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Kozpont ( Szelev6ny) egys6ges
kornyezethaszn6lati enged6lye
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Mell:

Kt33t2016

Inno-Szolnok Nonprofit Kft. (sz6khely: 1149 Budapest, Kupa vez6r [tja 3.) 2016. jtinius 13-6n
kelt, K33/2016. sz6mi k6relm6re indult kornyezetv6delmi felillvizsgSlati elj6r6s sor6n az alabbi dontest hoztam:

Az

Hatarozat

Az

Inno-Szolnok Nonprofit Kft. (szekhely: 1149 Budapest, Kupa vez6r ritja 3.) k<irnyezethaszn6l6
r6sz6re a Tiszazugi Regionalis Hullad6kkezel6 Kozpont ( 5476 Szelev6ny, ktiltertilet 065/8 hrsz.)
letesitm6nyre vonatko26an
egys6ges k6rnyezethaszn6lati enged6lyt adok.

Az egyseges k6rnyezethasznalati engedely a joger6re emelkedes napjatol, a kovetkez6kben r6szletezett tevekenys69re a meghaterozott felt6telek, kotelezettsegek teljesit6se eset6n 2026, okt6ber 31ig 6rv6nyes.
Azonosit6 adatok:

1.

2.

Az enged6lyes adatai:
Megnevez6s; Inno-Szolnok Nonprofit Kft.(tov5bbiakban: kornyezethaszniil6)
Sz6khely:1149 Budapest, Kupa vez6r ltja 3.
KUJ: 1o3o72z9b
Cegjegyz6ksz6m : c9.01 -09-901 41 2
Statisztikai sz6mjel (KSH): 1 43820A0-381 1 -572-01
A f6 gazdasagi tev6kenys6g TEAOR k6dja: 38'1 1
A tev6kenys6g/l6tesitm6ny adatai

-

Megnevez6se:TiszazugiRegion5lisHullad6klerak6
Cim: Szelev6ny, ki.llterillet 065/8 hrsz.
EOV koordin5t6k: EOV\:167426, EOVr: 740006
KTJ1","p-" r: 1 00227 386

-

KTJ156"11'5ny:101627729
Kornyezelv6de mj 6s Termeszelv6delmi F6osztdly
5000 Szolnok, Boldog Sdndor lslvdn krf. 4. 5002 Szolnok, Pf. 25. Teleton: (56) 523 423 Fqx: (56) 343768

e-mqil: kh.kvtv@jqsz.gov.hu Honlop: www.kormqnyhivotql.hu

3.

A tev6kenys6g alapadatai:

-

^

Megnevez6s: MBH technol6gi6val elokezelt telepul6si (kommunelis) hullad6kok mUszlki v6delem mellett tOrten6 lerakasa 83 tipusU hullad6klerak6n
A tevekenys69 folytatds5val erintett telepril6sek: Kunszentmerton, Cibakhaza, Cs6pa, Cserkesz616, Mesterszallas, Mez6hek, Nagyrev, Szeleveny, Tiszafoldver, Tiszainoka, Tiszakurt,
Tiszasas, Tiszaug, Ocsod
NOSE-P k6d:

109.06

:

A letesitm6ny tulajdonosai:
Kunszentmarton V5rosi OnkormAnyzat
CibakhAza Nagykozs69i Onkormanyzat
Cs6pa Kozs69i dnkorm5nyzat

Cserkesz6l6 K6zs6gi Onkorm6nyzat
MesterszSllds Kozs69i 6nkorm6nyzat
Mez6hek Kozs6gi Onkormanyzat
Nagyr6v K6zs6gi Onkorm6nyzat
Ocsod Nagykozs6gi Onkormiinyzat
Szelev6ny Kiizseg OnkormAnyzat
Tiszafoldvdr V6rosi Onkorm6nyzat
Tiszainoka Kozs69i Onkorm5nyzat
Tiszakurt Kozs69i 0nkorm6nyzat
Tiszasas Kozs69 Onkorm6nyzat

Tiszaug Kijzsegi 6nkorm6nyzat
5.

5440 Kunszentm6rton, Kozt6rsas6g ter 1.)
5462 Ctbakhina, Szabads6g t6r 5.)
5475 Csepa, RAk6czi F. utca 24)
5465 Cserkesz6l6, Koztarsasag ter 1,)
5452 Mestersz5ll6s, Szabadsdg It 24.)
5453 Mez6hek, Felszabadulds rlt 1.)
5463 Nagyr6v, Arp6d u 78.)
5451 Ocsod, Kossuth L. ter 1.)
5476 Szeleveny, Kossuth L .u 4.)
5430 Tiszafcildvdr, Bajcsy-Zs. E. u 2.)
5464 Tiszainoka, Kossuth L. u. 2.)
5471 Tiszakurt, H6sdk tere '1.)
5474 Tiszasas, R6k6czi F. u 32.)
6064 Tiszaug, R6k6czi F. u 51.)

A l6tesitm6ny kornyezeti hat6stanulmAny, valamint egyseges kornyezethaszn6lati enged6ly koteles, mivel a kdrnyezeti hatesvizsg6lati 6s az egys6ges kornyezethasznelati engedelyez6si elj6r6sr6l sz6l6 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet szerint az alebbi pont hat6lya at6 esik:
2. szem! mell6klet 5.4 pontja ,,4 hullad6klerak6kr't sz6l6, 1999. Aprilis 26-i 1999/31/EK tandcsi ir1nyelv 2. cikk g) pontj4ban meghabrozott hullad6klerak6k 10 tonna/nap felt'ttesi kapacitdson feu vagy 25 000 tonna teljes befogadd kapacit^son feliil, az inert huttad'kok terak6inak kiv6tel6vel"
A Tiszazugi Regionalis Hullad6kkezelo Kozpont r6sz6t fepez6 hulladeklerak6 a hulladeklerakessal, valamint a hulladeklerak6vai kapcsolatos egyes szabalyokrol 6s felt6telekrol sz6l6 2012006.
(lV. 5.) KwM rendelet (tovdbbiakban: LR.) 4. g (1) bekezd6s b) pontja szetint,nem vesz6lyes
hullad6k lerakdsAra szobel6 hullad6klerak6 (B kateg6ria)", bb) alpontja szerint,,yegyes 6sszef6teu (elent6s szeryes 6s szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkez6), nem vesz'lyes hullad6k lerakdsdra szolgdl6 hullad6klerak6 (83 alkategrirla)" besorol6srl,

t.

A tev6kenys6gek leirasa

1.t A Tiszazugi teleptilesek regionalis hu lladekgazdalkod6si rendszerenek Uzemeltet6je a kornyezet-

hasznAl6.

Kornyezethaszn6l6 fo tev6kenys69i kore a Tiszazugi Regionalis Hullad6kkezel6 Kozpont uzemeltet6se soren a Kozponthoz csatlakozott. jelen engedely 3. pontjanak 2. bekezdeseben ismertetert
telepulesek kozigazgatesi teruleten keletkezo kommunSlis szilard-, valamint egy6b, a jelen engedely 1|a.,1/b., illetve 2. sz. tdblazatdban szerepl6 nem vesz6lyes hullad6kok kozszolgdltatds keret6ben tort6n6 atvetele (egy6b, 6rv6nyes hat6sdgi enged6lyek birtok6ban 6s keretei kozott), kezelesre tort6n6 atadasa, a lerak6 teruleten technol6giai cellal torten6 hasznositasa, illetve a nem

3

hasznosithat6 hulladekok lerak6ssal t0rt6n6 6rtalmatlanitAsa. Ennek megfelel6en kizar6lag
csak azon ktizszolg6ltat6s kdr6be tartoz6-, illetve az enged6ly tovibbi r6sz6ben meghatd,

rozott megnevez6sfi 6s mennyis6gfi hullad6kokat helyezhetik el a lerak6n, amelyek a 3.
pontban felsorolt, a hullad6klerak6 tulajdonos telepi.il6sek k6zigazgatiisi teriilet6t keletkeztek.

3./

A hullad6kkezel6 kdzpont elemei a l6tesltm6nv-eqvs6qekkel eqvrltt az alebbiak:

3.1/ Lerak6t6ri l6tesitm6nyegys69ek:

a)

Hulladeklerak6 dep6nia:

A hulladekok 6rtalmatlanit6sa a szigetelt lerak6t6ren (3,2 ha) domb6pit6ses technol69iiival val6sul meg, mely 6 db, kozel azonos nagysag0 kazettira van osztva, amelyek kozott elvdlaszt6 trilt6s hUz6dik. A hullad6k besz6llit6sdval, lerakasaval egy id6ben elkezd6d6tt az 1:2.5 kUls6 hajlasr"
szorit6 toltes epitdse is a lerak6 t6r szelenel. A szorit6tdltes belso r6zs0hajl6sa 1:1, koronatolt6s
sz6lessege 5 m. A korbefut6 szorit6tdlt6s anyaga inert hullad6k. A hullad6k 4 m-es magassSgi
szintjen6l (90.0 mBf) kerr]lt kialakitasra az Ujabb r6zsulepcs6 szint. A lerak6n az esefleges b6vit6shez sziiks6ges tartal6kteriilet nem keriilt kijeliil6sre,

Az Uzemel1s, hullad1klerakds 2000. januer

A hu addkkezeb rcrcsitmeny asszes teralete: 7,7 ha, amelyb1l a dep6nia terlilete 3,2 ha. A hulladeklerak6 t6r tervezett
kapacitdsa 3 db egymesra 6pal6 4 m-es szintmagassegI 6s 1:2,5 k1lsb r'zs(ihajhssal kialakitott
clomb eset6n 280000 m3 volt. A 2016. 6v janu6rban v1gzett geocl|ziai vizsgebt alapj€tn a dep6nia
t'rfogata tbmdr 309021 m3 volt, amely a lerakott hullad'k, a szorit, 6s takar'fotd rcrtogat,t is
mageba foglalta, de nem efte el a dep6nia jelen engedelyezest megel1zden tervezett 6s enged6lyezett 12 m-es (98 mBt) betolt€si magassdgiit. A jelenlegi tervezett Azemeltet6si kapacitdst (12
000 m3/6v) az optimdlis tomdrit's 6s az enged'lyezett megndvelt bet6tt6si magasslgot, ami 16
n (102m80 figyelembe v6ve a hullad6klerak6 iSsszes kapacitdsa a geod6ziai felm6r6sek
szerint tiimiir 364456 m3-ben hatdrozhat6 meg. A huttadeklerak6 szabadkapacitesa 2016-ban
tomdr 55435 m3, amely a terakott hultadek, a szorit6 6s takar6fold t'rfogat,t is mageba foglatja.
A hullad6klerak6 dep6niatere az 1990-es evek v6g6n Magyarorszagon 6rv6nyes eloirasok szerint
6prilt ki, az l. 6plt6si osztely szerint.
1161 folyamatosan zajlik.

