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Kérjiik, válaszában hivatkozzon iktatószárnunkra!

KTVF:

6500-712010.

Tárgy:

Hunviron Kft. Lőr.inci
Hulladékkezelő Telep egységes
környezeth asznáIati err geclé lyé nek
kijavítása
Melléklet: l. sz. melléklet: Kezelésre átvehető
lrulladékok jegyzéke

Előadó: RadványiMiklós

dr. Hoblyák Júlia

HATÁROZAT
A Hunviron Errelgia-

Kft. (II42 Budapest, Dorozsnrai űt I97la,; a
részérea KTVF: 6500-412010. és KTVF: 2847-212009.

és KörnyezetgazdáIkodási

továbbiakban: Környezethasználő)
szánrokon rrródosított KTVF: 7416-812006. számű egységes környezethasználati
továbbiakban: Engedély)

engedélyt (a

kiiavítom
az alábbiak szednt.

Az Errgeclély 1, szánrú nrelléklete helyébe jelen határozat I. számú melléklete lép,

Az Engedély egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is
maradnak.

hatályban

A kijavítás ellerr fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLAS
A Körrryezetlraszrráló

a Lőrirrci Hulladékkezelő Telepre Errgedéllyel lerrdelkezik.

A

Környezetliasználó 2010. júrnius 21-én étkezett levelében jelezte, hogy az Engedélyt
rnódosító KTVF: 6500-412010. számú határozat 1. szánrú mellékletéből kimaradt azEWC
07 05 10- kódszámú lrulladék.

A KTVF:

6500-412010. szárnúr hatátozatot felülvizsgálva nregállapításra ker,ült, lrogy arurak
mellékletéból, szövegszerkesztési lriba nriatt kimaradt az EWC 07 05 10* kódszámú lrulladék,
továbbá az EWC 03 0l 05 és az EWC 03 03 01 kódszámú hulladékok, valaminta20 0I 25
kódszárnú lrrrlladék tévesen 2I al25 szánrúként kertilt feltiintetésre.
Levelezési cínt: l447 Budapest, Pf.: 54l
478-44-00, Telefax: 478-45-20
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l072 Budapest, Nagydiófa u. t l.
hétlőtől csütörtökig: 9""- l6""-ig, pérrtek: 9l)il- 12""-ig
liétíö, szerda: 9u0- l?"u, l30" - l6""-ig, péntek: 9""- l2""-ig

A fentiek nriatt a Felügyelőség a kazigazgatósi hatósági eljh,ás és szolgáltatás általános
szabályaü,ól szőlő 2004, évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket,) 81/A. § (1) bekezdésében
és (2) bekezdésének c) porrtjában foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szetint az
Errgedélyt lrivatalból kij avította.
A Ket. 81/A.

§ (3) bekezdése alapján a döntés kijavítása ellen

jogorvoslatnak rrirrcs lrelye.

Tárgyi eljár,ással kapcsolatban eljárási költség nem merült fel.
Ahatározatot a Felügyelőség a kórnyezet yédelménekáltalános szabdlyairól szőlő 1995. évi
LIII. törvérly 77 § (3) bekezdése értelmébennyilvárrosságra hozza, a lrivatalában és a
lronlapj án közzéteszi,

Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességéta körnllezetlédelnú,
ternlészefiédelmi és vízüg,ti hatósógi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A

szőlő, rnódosított 34712006, (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Budapest, 2010. július 14,

Gyapjas Józsefs. k.
igazgatő

Kapják: Ügyintézői utasítás szerirrt

Kezelésre átvehető hulladékok jegyzéke

1. számú melléklet:

EwC kód
01 05 07

Megnevezés
esvíz diszperziós
fírrási iszapok és lrulladékok
Baritot (báriLrrrr-szLtlfátot) taftalmaző fúróiszapok és lrLrlladékok, anielyek

a 01 05 05{ől és a 01 05 06.tól
Klorid tartalrnút fúrróiszapok és lrLrlladékok, arnelyek különböznek a 01 05
05tól és a 01 05 06-tól
Mosásból és tisztításból szárnaző isza
HLrlladékká vált növényi szövetek
A l ati ü rü ék, v izelet és trágya, be eértve a szenny ezett szalmát,
elktilönítve gyűjtött és nem a képzódés lrelyén kezelt folyékony hull.-

ki.ilönbözrrek

02 0l 0l
02 0l 03
02 01 06

02 02 0I
02 03 01

02 03 05

l

l

l

Mosásból és tisztításből származő isza
Mosásból, tisztításból, hániozásból, centrifugálásból és más
szétv álasztásokból származő i
Fogyasztásra, feldol
sra alkalmatlan an
Fo lyékony lr u l ladékok ke letkezésük helyén történő kezel éséből szárnaző
kálcirrm-karborrát
Fo

