szár nlazti. ve szé l y e s any a g okat tartalmaző i szapo k
Tartályferrék iszapok
Egyéb iistrrraradék és reakciómaradák
Egyéb iistnraradék és reakciónraradák
IroIyéliony lrtrlladék keletkezési-ik helyén történő kezeléséből
szár t^naző. ve szé lves anva gokat tartal mazó i szaook
Egyéb iistn-raradék és reakciórrraradék
Veszélyes anyagokat tartalmaző, gépi megmunkálás során
keletkező iszapok
Veszé yes anyagokat tartalntazó, homokfuvatási htrlladékok
Gőz,z,e végzett zsírtalarrítás lrrrlladékai
Ola.i-v z szeparátorolrból származő iszapok
Florrrokíbgóból és olaj -víz szeparátorokból származó hulladék
keverék
Veszélyes anyagokkal szennyezet1 abszorbensek, szíirőanyagok,
(ideértl,e a közelebbról netrr nreghatározott olajszúirőket,)
törl őkendők. védőrtrlrázat
olaiat tartaltltazó Irtrl ladékok
Veszélyes anyagokat tartalmazó frjld és kövek
Veszélyes anyagokat tartalrnazó kotrási rneddő
Ipari szennl,víz biológiai kezelésébőlszármazó, veszélyes
anyagoltat tartalrnazó iszapok
Ipari szennyvíz egyéb kezelsébő1 származő, veszélyes anyagokat
tartalnrazó iszapok
Vi zes fblyékonyliulladékok
65000