A fenekszinti retegrend felUl16l lefele haladva a kovetkez6:

.
.
,
.
.
.
.

kb. 25 cm homokos-kavics v6d6reteg (a vapAkben osztelyozott kavics vizgy(jt6 borddk
DN200 KPE d16ncs6vel)
geotextilia vedoreteg (500 g/m?)
2,0 mm vastag HDPE f6liaszigetel6s, kettos varratokkal hegesztve
geofizikai szenzorrendszer, 10x10 m-es h6l6zatban telepitve
50-100 cm termett talaj, ill. feltolt6s helyi anyag felhaszne, .seval (k=10'6 m/s)
talajvizszint stabilizSl6. dr6nhSl6zat (ovszivdrg6k 6s szivdrg6 bord6k), a v5pa vonalak alatl
1 ,0 m-es m6lysegkoz betartaseval
eredeti altalaj

A 4,0 m-es dep6niamagasitAshoz (98 mBf-r6l 102 m Bf-re t0rten6) k6szult allekonysagi vizsgalat, mely szerint a magasitas okozta tobbletsullyed6sek 6rt6ke csek6ly mert6kii (27 mm), amit a
dep6nia 1 %-os hossziranyu es6ssel klalakitott csurgalekvizgy(jt6 rendszere kerosodes nelkLl

elvisel. Tovabba geotechnikai sz6mit6sokkal bizonyitdsra ker0lt, hogy

a

dep6nia

csurgal6kvizgy(jt6 6s aljzatszigete16 rendszere a fellepo mechanikai igenybev6telekkel szemben
megfelel6 ellenallassal rendelkezik.

b.) Csurqal6k- 6s csaDadekviz elvezeto-, qv(ito- 6s visszaforqat6 rendszer:

A dep6nlara hullo 6s ott keletkez6 csapad6k- 6s csurgal6kvizek gyr.ijtes6re 6s elvezet6sere szolgel.
A lerak6 aljzat6nak kavicssziv6196 retegebe perfo16lt csovek kerijltek be6pit6sre, melyek gravititci6san vezetik a csurgalekvizet a gy(jt6aknAkba. Innen a csurgalekviz tovabb folyik egy atemelo aknaba,. ahonnan szivattyu emeli at a csurgal6kviz gyUjt6 medencebe (HDPE f6li6val szigetelt f6ldmedrU medence. A medence HDPE szigetelese ale geofizikai szenzorhal6zatot telepitettek a szigetel6s esetleges s6rul6seinek figyel6s6re. A terol6medence als6 reszen 200 m3 t6rfogat[ puffer
teret alakitottak ki, amely a t(z oltasehoz szUks6ges oltoviz taroleset biztositja.
A hullad6klerak6 egyes l6tes itmdnyeiben (kerdkmos6, kocsimos6) keletkezo szennyezett vizeket
kUlon csatornah6l6zat gyr.ijti ossze es vezeti el a SEPURATOR MOA 3illl-1-3,8 tipusri (Q=3 l/s)
iszapfog6 6s asvanyolaj levalaszt6 m(targyba. A tisztitott szennyvizek szinten a csurgalekviz gyr.ijt6 medenc6be kerUlnek bevezet6sre.
A csurgal6kviz tarol6 medenc6b6l a csurgal6kvizet a szigetelt hullad6kdeponlara visszavezetik
pormentesit6si c6llal.

c.) Monitorinq rendszerelemek:

-

Talajviz monitoring kutak:3 db monitoring k0t l6tesirlt, melyek segits6g6vel a talajviz allapotet
lehet nyomon kovetni. A KM-1 a hullad6klerak6 E-i oldaldn, a KM-2 a lerak6 DK-i sark6n, a KM3 a lerak6 DNy-i sarkan tal6ihat6

A talajvizmegfigyelo kutak adatai:

Ktt jele
M6lys6ge

KM.2

KIV-1

7m

11,0 m

Csovez6se
(A 125 mm PVC cso)

0,0-1 1,0 m

Szrlr6zese (@ 125 mm)

3,0-1 1 ,0 m

kavicsolessal

KIV-3

0,0-7,0

7m
m

0,7-7,0 m
kavicsolassal

0,0-7,0 m
1,0-7,0 m
kavicsolassal

EOV X

167385

167295

167116

EOV Y

739975
-5,74 m

40157
-2,15 m

739564

Nyuqalmivizszint

7

-2,21 m

A hullad6klerak6 vizil6tesitm6nyei (a talqviz stabilizel6 {r6nh6l6zat, a csapad6kvizter016, az ov6rok tovabba a monitoring kutak) HK/581 vizikonyvi sz6mon vizjogi irzemeltet6si enged6llyel rendelkeznek.
Geoelektromos monitoring: A HDPE geomembrdn vlzhatlans6gilnak ellenorz6s6"e szolge\ az
id6szakos ellen6rzesekn6l lelzi a geomembran esetleges hibeinak pontos hely6t. A rendszer a
csurga16kviz gyUjt6 medencek alatt is megialalhat6.

Meteorol6giai dllomds:

A merendo parameterek a csapad6kmennyiseg, a hom6rseklet,

sz6l-

ir6ny 6s szelerosseg, a legkori paratartalom 6s a felUleti perolgas.

3.21
a.,
b.\

Kezel6teril€tesitmenyegys6gek:

Uzemviteli 6s szoci1lis 6palet kazmlkapcsolatokkal: A telepet irdnyit6k, az adminisztraci6s munkdt v6gz6k 6s a telepen dolgoz6k mu nkafelteteleinek biztositasera.
Hidn6rleg: A telep anyagforgalmdnak m6res6re 6s rogzit6s6re egy 30 tonna m6r6shatAr0 hitelesitett hidm6rleggel rendelkeznek.

c)

Azemi veszelyes hultadek gy1jt1hely: 94 m2-es zdrt, fedett, betonozott vegyszer 6s kop6sa116
padl6bevonattal ell6tott Frisohall Omega tipusti e16re-gy6rtott kOnnyUszerkezetes csarnok 6pulet.
Kialakit6sa megfelel az egyes hullad6kgazd6lkodSsi l6tesitm6nyek kialakitasanak 6s ijzemeltet6s6nek szab6lyair6l sz6l6 24612014. (lX. 29.) Korm. rendeletben (tovabbiakban: L6tR.) elolrt muszaki kovetelm6nyeknek.

d.) Abroncsmos6 6s feft1tlenit6: Az uzemi Uthelozaton k6zleked6, a dep6niat6rr6l erkez6, a telepet
elhagy6 jarmuvek kerekeinek mosesat szolg6lja. A kozuti forgalomba tevoz6 jarmtivek lassan athaladnak a szukseg eset6n fert6tlenit6 szerrel is kevert mos6vizen, igy megszabadulva a gumiabroncsokra rak6dott szennyezod6s jelentds.reszet6l. A m(targy koz6ps6 r6sz€n, az oldalfal kozel6ben, Uritd akna keszult, a mutargy es a ra'ccsal fedett iszapgyrijt6 kamrak leuritesere. Az akn6ba
bevezeto cs6csonkokat tolozet zetja le, igy a mutargyb6l viz csak leuriteskor tavozik. Az urito ak-

n6b6l elvezetett szennyezett vizet gravitdci6s csatornaval az iszapfog6 6s 6sv6nyolaj lev6laszt6
mljtergy (PURATOR) berendez6sbe vezetik. lnnen a vlz egy 6temel6 segits6g6vel a csurgaldkviz
medencebe jut. (a keletkezett olajos iszapot arra engedellyel rendelkez6 szakc6g, szallitja el)

e.) Gepjerm1- 6s ed6nyzet mosd: A

hulladekgyr.ijt6 jarm(vek, kont6nerek, valamint az id6szakosan
ig6nybe vett kUls6 munkag6pek mosesa t0rt6nik, mobil, nagynyomesU k6zi tisztitoberendez6ssel.
A mos6hely, egy kiemelt szegellyel k0rulvett lejt6s t6rburkolat, koz6pen raccsal fedett vizgy(jt6 foly6kdval. A foly6ka az osszegyr.ijtdtt mos6 es csapad6kvizeket ket db raccsal fedett, kiemelhet6

f.)

g)

h.)

i.)
j.)

hordalekfog6 vodorrel, sztir6vel ellatott akneba vezeti, ahonnan a szennyezett viz elvezet6 csatornan keresztul iszapfog6 6s asvenyolaj levalaszt6 (PURATOR) mutargyba kerut.
lszapfog6 6s asvanyolaj levdlaszt6; A g6pjarmu mos6nel es az abroncsmos6nel keletkez6 olajos
vizek tisztitesara letesult. A mtjtargyr6l a tisztitott viz gravitAcios csatornan jut az olajos viz ateme16 aknaba, majd onnan a csurgalekviz medenc6be jut. Az iszapfog6 6s 6sv5nyolaj levelaszt6 mUtSrgy HK628 vizikonyvi-szdmon rendelkezik vizjogi Lizemeltet6si enged6llyel.
Talajvlz gyAft6-elvezet6 rendszer: A teruletre jellemz6 magas talajvizszint miatt, a dep6nia mesterseges szigetel6 retege alatt 1 m-rel talajvizgy(jto dr6nhel6zat keriilt kialakitasra. A DN 160 KPE
vezetekek altal Osszegy0jtdtt talajviz gravitaci6san jut a ket gyujt6akn6ba, ahonnan szinten gravit6ci6san keriil a T6kozei belvizcsatorn6ba.
Csurgaekviz elvezet6 6s kezel6 rendszer: A dep6ni6ra hull6 es ott keletkez6 csapad6k- 6s
csurgal6kvizek, tovdbb6 a RESTONE Kft. Uzemeltet6s6ben lev6 komposztal6 felUleteire hu116
csapad6kvizek gyrijtesere es elvezet6sere szolgal.
Tdrol6 hangdr

T1zivlz tdrol6 medence: A medence foldbe stllyesztett, korr6zi6v6delemmel elldtott, ac6lszerkezetu t:irolotartely. Hasznos t6rfogata: 50 mr.
k.) Belsl kozleked1 utak, szeNiz1t, kompaktorIt, terburkolatbk, rdnpAk

l.)