02 05 0l
02 05 02
02 07 01

0201 02
02 07 04
02 01 05
03 0l 0l
03 01 05

lyékony h u l adékok ke etkezés[ik lr e lyétt történ ő keze éséből származő
l

l

l

Fosvasztásra vasv feldol sozásra alkal nlatlall allva
Folyékony hLrll. keletkezés |relyérr törlénő kezelésébő| szárlnazó iszapok
Nyersanya gok rnosásáb ő|, tisztításábó l, és nreclran iku s aprításábó l
szárulazó lrull.
szeszfőzés hulIadéka

Fowasztásra. feldolsozásra alkalmatlan anvasok
Folyékony lrrrll. keletkezés helyérr töfténő kezeléséből származő isza
és parafalrulladék

03 03 10

Faforgács, f(lr észár (t, d eszka, filrnér, fal emez, darabol ás i h u l ladékok,
amelyek kiilönböznek a 03 0l 04-től
Fakéreg és fahulladék
Hulladélt papír és l<afton rost szttszpenziő|<észítéséttél
rrrecltarriliai úrton
elválasztott nraradékok
Hasznosításra szánt papír és kafton válogatásáből szárnaző lrLrlladékok
HLrllaclék nrészisza
Meclran i kai e l vá asztás b ő| szár naző szál nr aradék, száltö ltóanyag- és

0303ll

Folyékony

03 03 0l
03 03 07
03 03 0B

1] 05 04
19 08 05
19 08 14

I

ladékok keletkezésiik helyén törlénő kezeléséből származő
iszapok, rnelyek kiilönböznek a 03 03 1O-től
atttelvek kí.ilörtbözlrek a l7 05 03+ól
Te l epti l és i sze n nyv íz ti szt ításbó l származó h u l ladék
I pari szen tlyv íz e gy éb keze l ésébőlszármaző i szapok, arnelyek

klilönböznek

hu

l

19 08 13-tól

19 09 02

víz derítésébőlszármaző isza

19 09 03
20 01 08
20 01 25
20 02 01

karbonát sók eltávolításából szárnazó l
Biológiailae boniló korryhai és étkezésilrLrlladékok
tolai és zsír
BioIósiaiIas lebonrló hulladékok
Enlésztő söd rökbö

l szár naző isza

EwC
01 05 0501 05 0603 01 04-

Menrryiség
tlév

Megnevezés
Olaitartalrnú fúróiszapok és lrulladékok
Veszélyes arryagokat tartalmaző fúróiszapok és egyéb lrrrlladél<ok
V e szé lye s anyagokat tatlalnaző, faforgác s, fűrészáru, d e s zka, fu rn é r,

04 02 19-

falenrez darabolási lrul ladékok
Folyékony lrulladékok keletkezésük helyén törlénő kezeléséből
szár naző, ve szé ye s anyagokat taftalmaző i szapo k

05 01 0307 01 08-

Tartályfenék iszapok
Eevéb üstnraradék és reakciómaradék

l

07 04 08,

Egyéb üstnraradék és reakciómaradék

05 l00705 l1

Egyéb szűröpogácsák, felitató arryagok
Folyékony lruIladék keletkezésük helyén törtérró kezeléséból
szár tnaző, ve szé ye s anyagokat tartalmaző i s zapo k
Egyéb iistrnaradék és reakciórnaradék
Veszélyes anyagokat tarta|maző, gép i rnegmurrkálás sorárr ke letkezö

0,7

l

07 06 0812

0|

201

14-

iszapok
16

V

e

szél ye s anyagokat

taftalnaző,

lr o

rno

kfúvatás i

h u

l l

ad éko k

2 03 02-

G őzzel v é gzett zs íft alan ítás hLrl ladékai

a
J

Olaj-v íz szeparátorokből szárnazó i szapok
Hornokfogóból és olaj-v íz szeparátorokból szártnaző hulladék keverél<

05 02-

3 05 0815 02 02-

Veszélyes arryagokkal szennyezett abszorbensek, szűróanyagok,
ebbról nem nre glratározott
i deértve a közel
védörLrházat
O l ai at tafta|maző lru l l adékok
(

6 07 087 05 037 05 0519

08

11

19 08 13-

191l03-

o

laj

szűrőket, ) törlőkendők,

Veszélyes ariyagokat taftalmaző föld és kövek
Veszélyes anyagokat tartalmaző kotrási meddő
Ipari szen nyv íz b io ógiai keze lésébő l l zármaző, veszé lyes all)/aoo
taftaltnazó iszapok
Ipari szen nlru íz egy éb keze l séból származő, veszélyes anyagokat
taftalmaző iszapok
l

k9 t

V izes folyékonylrul ladékok
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