KdzmAvek:
A lerak6 kiszolgal6 l6tesitm6nyeinek vizellSt5sdr6l az 58,2 m-es k[t 6s vizell6t6mu gondoskodik.
A ktt Hl(/576 vizikonyvi-sz6mon rendelkezik vizjogi iizemeltet6si enged6llyel,
A k[t fontosabb
kltkataszteri szAm: K-22

adatai

EOVY: 167 329
EOVY: 739 978

Talpm6lys6g: 58,2 m

Vizig6ny:350 m3/6v
A k'itr6l letj6k el a szocialis helys6geket, a locsol6st, a jarmU-, illetve kont6nermos6st 6s a tr.lzrvrz
medence viz p6tl6s6t.

A porta 6s szocielis epulet hasznalati melegviz ellateset gazuzemu berendezesekkel biztositjak. A
berendez6sek energia elldrtdsa szabadba telepitett, 5 m3-es PB-g6ztartAlyrol tortenik. A fut6s fatrizelesU kazan16l biztositott. A feketejeher 6ltozo kUl6n konteneres 60Uletben talalhat6.

o

l)

A porta- 6s szocialis epuletben keletkez6 kommunalis szennyvizet, foldbe sullyesztett 2 db egyenk6nt 5,0 m3-es mfianyag taftalyban gyujtik. A szennyvizet tengelyen hullad6kkezelesi engedellyel
rendelkez6 szervezet sz6llitja
A hirkozl6s mobil telefonokkal 6s rddi6 ad6-vev6kkel, a hulladeklerako telep villamos energia ell6t6sdt az EON biztositja, 0,4 kV-os fesziilts6gszinten 2010,4 kV=os oszlop transzform5torr6l (irzemi
feszultseg: 3x380 V, 50Hz; beepitett teljesitmeny: kb. 50 kW; varrhat6 egyidejfi teljesitmeny: kb. 30
kw).
A telepen belill vb. tart6oszlopokra szerelt, osszesen kozel 400 m hosszis6g0 legvezet6k hSl6zat
6piilt ki. Ez lehet6v6 teszi a lerak6t6r id6szakos megvilagiteset is.
V€derd6: A telep korUl v6derd6 letesUlt a nyugati oldalon 20 m, a t6bbi oldalon '15 m szeless6goen.

m) Dep6niagez elvezet5 rendszer

A gazkezelesre vonatkoz6 koncepci6terv alapjen a fels6elszives0 g6zkutak (5 db) Stmenetileg telepitett mobil f6kly6z6 berendez6ssel ki6pit6sre keri]ltek, a mobil f6klydz6 berendez6s a pr6baf5klyazast kdvet6en leszerel6sre kerult.

1.4 Lerak6stechnol6gilja:
A nem vesz6lyes szildrd hullad6k gyUjtese es szellitesa hullad6kgyUjt6-szallit6 c6lg6peken, es kontonerekben, valamint egy6b jarmUvekkel (a hulladekkezelci telep kapujaig) * alvSllalkoz6(k) bevonesaval
ktrlon enged6lyek birtokeban tort6nik,

-

A hullad6klerak6n ki2616lag el6kezelt nem vesz6lyes hulladekokat helyeznek el, 6s annak 6rdek6ben, hogy nem engedelyezett hullad6k ne keruljon a lerakoba, a k0ls6 beszallit6k sz6llitmAnyait ellen6rzik. Beleptet6skor az okmdnyokat, illetve urit6s utan a beszallitott hullad6kot is. A hullad6kkezel6 kozpontban 6tveheto 6s kezelhet6/ertalmatlanithat6 nem vesz6lyes hullad6kok - a hullad6kjegyz6ket tartalmaz6 7212013. (V11.27.)VM rendelet szerinti - azonosit6 k6dj6t 6s megnevez6s6t,
valamint az egyes kezel6sl m6dokra atvehet6 eves mennyisegeit ezen engedely lla.Jlb es 2.
sz6mt t6bl6zata taftalmazza.
A LR. 11. S (1) bekezdese alapj6n, a beszallit6 jarmuvon lev6 hullad6kot engedelyesnek, illetve a
megbizott dolgozonak a telephely beleptet6 pontjan 6s a lerakas hely6n helyszini ellen6126 vizsgelatnak kell aldvetnie annak meg6llapitesa erdek6ben, hogy a lerak6sra sz6nt hulladek azonos-e az
alapjellemz6sben, megfelel6s6gi vizsgalatban, egy6b kis6r6 dokumentumban leirt hulladekkal.
Amennyiben a hullad6k az eloz6ek szerinti felt6teleknek nem tesz eleget, a hulladek etv6tel6t a
hulladeklerak6 iizemeltet6j€nek meg kell tagadnia, es az l!R. 1 1. S (3) bekezdesenek megfeteto elj6rast kell alkalmaznia,
A hullad6kkezel6 kozpontba besz6llitott hullad6kok t0meg6t erre alkalmas 30 tonna m6r6si hat6rral
rendelkez6 hidm6rleg segits6g6vel m6rik, amely egy szamit6g6pes nyilventartesi rendszerhez
kapcsol6dik az i16nyit6epLilet diszpecser irodajeban.

A hullad6klerak6ra rendkivUli esett6l eltekintve kizeflag jelen enged6ly 1la. sz. lsblAzalAt:an szerepl6 el6kezelt hulladek rakhat6 le.
a) MBH kezel6sre kerul6 hullad6k rltja:

A m6rlegelt vegyes telepiil6si szilard hullad6k tulajdonjoggal egylitt, iitadesra kerul a 065/7 hrsz.
alatti terirletre, ahol az l\4BH kezel6st a Restone Kft. (sz6khely: 5000 Szolnok, Ujsz6szi [t 16.)
6rv6nyes hullad6kkezel6si engedelye birtokdban vegzi el.

Az el6kezelt hullad6k visszavdtel6r6l 6s a dep6nien t0rt6n6 elhelyez6s6rol folyamatosan gondoskodni kell az atveteli parameterek teljesulese eset6n. Az a stabilizalt, el6kezelt hulladek (azonosit6
k6d 19 12 12) amelynek szemcsem6rete nagyobb 80 mm-nel (durva frakci6) ill. a 80 mm-20mm
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(koztes frakci6) csak akkor keriilhet Artalmatlanit6sra a dep6nia teren, ha anyag6ban vagy energetikailag gazdas5gosan nem hasznosithat6.

A 20 mm szemcseatmer6t6l kisebb el6kezelt hulladek (azonosit6 k6d 19 12 12) technol6giai c6lu
hasznositdsra kertrlhet a dep6ni6ra, az enged6ly 2. sz. ftbl'zatAban meghat6rozott maxim6lis
mennyis6g erejeig.
Az e16kezelt hullad6kok csak ism6telt merlegel6s utan kerulhetnek artalmatlan itasra/hasznositesra
a dep6nidra, illetve kisz6llitdsra tovebbi kezel6s c6lj6b6l.

b) kiizvetlen hullad6k elhelyez6s ritj€i:

A hullad6klerak6ra el6kezel6s nelkul csak rendkivuli esemeny bekovetkez6se (havaria, ijzemzavar, nem Uzemszerli allapot, baleset, stb.) eset6n helyezhet6k el jelen enged6ly 1lb. sz. lf'h/|ezaftban szerepl6 hullad6kok, vagy technol6giai celra jelen enged6ly 2. sz. lJblezalf.ban szerepl6 hullad6kok abban az esetben, ha kozvetlenul hasznosithat6 form6ban erkeznek, nem ig6nyelnek elokezel6st.

A hullad6kok leirrit6sekor a hullad6kdep6nia felszin6t folyamatosan ellen6rizni kell 6s amennyiben
ott az uzemeltet6st veszelyeztet6 (szoges deszka, kiell6 vasak) anyagot talelnak, azt el kell t6volitani, valamint ha elkulonithet6 veszelyes hullad6kot fedeznek fel, azt ossze kell gytjjteni 6s az ennek biztonsegos gyUjtesere kialakitott Uzemi vesz6lyes hulladek gy(jt6helyen kell ideiglenesen t6rolnr.

Az eldkezelt, lerakasra keriil6 hullad6kok eset6ben a leiirit6s menete:

A hullad6kszallit6 j6rmti bels6 0ton kozeliti meg a lerak6teret, ltt a j6rmr:lvek a hullad6k-prizm5n kik6pzett tton kcizlekednek.
Az urit6st irenyit6 t6rmester eltal meghaterozott helyen tortenik az Urit6s. A sz6llit6 jerm0 a hulladdkprizman a termester utasitasainak megfelel6en man6verezve, a hulladekprizmet megkozeliti a
muszakilag megengedett tavols6gig. Ezt kovet6en a jermri mliszaki adottsagainak megfeleloen
iirit,

Az urit6st k0vet6en a h ullad6kszAllit6 j6rmU lehajt a lerak6t6rr6l. Amennyiben az ilrites soren a
j6rmu kuls6 r6sze - kuldnosk6ppen az Urft6 nyiles kornyeke - oly m6rt6kben szennyezodott, hogy a
kozutra nem lephet ki, rigy a j6rmtimos6ba hajtva az erre kljelolt szem€ly a nagynyomesu mos6berendez6ssel a j6rmU kUlso r6szeit lemossa, Aker tortenik kUls6 mos6s aker nem, a kilep6 jerm(vek
k6nyszerpelyan keresztulhajtanak a fert6tlenit6 oldattal feltoltott ker6kfert6tlenit6 telcen. T6len a
kerekfert6tlen lt6 oldatba fagyespontcs0kkent6 anyagot is edagolni kell. A kerekfert6tlen ito technol69iai szennyvize egy oldalaknSn kereszti.il a csurgal6kviz t6roz6 rendszerbe kerLil.
Kil6peskor m6rlegelni kell valamennyi hulladekszellit6 jarm vet, akkor is, ha rendszeresen ut6lagos elszAmol6s mellett vagy kontingent6lt rendszerben sz5llitanak hullad6kot. A sffyadat rogzit6s6vel a fuvar t6ny6t igazolni kell. Az ons0ly adat6t a m6rlegprogram automatjkusan rogziti a szdmit6gepen 6s a bel6p6skor m6rt brutt6
yb6l a beszAllitott s0lyt kiszAmitja 6s az egy6b adatokkal
egy0tt egy rekordban rogziti.

s

Az 6rtalmatlanitdsra i.lritett hullad6k rendez6s6t 6s tdmorit6set kompaktor v6gzi, 2-3 m6ter vastagsdg0 hullad6kprizm6kat alakitva ki. A sz6lelhordAs elkerLil6se 6rdek6ben a lerak6n napi takar6st
kell alkalmazni az arra alkalmas, a 2. sz. tebbzalhan megnevezett hullad6kokkal.

A szorit6tolt6sek hajlesszdge 0gy lett kialakitva, hogy biztositsa a hulladektomeg stabilit6set, ki..ilon6s tekintettel a megcsdszesok elkerUl6s6re. A hulladeklerako t6r mtlvelesi m6dja szakaszos
domb6pites. Ennek l6nyege, hogy a lerakSs sor6n az elteritett 6s tomoritett (1:3-1:6-os tomors6gi
szint) 2-3 m vastag hullad6kprizmat szakasz-z6r6skor erre alkalmas inert anyaggal betakarjek 1O-

at

20 cm vastagsagban. Ennek megfelel6en a domb prizmakb6l el16 retegek egymasra rakesab6l
6pLil fel. E technol6gia alkalmazeseval kozel 16 m magas dep6nia kerul ki6pit6sre.

ll.

Potencialis szennvez6-forresok. kibocsetesok

2.1

L6gszennyez5 forresok, kibocsatott szennyez6 anyagok
A telephelyen jelenleg adatszolgeltatesra kotelezett legszennyez6 pontforras nem talelhat6.
Diffuz legszen nyezo forresok:
A leveg6 v6delm6r6l szol6 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet 6rtelm6ben a hulladek dep6nia fel-

szine, illetve a gazkutak diffriz forr6snak minosulnek. A deponiat6r porterhel6sevel, valamint a
dep6niagaz leveg6be valo kijut6s6val kell sz6molni.
lviozg6 l69szennyez6 forrAsok:

A telephelyen alkalmazott rnunkagepek, j6rmUvek mozg6 iegszennyezo forrasok, melyek 6g6sterm6kei leveg6terhel6st okoznak.

2.2 A tev6kenys6g sorAn keletkez6 hullad6kok
A hulladeklerak6 6s technol6gjai r6szegys6geinek,

berendez6seinek iizemeltet6se, karbantartdsa

so16n esetlegesen keletkezo vesz6lyes hulladekok:

-

08 01 I

1

. szerves old6szert vagy m6s vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 fest6k- 6s lakk- hullad6k

08 03 17" vesz6lyes anyagokat tartalmaz6, hullad6kk6 v5lt toner
13 02 05- 6sv6nyolaj alap[, kl6rvegyUletet nem tartalmaz6 motor-, hajt6m(- 6s kenoolaj

-

'13

05 02- olaj-viz szepardtorokb6l szArmaz6 iszap

13 05 06- olaj-viz szeparatorokb6l szermazo olaj

-

15 01 10* vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladek
15 02 02" vesz6lyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szUr6anyagok (ideertve a kozelebbr0l meg nem hatarozott olajszUroket), t0rlokend6k, v6doruhazat

-

16 06 01* 6lomakkumul6torok

20 01 23- kl6r-fluor-sz6nhidro96nt tartalmaz6 kiselejtezett berendez6s

20 01 35* vesz6lyes anyagokat laftalmaz6, kiselejtezeti elektromos 6s elektronikus berendez6sek, amelyek ktllonboznek a 20 01 21-t6l6s 20 01 23{61

A hullad6klerak6n a lerakott hulladekb6l esetlegesen kivalogatasra kerUlo f6bb vesz6lyes hullad6kok:
08 03 12" vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 nyomdafest6k hullad6k

-

15 01 10- vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett csomagol5si
hu llad

5k

-

15 02 02- vesz6lyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szriroanyagok (ide6rtve a kozelebb16l meg nem hatarozott olajsz(roket), t0rl6kendok, v6doruhazat

-

16 06 01

. 6lomakkumuldtorok

18 01 08-citotoxikus 6s citosztatikus gy6gyszerek

-

20 01 23- kl6r-fluor-sz6nhidrogent tartalmaz6 kiselejtezett berendez6s

A dep6nien kivalogatott 6s a telep mrikodese soriin keletkezo vesz6lyes hullad6kokat a telephelyen tal6lhat6 uzemi vesz6lyes hulladek gylijtohelyen gyUjtik ossze. A hulladekokat szuks6g szerint, de 6vente legal6bb egyszer el kell szdllitani kornyezetv6delm i hat6s59i engedellyel rendetkezo hullad6kkezel6 szervezetekhez a hatalyos hu llad6kgazdalkodasi jogszabSlyok 6ltal eloirt
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szallitasi lap kitolt6s6vel. Az Ozemi vesz6lyes hullad6k gyrljt6hely mr:iszaki 6llapota megfelel a
L6tR. 6ltal el6irt mUszaki kovetelmenyeknek.

A

tev6kenyseg vegzese soran keletkez6 kommun6lis hullad6kot beton burkolaton elhelyezett
szabvdny h ullad6kgytlijto ed6nyzetben gyujtik, majd a beszellitott vegyes telepulesi hulladekok
kezel6s6hez hasonl6an MBH kezel6sre 6tadjdk a Restone Kft-nek (sz6khelye: 5000 Szolnok, Ujsz6szi 0t 16.) a szomsz6dos telephelyen belijl.

2.3

-

Felszin alatti v[z-, talaj- 6s fdldtani kiizeg v6delme
A felszin alatti vizek vedelmerol sz6l6 21912004. (VI|.21.) Korm. rendelet szerint a telepen folytatott tev6kenyseg soran szennyez6anyag elhelyez6s t0rt6nik. A deponalt hulladekban a kovetkezo
szennyez6 anyagok talelhat6ak: nitrit, nitret, foszf6t, amm6nia, szulfdt, klorid, natrium, neh6zf6mek, sz6nhidrog6n szermaz6kok. A talajba, illetve talajvizbe szennyez6 anyag nem kerul kozvetlen bevezet6sre.

-

A terulet talajviz allapot5nak nyomon kovet6s6re 3 db figyel6kutat l6tesitettek. A laborat6riumi
vizsg6lati eredm6nyek alapjan a felUlvizsg6lt idoszakban (2013-2015.) a lalEviz 6llapota kdvetkez6k szerint alakult: A kutak vezetokepessege a szennyezettsegi hat616rt6k,,B" k0rUl ingadozik.
A 201s-os 6vben mindherom monitoring kltban megemelkedett a koncentraci6. Hat5r6rt6k feletti
koncentraci6 a KM-3 k0tban jelentkezett meg 2013-ban. A klorid ion m6rt6ke a Kl/-2 6s a KM-3
monitoring kutakban haladta meg a,,B" 6rt6ket. 201s-ben a me 6rt6k kiemelked6en magas vott.
A nitrat komponens a KM-1 kitban 2013 6ta folyamatosan emelkedett. A KM-2 monitoring k[tban
201S-ben a m6rt ert6k drasztikusan kiugr6 6rt6ket mutatott. A szulf6t komponens mindherom
monitoring kotban a vizsgelt id6szakban minden esetben hatar6rt6k feletti volt. A KM-1 es KM-3
kutakban folyamatos emelked6s, mig a KM-2 kritban 201s-re csokken6s jelentkezett. Ortofosl6t
komponens eset6ben a KM-2 6s a KM-3 monitoring kutakban jelentkezett hater6rt6k tt||6p6s. Az
amm6nium eset6ben a Kl\/-2 kltban m6rtek drasztikusan kiugr6 6rt6ket 2015. 6vben. A n6trium-

ion mindherom monitoring kutban a vizsgalt id6szakban minden esetben hater6rt6k feletti volt.
Toxikus neh6zf6mek eset6ben csak a nikkel koncentrdci6ja haladta meg a (B) szennyezettsegi
hater6rt6ket 201s-ben. A ki6pitett monitoring r6sze, a HDPE f6lia ale telepitett elektromos szenzorrendszer, melyet a forgalmaz6 6vente ellenoriz. A legut6bbi, 2016. aprilis 12-i jegyz6konyv
alapjan a HDPE f6lia s6rtetlen, a lerak6t6r 6s a csurgal6kviz medence alatt, a hullad6klerak6
nem terheli a felszin alatti vizet. A T6kozei belvizcsatorn6b6l 20'13-ban tort6nt uledekvizsgSlat,
mely szerint a m6rt komponensek eset6ben nem mutattak ki a szennyezettsegi hat6r6rt6ket ,,8"
meghalad6 6rt6ket. Tovebba 2016-ban vizsg6lat tortent a d16nkivezet6 pontokra is, mely szerint a
vezet6kepesseg, a szulfet ion, az amm6nium ion 6s a rLetrium ion koncentr6ci6ja haladta meg a
szennyezetts69i hat5r6rteket,,B".

-

lll.

A telepen mr.ikod6 kont6ner- 6s gepjarmumos6nel, valamint a kerekmos6nal keletkez6 szennyezelt viz a SEPURATOR MOA 3/lll-1-3,8 tipus0 (Q=3 l/s) iszapfog6 6s 6sv6nyolaj lev6laszt6 mUtergyon val6 tisztitas utan a csurgal6kviz atemelo aknaba kertil bevezet6sre. Az osszegyujtott
szennyvizet az etemelo nyomja tovabb a csurgal6kviz ta1026 medenc6be.
Az el6rhet6 leqiobb technika IBATI

3.1, Hullad6kgazd6lkodAs

3.1.1 A hulladekr6l

sz6l6 2012.6vi CLXXXV. tcirveny (tovdbbiakban: Ht.) c6lj6nak, a trirv6nyben
rogzitett alapelveknek, 6ltaliinos szabalyoknak megfeleloen kell a lerak6 Uzemelteteset v6geznl, ezen belill a lerakott hullad6kok dsszet6teleben ezeknek az elveknek az 6rv6nyesUl6s6t a m0szaki €s gazdasdgi lehet6segek maxjmalis kihasznalaseval kell megteremteni.
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Ezek koz6 tartozik azoknak a kiszolg6l6 l6tesitmenyeknek a megval6sulSsa, amelyek segitenek abban, hogy csak olyan eldkezelt hullad6k keri.lljon lerakdsra, amely anyag6ban vagy
energetikailag gazdasegosan nem hasznosithat6, illetve a Ht. 92.S (2) bekezdes6ben rogzitett

feltetelek teljesit6s6t biztositj6k

a

lerakAsra ker016 hulladekok biol6giailag

lebom16

szervesanyag-tartaimdnak csokkent6s6ben.

3.'l.2

-

Az el6rhet6 legjobb technika (roviditve: BAT) el6r6se 6rdek6ben bevezetett intezked6sek:
A szelektiv hulladekgy(jt6s egyr6szt kozvetleniil a lakossegnal tort6nik, masr6szt hullad6kgyujt6 szigeteken val6sul meg. A zrjldhullad6k eset6ben is bevezet6sre kerLilt a hazhoz men6 szelektiv gy(jt6s.

A tiszazugi telepUl6sek regionalis hulladekgazdalkodesi rendszer6nek szelektiv gyrijtoszigetei16l gy(jtott hullad6kok kozvetlenUl a szolnoki velogatoba kerulnek. A bio169iailag lebom16
26ld hullad6kok kezel6s6t (komposzt6l6s), a Restone Kft. hulladek-kezelesi engedelye birtokeban lethatja el, vagy atadjek azt 6rv6nyes hulladdkkezel6si enged6llyel rendelkez6 szervezetnek szint6n komooszt6ldsra.
Lerakasra csak az a hulladek kerUlhet, amelynek anyagdban t0rten6 hasznosit6s6ra, vagy
energiahord026kent va16 felhaszn6lesera a mr.iszaki, illetve gazdasegi lehet6segek m69 nem
adottak, vagy a hasznosit6s kolts69ei az Srtalmatlanit6s koltsegeihez viszonyitva ardnytalanul magasak.
Ennek 6rdekeben az 6tvett telepUl6si hullad6kot mechanikai-biol69iai kezel6snek (MBH) vetlk ale, a Restone Kft. Szelev6ny, 06517 htsz. alatt kialakitott hullad6kfeldolgoz6/el6kezel6 telephely6n.

3.1.3 A Tiszazugi hullad6klerak6 az al6bbiak miatt nem felel meg a jelenleg hatiilyos ktirnyezetv6delmi jogszabalyoknak, ill. az el6rhet6 legjobb technika elvirisinak:
A hullad6klerak6 t6r als6 szigetel6si r6tegrendje nem felel meg 2012006. (tV. 5.) KWM rendelet
ebi6sainak, azaz:
- A beepitett HDPE lemez vastags6ga nem 2,5 mm-es,
- Nincs 1 m vastags6g0 k s 1x10-e m/s termeszetes szigetelo r6teg
A HDPE lemez folotti geotextilia n6gyzetm6ter s6lya nem 6ri el a minimalis 1000 g/m1t.
- A szivargoreteg vastagsaga nem 6ri el az el6irt 50 cm-t, anyaga homokos-kavics, szemben
az el6ln. 16-32124-40 -es szemcseszetkezetl kaviccsal.
- A sziviirg6r6teg folott nem kerillt be6pit6sre geotextlia.
- Az LR. ide vonatkoz6 el6irasainak val6 teljes megfelel6s6g irreiilis muszaki €s gazdasdgi felt6teleket teremtene 6s ez szakmailag sem indokolt, a rendelettol val6 elt6r6sek nem olyan
m6ret(ek, hogy a hullad6klerak6 a kornyezetre nagyobb potencielis vesz6lyt jelentsen.
- A 415-912006. szemU egys6ges kornyezethasznAlati enged6lyben foglalt el6irasnak megfeleloen az eloirt retegrenddel val6 egyen6rtekr..iseg 6rdekeben 2006. november 30-ig kialakitasra kerult az akkor m6g nem uzemel6 S-os 6s 6-os kazetta r6szeken a sziv5rg6 r6teg 6s a
hullad6k kdz6 elhelyezett 200 glm2 egys6gsuly0 geotextilia r6teg. A geofizikai szenzorrendszer :illand6 kontrollt biztosit.
Az elerhet6 legjobb technika kovetelmenyei teljesiil6s6nek felt6tele, hogy a HDPE lemez s6rLlIesmentess6ge kul0nboz6, egymast alat6maszt6 mr.iszaki meresekkel (pl.: geofizika, talajviz
mintav6tel) folyamatosan igazolva legyen, a feltert s6riilesek javltdsra keri]ljenek, 6s a geofizikai szenzoros m616sek az elk6vetkez6 6vekben is megism6tl6djenek.
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3.1,4 BAT technik6k a lerakasra

kerU16 hullad6kok csdkkentese terulet6n,

a gytjjtesi rendszerekre

vonatko26ani

BAT
Cs0kkenteni kell

a

el6iris

k6pz6d6 hulladekok mennyi-

s6get, kornyezeti kockezatet

Az alkalmazott el6rhet6 leqiobb technol6qia

Altalanos szeml6letformiilSssal 6s tej6koztat6ssal. Folyamatos tdj6koztatdst nytjt a lakossagnak
a gyujt6si rendszerr6l, a gyujt6s mik6ntj6r6l, 6s a
qvuit6si id6pontok16l.

Novelni kell az elkuldnitett begyujt6sek hatekonys6gdt az 0jrahasznosithat6 hulladekok te16n

A lerak6hoz kapcsol6dott telepUl6seken m(kodik
szelektiv gyujt6 szigetes (papir-, muanyag-, riveg
hulladek) gyrijt6s. Az ellatasi korzetben osszesen
265 db. Bevezet€sre keriilt a heznoz men6 szelektiv gyrljtes az [jrahasznosithat6 hulladekok
elkulonitett gyujtesere, de az igy gyujtoit hullad6k

mennyis6ge nem jelent6s. 2016-ban rugalmas
lomtalanltdst vezettek be, amelynek kereteben
minden lakos 6vente 1 alkalommal kerheti egy6nilea a lomtalanitAst.
Novelni kell az elkulonitett begyiijtesek hatekonysdgAt, ezzel egyi.itt csokkenteni kell a lerak6ba
kerul6 hulladekok szerves anyag tartalmet a bio-

Zdldhullad6k tekinteteben is bevezet6sre ker0lt a
hezhoz men6 szelektiv gyr.ijt6s,

l69iailag leboml6 szerves hullad6kok ter6n

3.1.5

BAT technikak a lerak6sra keru16 hullad6kok szennvez6s cs0kkent6s6nek teruleteni

BAT el6iras

a lerakasra kerril6 hullad6kok
mennyiseget, veszelyess6get, szennyezo tulaj-

Az alkalmazott el6rhet6 leqiobb technol6qia

Csokkenteni kell

A beerkezo hullad6kok beleptet6se sor5n

dons6qdt

san azonosit6sra 6s ellen6rzesre kerul a beszdllitott hulladek fajtaja, min6sege. A lerakast6l elter6

ponto-

kezel6si lehet6seg eseten pl. inert hulladekok,
bio169iailag lebom16, valamint tjrahasznosithat6
hullad6kok eset6ben, a lerakdst6l elt6ritik a hullad6kokat,a Restone Kft. telephelyen e16kezelik,
majd hasznosit6sra visszaadj6k.Az elkijlonitetten
erkezo inert hulladekokat kulon deponaljak, el6kezelik, majd a tomdritett hullad6kr6teg takards6nal, vagy a dep6niara vezet6 Ut kialakitSsSnSl
haszn6ljdk fel.

A teleptjl6si szil6rd hullad6kokat N4BH technol6gi6val el6kezelik, majd a stabilizaci6t kovetve 3
frakci6kra bontva kerr.il a lerak6ra, a 20 mm alatti
frakci6t takar6anyagk6nt hasznositjdk, 6s csak a
tobbi frakci6 keriil lerak6sra, mivel jelenleg a
hasznositdsa gazdasagosan m69 nem biztositott.
A komposzt6l6dott zoldhullad6kok szint6n takar6anyagkent hasznosithat6k a lerak6n.

A

lerak6 iizemeltet6se soran be kell tartani a
technoldgiai el6iresokat, megfelel6 retegezes,
folyamatos tdmorit6s, szorit6getak magasit6sa,
rendszeres takaras, ved6hal6 hasznalata. Az
ezek ellen6re is, rendszerint az i.iritesek alkalmSval el6fordul6 sz6l altali elhordast rendszeresen
ossze kell qvr.iiteni.

3.1.6

El6irasok:

A tev6kenys6g v6gz6se soran biztositani kell a hullad6kkepzod6s megel6zes6t, a keletkezo hullad6k mennyis6genek 6s kdrnyezeti vesz6lyess696nek csokkent6s6t, a hullad6k hasznosit6set,
kornyezetkimel6 ertalmatlanitesat.

-

3.2.

Amennyiben a gyujtott hullad6k hasznosithat6 (anyagaban vagy energia kinyeressel) rigy az
lerak6ssal nem ertalmatlanithat6. A hasznosltasi lehetosegek kdzuli vdlasztaskor a kdzelse.! alv6t is figyelembe kell venni.

Leveg6v6delem

:

A hulladeklerak6 gazok gyr:ljtes6nek es ertalmatlan itAsanak modjara kidolgozasra kerult a dep6niag62 mentesit6 rendszer kialakitesenak koncepci6ja.
A koncepci6 muszaki leirasa szerint a m6r ki6pitett 5 db g6zkrit kiegeszul tovebbi, legfeljebb 10
db gazkUttal. Letesulnek gyUjt6vezetekek fels6elsziv6sU osszekottet6ssel, gdzkompresszor,
gezmef, kondenzviz gyUjt6zsomp akna, szabalyoz6 allomas kutankenti mintav6teli es ellenorzo
ponttal, valamint mobil feklyaz6 berendezds az osszegyrljtott dep6niagaz 6rtalmatlan itasera.
A koncepci6 alapjen a dep6niagaz kezel6 rendszert meg kell val6sitani.

A dep6niagaz kezel6 rendszer megval6sitasera i.itemtervet kell k6sziteni, melyet
2017 .

lV.

legk6s6bb

januer 31-ig be kell nyLljtani a kornyezetv6delmi hat6sAghoz.

Az eqvs6qes kiirnvezethaszn6lati enEed6lvbe foslalt enEed6lvek/haterozatok

4.'1.

Hullad6kgazdalkodisienged6ly

A Szelev6ny ktilterirlet 065/8 hrsz. alatti hullad6klerak6n kizer6lag csak azok az 1ta., 1lb 6s 2. szdm6
t6bl6zatokban szerep16 nem veszelyes hulladekok kezelhet6k, amelyek KunszentmArton, Cibakhdza,
Csepa, Cserkesz6l6, l\4esterszalles, Mez6hek, Nagyr6v, Szelev6ny, Tiszafoldv6r, Tiszainoka, Tiszakilrt, Tiszasas, Tiszaug, Ocsod telepiil6sek kozigazgat5si terrilet6n keletkeznek.

A hulladekkezeld kozpontban az

11a., 6s 1/b. sz5m[ tebl6zatokban felsorolt hullad6kok lerakassal
tdrt6n6 ertalmatlaniteset (D5 kezel6si mUvelet), a 2. szAmu t5blSzat szerinti hulladekok technol69iai c6lt hasznositasat (R11 kezel6si mfivelet) lehet vegezni.

A hullad6klerakdban az 1/a 6s 1/b szemi teblazatban felsorolt hullad6kok lerakissal tiirt6n6 ertalmatlanitesa (D5 Lerakas m(szaki v6delemmel) legfeljebb 6vi 15,000 tonna mennyis6gben v6gezhet6. Kizlr6lag a kozszolgaltatas keret6ben begyUjtott es e16ke;elt szilard telepiil6si hullad6k lerarasa
lehetseges, az th es 1lb szemf tablezatnak megfelel6en.
Amennyiben b6rmilyen hullad6khasznositisi m6d rendelkez6sre e az 1la 6s 1/b szimri tdbl6zatban felsorolt hullad6kok valamelyik6re, fgy azon hullad6k lerak6ssal t6rt6n6 ertalmatlanitisa tilos! Az 1/a. 6s 1/b. sz. t6bl6zat hullad6kai egyiittesen sem hatadhatjak meg a 15.000 t/6v
mennyis6get.
1la. szimf tiblazat: telepiil6si szennyviztisztit6kb6l szirmaz6 illetve az MBH kezel6sb6l sz6rmaz6 hullad6kok, amelyek a lerak6n ertalmatlanithat6k (D5)
sorszam

azonosit6

Hullad6k megnevez6s

k6d
a hu llad6kjegyz6kt6l sz6l6 7212013. (Vlll. 27.) VM rendelet alapj6n
19

a szennyvizet k6pzodes6nek telephelyen
kivUl keze16 szennyviztlsztit6kb6l, valamint az ivoviz 6s ipari-viz szolg6ltatiisb6l szArmaz6 hullad6k
Hullad6kkeze16 l6tesitm6nyekb6l,

IJ

szennyviztisztit6 mr:lvekb6l szermaz6, k0zelebbr6l nem meghaterozott hul-

19 08

lad6k
1

190801

16csszem6t

2.

19 08 02

homokfogdb6l szSrmaz6 hullad6k

19

kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezel6sbol (pl. osztelyozes,
aprit6s, tomririt6s, pellet k6szit6s) szSrmaz6 hullad6k
egy6b, a 19 12 1 1 -t6l kulonboz6 hullad6k mechanikai kezel6sevel nyert hullad6k (ide6rtve a kevert anyagokat is)

J.

19

12

- Ahol a 19 12 12 azonosito k6dI hulladek kizArolag az MBH technol6gieb6l, illetve az 1lb. teblazalban felsorolt hulladekok el6kezel6seb6l szermazhat.

1/b sziim0 t6bldzat: kizd16lag rendkiviili esem6ny eset6n ertalmatlanithat6 (D5) hullad6kok
sorszam

azonosit6

Hullad6k megnevez6s

k6d

a hulladekjegyzekt6l sz6l6 7212013. (Vlll. 27 .) Vl\4 rendelet alapjan
TelepUl6si hullad6kok (h6ztart6si hullad6kok 6s az ezekhez hasonl6, kereskedelmi, ipari 6s intezm6nyi hulladekok), bele6rtve az elkul6nitetten gy(jtott
hulladekokat is

20

20 03

egyeb telepul6si hullad6k

1

20 03 01

2.

20 03 02

3.

20 03 03

Ittisztii6sb6l szArmaz6 hulladdk

4.

20 03 07

lom hullad6k

egyeb telep0l6si hullad6k, ide6rtve a kevert telepill6sj hullad6kot is
piacokon keletkezo hulladek

a2. sz{m1 t6bl6zat szerinti - szuks6g szerint elokezelt - hullad6kok
technof6giai c6l0 hasznosit6sa (napi 6s szakasz-zat' takarasra, rezs( kialakitasra, a telephelyen/dep6nian technol6giai 0t kialakitas6ra) - R 11 az R1-R10 muveletek valamelyik6b6l szetmazo
hullad6kok hasznosit6sa - v6gezheto, legfeljebb 6vi 5000 tonna mennyis6gben.
A hullad6kkezel6 l6tesitmenyben

2. szaml teblezat: a lerak6n hasznosithat6 (R11) hullad6lgk
sorszam

azonosit6

Hullad6k megnevez6s

kod

Mennyis6g (t/6v)

a hullad6kjegyz6kt6l sz6l6 7212013. (Vlll.27.) VM rendelet alapjan

a

17

Epit6sFbontdsi hulladek (beleertve
kitermelt foldet is)

17 01

beton, t6gla, cser6p 6s ker6mia

5000

1.'

17 01 01

oeton

5000

2.

17 01 02

t6gla

5000

3,

17 01 03

cserep 6s ker6mia

5000

4.

17 01 07

beton, t6gla, cser6p 6s keremia frakci6 vagy azok kever6ke,

5000

17 03

amely kulonbozik a 17 01 06- t6l
bitumen keve16k, sz6nkdtrdnv 6s kdtr6nvterm6k

17 03 02

bitumen keverek, amelv kulonbozik a '17 03 01{61

17 05

f6ld (ide6rtve a szennyezett teruletekrol szatmazo kitermelt fol-

5.

szennyezett teruletekrol

5000

14

det). kovek 6s kotresi medd6
0.

7.

17 05 04

fold 6s kovek, amelvek ki]lonbiiznek a 17 05 03-t6l

17 09

eay6b 6pit6si-bontAsi hulladek

17 09 04

kevert 6pit6si-bont6si hullad6k, amely ki.ilonbozik a 17 09 01-t61,
a 17 09 02-t6l6s a '1 7 09 03-t6l

19

Hullad6kkezelo l6tesitm6nyekb6l, a szennyvizet k6pz6d6s6nek
telephelyen kivul keze16 szennyviztisztit6kb6l, valamint az ivbviz
6s ipari-viz szolg6ltat6sb6l szArmaz6 hullad6k

1905

szilerd hulladek aerob;kezel6seb6l szdrmaz6 hullad6k
telepUl6si 6s ahhoz hasonl6 hullad6k nem komooszt6lt frakci6ia
el6l16stol eltero minoseqU komposzt

19 05 01

8.

19 05 03
19

'10.
11

.*

20

20 02

d6khoz hasonl6 kereskedelmi, ipari 6s int6zm6nyi hullad6k),
ide6rtve az elkUl0nitetten gy0it6tt frakci6t is
kertekbol 6s parkokb6l azetmaz1 hulladek (a temet6i hullad6kot

19 49

is
12.

20 02 02

5000

5000
5000

Kdzelebbr6l meg nem hatarozott mechanikai kezel6sb6l (pl.
oszt6lyozds, apritds, tdmorit6s, pellei k6szit6s) szirmaz6 hullad6k
6sv6nyi anyagok (pl. homok, kdvek)
egy6b, a 19 12 11-t6l kul0nbdz6 hulladek mechanikai kezel6s6vel nyert hullad6k (ide6rtve a kevert anvasokat is)
Telepiilesi hullad6k (h6ztartdsi hullad6k es a h6ztart5si hulla-

19 12 0S

5000

5000
5000

bele6rtve)

talaj 6s kovek

5000

A technol69iai c6llal hasznositott hullad6kok maxim6lis mennyis6ge a fenti t6bl6zat b:irmelyik
hullad6kdnSl egyenk6nt, de iisszesen sem lehet tiibb 5000 t/6v mennyis6gn6l.

.

A 17 01 01 azonosit6 k6d0 hullad6k kizAr6lag [tepitesre hasznillhat6 a hullad6klerak6 terLilet6r,,
** Ahol a 19 12 12 azonosil6 k6dri hullad6k kiz6r6lag csak az
MBH technol6gi6b6l sz6rmazhat.
A hullad6kgazd6lkodesi tev6kenys6g folytatdsShoz a ktitelezetts69ek:

-

A hulladeklerak6 kazettek szoritotdlteseinek hajliisszoge 0gy lett kialakitva, hogy biztositsa a
hullad6ktomeg stabilitds6t, kdldnos tekintettel a megcs0sz6sok elkerirl6sere. A hullad6klerak6
ter m(vel6s6t szakaszos domb6pites technikaval kell vegezni, melynek sor6n az elteritett 6s
tomoritett (1:3-1:6-os tomorsegi szint) 2-3 m vastag hullad6kprizmat erre alkalmas anyaggal kell
betakarni 15-20 cm vastagsagban. A kialakitott domb, prizmSkb6l all6 retegek egym6sra rak6s6b6l epUl fel, vegs6 magassaga '16 m-re tervezett, Ezt a magassiigot a fe[ilvizsgalati dokumentdci6hoz csatolt, a Geon System Kft. 6ltal k6szitett geotechnikai szakv6lem6ny 6s ell6konysAgi vizsg6latok szerint a korabban '12 m-es depdnia magassagra tervezett kapcsol6d6 mriszaki
vonatkozasok (pl. a dep6nia ellekonysega, gezevezel6 rendszer param6terei... stb.) karosodils

-

n6lkiil elviselik.
42, szAmt tSbldzatban felsorolt hullad6kokat a hullad6kprizma napi 6s szakasz-zAro takar6sdra, a dep6nia mechanikai stabjlit6senak biztosit6s6ra, valamint a dep6niAn szLiks6ges kozleke-

do utak kialakitasera, megl6v6k javitas6ra kell felhasznalni. Amennyiben tobblet mennyisegri
inert hulladek 6rkezik a lerak6ra, mint amennyit folyamateban fel tudnak a fenti c6lokra hasznalni, akkor ezeket ideiglenes jelleggel kUlon kell gyUjteni erre alkaimas elkUl6nitett helyen, es a
k6s6bbiek sor6n kell hasznositani. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a hullad6klerak6
nem inert hullad6klerak6 kateg6riSjti, ez6rt csak annyi inert hullad6k vehet6 5t, amely azonnal, vagy rdvid gyfijt6st ktivet6en felhaszn6lSsra kerul a fentiekben emlitett c6lokra.

A'191212 azonosit6 k6don csak az MBH technol6giab6l, illetve az 1lb. leblAzalban felsorolt hullad6kok el6kezel6s6b6l keletkez5 hullad6kok vehetSk at. Nem kiizszotgiittates k6r6be tartoz6, ipari hullad6kok el6kezel6st k6vet6en erre a hullad6k azonosit6 k6dra 6tsorolva sem vehet6k at 6s helyezhet5k el a lerak6n, technol6giai hasznosit6s, illetve lerak6s c6lj:ib6l sem!
Az MBH technol6gidb6l sz6rmaz6 finom frakci6 (<20 mm) csak abban az eseten hasznalhat6 fel technol6giai c6lra, amennyiben a biohullad6k kezel6s6r6l 6s a komposztilis
mfszaki ktivetelm6nyei16l sz616 23/2003.{X|1.29.}KVVM rendelet 2.S p) pontjiban szerept6,
a stabilizelt biohullad6k krit6riumak6nt meghatdrozott felt6teleknek eleget tesz.
A lerak6n szelektiven begyUjtott biologiailag leboml6 hullad6kot artalmatlanitani tilos!
A Hulladekkezelo Kozpont telephelyen lerakAssal afialmatlan it6sra hulladekok csak abban az
esetben vehet6k at, ha azok, megfelelnek az alapjellemz6snek, tov6bbe a megfelel6segi vizsg6lat 66 a helyszini ellen6rz6 vizsgalat sorAn igazolast nyer, hogy az alapjellemz6k 6s a kritikus
param6terek m6rt 6rt6kei nem haladjek meg a jogszabAlyban foglalt hater6rt6keket, illetve a lerakasra szant hullad6k sem eredeti sem elokezelt formdj6ban nem hasznosithat6. Az EWC 19es fdcsoportu hullad6kok eset6ben a lerakAsra szant hulladek DOC tartalma nem haladhatja
meg a vonatkoz6 jogszab6lyban eloirt haterertek haromszorosat, mint egyedi hatarerteket
(2400 mg/kg szArazanyag 6rt6ket,) egyben a hullad6k 4 nap uteni (AT4) t6gz6si intenzitas 6rt6ke nem haladhatja meg a 10 mg O2lg 6rteket, a dinamikus l6gz6si intenzitds 6rt6ke 1000 mg

Olkg VS/h 6rt6ket,
A LR. 1 1. S (1) bekezd6se alapjan, a beszallit6 jarmr.ivOn l6v6 hulladekb6t enged6lyesnek, illetve a megblzott dolgoz6nak a telephely bel6ptet6 pontjen 6s/vagy a lerakas hely6n helyszini ellenorz6 vizsgalatot kell vegeznie annak megallapltdsa 6rdek6ben, hogy a lerakdsra sz5nt hullad6k azonos-e az alapjellemzesben, megfelel6s6gi vizsgalatban, egy6b kis6r6 dokumentumban
leirt hulladekkal. Amennyiben a hulladdk az el6zdek szerinti felteteleknek nem tesz eleget, a
hullad6k 6tv6tel6t a hulladeklerak6 t.lzemeltetdjenek meg kell tagadnia, 6s az LR. 11 . S (3) bekezd€senek megfelelo eljarast kell alkalmaznia.

A hullad6klerak6n vesz6lyes hullad6kot lerakni tilosl A gytljt6ssel atvehet6 nem vesz6lyes hulladekok nem tartalmazhatnak olyan osszetevoket, illetve olyan szennyez6dest, amely a hulladek vesz6lyes hulladekkent tdrt6no besorolesat eredmenyezn6,
A LR. 5.S (1) bekezd6se ertelmeben lerak6ssal kiz1r6lag el6kezelt hulladek drtalmatlanlthato,
kiv6ve a 2. sz6m0 mell6klet 2.14. lebl{zaftban felsorolt inert hullad6kot, valamint azt a hullad6kot, amelynek el6kezel6s n6lkUl tort6n6 lerakdset - olyan kezelesi technika hi6nyAban, amely
csokkenten6 a hulladek mennyis696t vagy annak az emberi eg6szs69re vagy a kornyezetre va16 vesz6lyess6g6t * a Hat6seg

enged6lyezte. '

A lerak6n rendkivuli esett6l eltekintve csak az 1la tablezatban szerepl6 hullad6kok rakhat6k le,
amennyiben azok anyag6ban vagy energetikailag gazdas6gosan nem hasznosithat6k.
A hullad6kdep6nia felszinet folyamatosan ellenorizni kell 6s amennyiben ott az irzemeltet6st
vesz6lyeztet6 (szdges deszka, ki6l16 vasak) anyagot tal6lnak, azt el kell tevolitani, valamint ha
elkulonithet6 vesz6lyes hullad6kot fedeznek fel, azt ossze kell gyiijteni 6s az ennek biztonsegos
gyr:ijt6s6re kialakitott Uzemi vesz6lyes hullad6k gy0jt6ben kell ideiglenesen t6rolni.
A hullad6k lerakdssal t0rten6 artalmatlan itasa soran kuldndsen Ugyelni kell arra, hogy a hulladeklerak6ra - a telepi]l6si szil6rd hullad6k r6szek6nt - kerul6 biol6giailag lebom16
szervesanyag-mennyis6ge csokkenjen,6s megfeleljen a Ht.92.S (2) bekezd6s szerint el6ir6snak.

A

lerakott telep0lesi hulladek biol69iailag lebom16 szervesanyag-mennyis6g6nek ellen6rz6se
erdekeben a LR. 3. szamrl mell6klete 5. pontiaban el6irt h ulladek-osszet6teli vizso6latokat el
kell v6gezni.

A LR.7. S 3. bekezd6s i) pontja altal el6irt, a biol6giailag leboml6 szervesanyag-tartalom
csiikkent6s6re vonatkoz6 terv teljesUl6s6rol 6vente eprilis 30-ig a hullad6klerak6 osszefogla-

10

16

jelent6s6vel egy0tt be kell nyrljtani Hat6s6gunkhoz egy r6szletes jelent6st, s ha szirks6ges, a

tervet m6dositani kell.

-

A hullad6klerak6 szabad kapacit6sdt minden 6v elej6n meg kell hat6rozni geod6ziai vizsg6latokkal, s azt a szamitesok alapjat kepez6 dokumenteci6val egyutt a hullad6klerak6 6ves jelent6sevel egy0tt be kell k0ldeni kornyezetv6delm i hat6s6g r6szere.

A hullad6kkeze16 ktizpont mfik6d6s6vel 6s technol6giaival kapcsolatos altalanos el6irasok:

-

Az

jogszabdlyi tartalmi el6irasoknak megfelel6 uzemeltetesi teruet 2016. november 30-ig meg
kell kiildeni j6v6hagy6sra a kornyezetv6ijelm i hat6sdgnak
A szab6lyzat elfogaddsdt kdvet6en az abban foglaltakat, ill. a vizminoseg-v6delmi kdrelh6ritdsi
szab6lyzatot meg kell ismertetni minden 6rintett dolgoz6val, s betartesukat meg kell kovetelni.
A hullad6klerakon a papir, a mr.ianyag, valamint egy6b konnyu hullad6kfrakci6k elhordodasanak
megakadelyozasAra a rendszeres t0m0rit6sen 6s napi takarason tUlmen6en szuks6g szerint mobil v6d6hel6t kell alkalmazni.

-

A

hulladekkezelesi mtiveletek soran keletkez6, valamint a gyr:ijtott hullad6kokban esetlegesen
elofordulo veszelyes hullad6kokkal kapcsolatban a vesz6lyes hulladekkal kapcsolatos egyes tev6kenysegek r6szletes szabdlyair6l sz6l6 22512015. (Vlll. 7.) Korm. rendeletet kell betartani.

A

technol6giai folyamatok 6s

a

vesz6lyes hullad6kok gyujt6se soran

a

kdrnyezetszennye-

zeslkarositas lehet6s6g6t is ki kell zerni. A keletkezo vesz6lyes hullad6kokat szUkseg szerint - de
6vente legal6bb egyszer - az adott hullad6k kezel6s6re 6rv6nyes kdrnyezetvedelmi hat6sAgi enged6llyel rendelkez6 hullad6kkeze16 szervezetnek kell atadni, megfelel6en kitoitdtt szallitasi Iap
alkalmazasa mellett. A gytljtesi/szallitasi engedely meglet6r6l a hullad6k tulajdonosenak kell
meggyozodnie.
A hullad6kgyUjt6st 6s -sz5llit6st - kulon engedely birtok6ban - ezen m0veletek v6gz6s6re alkalmas gepjermUvekkel, kiporzasmentesen kell v6gezni. Amennyiben a hulladekgyUjtes 6s -szellit6s

sordn hullad6kelszorodas kovetkezik be, Ugy annak 0sszegyujt6s6rol, a terulet szennyez6d6smentesit6s616l, valamint az eredeti kornyezeti allapot helyreellitAsA16l enged6lyes halad6ktatanul
koteles gondoskodni.

-

-

-

A hulladeklerak6n tilos elhelyezni az LR. 5. S (3) bekezdes6ben foglalt tutajdonsdgok koziil eggyel
vagy tObbel rendelkezo hullad6kot,
A szelektiven gy(jt6tt 6s a telephelyre beszillitott, valamint az MBH technol6gieb6l szermaz6 azon hullad6knak, amelynek hasznositisa megoldott, hullad6klerak6n ttirt6n6 lrtalmatlanit6sa nem enged6lyezett! Ennek megfelel6en e hulladekokat osszekeverni mds hullad6kkal csak az6rt, hogy Ierakhat6 legyen, tilos! A lerak6sra sz6nt, s alapjellemz6sre ktjtelezett
hullad6kok eset6n az alapiellemz6snek a LR. 2. sz6m0 mell6klete 1.1 f) pontja ertelm6ben Klkgll
teriednie annak bemutatasara, hoqv a lerakasra szant hullad6k sem eredeti. sem el6kezelt form6ieban qazdaseqosan nem hasznoslthat6l
Alapjellemz6st a LR, 2. sz melleklet 2.2.3 ponl1{ban felsoroltakon kivUl valamennvi lerakdsra kerirl6 hullad6kr6l kesziteni kell, igy a 1g-es f6csoportba sorolt hullad6kokr6l is.
Az alapjellemz6shez, megfelelosegi vizsgalatokhoz szuks6ges mintav6telt 6s laborat6riumi vizsgalatokat erre akkredit5lt laborat6rium v6gezheti. (LR. 10.S (4) bekezd6s)
A hulladeklerak6n a lerakhato hullad6kok csak abban az esetben vehet6k dUrakhat6k le (D5), ha
azok megfelelnek az alapjellemz6snek, tovSbbS a megfelelosegi vizsgalat 6s a helyszini ellen6rz6
vizsgelat soran igazolest nyer, hogy az alapjellemzbk 6s a kritikus param6terek m6rt ert6kei nem
haladjAk meg a jogszab6lyban, illetve ezen engedelybe foglalt egyedi haterert6keket, ezen kivul a
lerak6sra szant hullad6k sem eredeti sem elokezelt formejaban nem hasznosithat6.
A 1g-es focsoportu hullad6kok eset6ben a lerakesra sz6nt hullad6k DOC ta(alma nem haladja
meg a vonatkoz6 jogszabelyban el6lrt hatarert6k heromszoroset, mint egyedi hatererteket (2400
mglkg szenzanyag 6rteket,) egyben a hulladek 4 nap utirni (AT4) l6gzesi intenzitas 6rt6ke nem

haladhatja meg a'10 mg Orlg 6rt6ket, a dinamikus l6gz6si intenzit6s 6rt6ke 1000 mg

-

Olkg VS/h
ert6ket.
A hulladeklerak6n technol6giai c6llal stabilizelt hullad6kot (191212 azonosit6 k6d0 <20 mm
nagysigri hullad6kot (finom frakci6)) akkor lehet felhaszn6lni (R11), ha a hulladek 4 nap utdni
(AT4) l6gz6si intenzit6s 6rt6ke nem haladhatja meg a 10 mg Orlg 6rt6ket, a dinamikus l6gz6si intenzit6s 6rt6ke 1000 mg Orlkg VS/h 6rt6ket. Ezt a felhasznales el6tt vett mintek vizsgalataval kell
igazolni. A mintav6telr6l el6zetes (legal6bb 5 munkanappal kor6bban) 6rtesit6st kell kiildeni a
k6rnyezetv6delmi hat6sdgnak A mintav6teli jegyz6konyveket, valamint a vizsgAlati eredmenye-

-

ket a nyilventartas r6szekent kell lef(zni. ,,
A jogszabSlyban rOgzitett kepesitesi felt6t6leknek a hullad6kkezel6 rendszer alkalmazottai marad6ktalanul kotelesek megfelelni, sz6mukra a Lr.9, $ (4) bekezd6s€ben eloirtak szerinti szaKmal
tovebbkepz6st, oktatest biztositani kell.
A hullad6kgyUjt6 szigetek (k6s6bbiekben a hullad6kudvarok), illetve a lerak6 teruleten I6v6 hulla-

dekgazdelkodasi l6tesitm6nyek kialakit6sa es ijzemeltet6se sor6n a L6tR. el6irasait kell betartant.

-

A tev6kenys6g v6gzese soran a Ht,, valamint a kapcsol6d6 v6grehajtesi jogszabelyokban el6lrt
kotelezetts6geknek maradektalanul eleget kell tenni.

-

A vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hullad6kok jegyz6k6l a hulladekjegyz6krol sz6l6 7212013. (Vlll.
27.)

VN4

rendelet t arlalmazza.

Hav6ria eset6re, megel6z6s6re vonatkoz6 el6irisok:
Az LR. 9. $ (2) bekezd6s szerinti tartalommal osszeallitott, jelen enged6lyezest kovet6en elbiralt
es j6vehagyott ilzemeltet6si szabelyzalot, ill. az 0zemi kerelh6ritasi tervet meg kell isme(etni

-

minden 6rintett dolgoz6val, s betart6sukat meg kell kovetelni
A hulladeklerak6n a papir, a muanyag, valamint egy6b konnyU hullad6kfrakci6k elhord6dAsanaK
megakad6lyozSsiira a rendszeres tomorit6sen 6s takarason tUlmenoen -szLiks6q szerint - mobil
ved6h6l6t kell alkalmazni.

A hullad6kkezel6si moveletek sor6n keletkez6, valamint a

gyr.ijtott hullad6kokban esetlegesen

elofordul6 veszdlyes hulladekokkal kapcsolatban a vesz6lyes hullad6kkal kapcsolatos egyes tev6kenysegek r6szletes szabalyair6l sz6l6 22512015. (Vlll. 7.) Korm. rendelet el6irdsait kell betartani.

-

A technol6giai folyamatok 6s a vesz6lyes hulladekok gy0jtese sor6n a

kornyezetszennye-

zes/karositas lehet6s6get is ki kell zarni. A keletkez6 vesz6lyes hullad6kokat szi]ks6g szerint
de 6vente legal6bb egyszer - az adott hullad6k kezel6s6re 6rv6nyes kornyezetv6delmi hat6s6gi
enged6llyel rendelkez6 hulladekkezel6 szervezetnek k6ll atadni, megfelel6en kitdltott szallitesi
lap alkalmazAsa mellett, A hullad6kgazdalkodesi engedely meglet6r6l a hullad6k tulajdonosdnak

-

kell meggydz6dnie.

-

A hullad6k sz6llitds6t - kLilcin engedely birtok6ban - ezen muveletek vegzesere alkalmas gepjarm(vekkel, kiporzas-mentesen kell v6gezni. Amennyiben a sz5llitds soren hullad6kelsz6r6d6s
kovetkezik be, ugy annak 6sszegyujt6s6r6l, a terulet szennyezod6smentesiteser6l, valamint az
eredeti kornyezeti 6llapot helyre6llit6s616l enged6lyes halad6ktalanul koteles gondoskodni.

A rendelkez6sre 6ll6 biztositds/biztosit6k r6szletez6se

-

A tev6kenyseggel okozhat6, el6re nem l6that6 kdrnyezeti kerok felsz6molasa finanszirozasanaK
biztositesa 6rdek6ben, a v6gzend6 tevekenys6ggel ar6nyban lev6, a Ht. 71. S altal eloirt kornyezetv6delmi biztosit6ssal kornyezethasznSl6 rendelkezik, melyet a hulladekgazd6lkodesi tev6kenys6g v6gz6se teljes idejeig folyamatosan 6rv6nyben kell tartani.
Minden 6v mdjus 31-ig a kornyezethaszniil6nak igazolnia kell a kornyezetv6delmi hat6sdg fel6,
hogy a kdrnyezetv6delm i biztositas6t erv6nyben tartotta.
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A Tiszaugi Hulladekkezel6 Kdzpont szelev6ny 065/8 hrsz. alatti telephely6n l6v6 vesz6lyes hullad6k
aizemi gyfijt6hefy i.izemeltet6si szab6lyzat6t a kornyezetvedelm i hat6sag JNIKf F 101017-1712015.
szem0 hatarozateban j6v6hagyta.
A kialakitott iJzemi hullad6kgazdalkodasi l6tesitmenyt a L6tR-ben el6lrtak szerint kell mukodtetni
figyelembe v6ve a j6vahagyott Lizemeltet6si szab6lyzatban foglaltakat.

*

A j6v6hagyolt szabeVzat Budapest, 2015. majus 27-6n keltez6ssel k6sztrlt. A letesitmenyek
uzemeltet6s6ben, valamint a jogszabdlyokban t0rt6nO vSltozessal osszhangban a szabelyzatot

-

rendszeresen aktualizalni sz0ks6ges, jelent6s v6ltozas eseten a m6dositott szabelyzatot meg kell
kiildeni j6v6hagydsra a kornyezetv6delmi lrat6segnak a L6tR-ben foglaltak szerint.

V.

Atev6kenvs6qfolvtat5sAnakfelt6telrendszere

5.1 Az egyes kiirnyezeti elemekre, valamint a term6szet- 6s tSiv6delemre vonatkoz6 el6irasok
Hullad5kgazddlkodis
( l6sd a hullad6kgazdalkodasi engedelyt az el026 fejezetben )

F<ildtani k6zeg v6delme

A regiondlis hulladekkezel6 kozpontban folytatott tevekenys6get (a beszallitott hullad6kok ertalmatlanitasa, lerakesa, stb.) Ugy kell vegezni, hogy szennyez6 anyag talajba, talajvizbe ne keruljon, illetve csak a felszin alatti vlz, foldtani kozeg (B) szennyezettsegi hat6rerteknel kedvezobb allapot6nak meg6rz6sevel vegezhet6.

-

5.2

A rendelkez6sre 5l16 adatok felhaszn6l6s6val 2017. januer 31-ig el kell k6sziteni a kdrnyezeti
hatasvizsg6lati 6s az egys6ges kdrnyezethasznSlati enged6lyez6si elj6r6sr6l sz6l6 31412005.
(Xll. 25.) Korm. rendelet 20/8. S-val es a felszin alatti vizek vedelmerol szol6 21912004. (Vll. 21.)
Korm. rendelet 15. S (8) bekezdesevel eloirt, a21912004. (VI|.21.) Korm. rendelet 13. sz. me 6klete szerint ossze6llitott alapallapot jelent6st.
M6r6s-ellen6rz6s (monitoring), nyilvantartes, adatszolg6ltatas:

5.2,1

-

Hullad6kgazdelkodas

-

Az elektronikus megfigyelorendszer kialakitasat es uzemeletet6s6t a Ht. 69/A S eltal el6irtak
szerint folyamatosan biztositani kell.
A Ht. 65.-67. $-nak megfelel6en, a kuldn jogszabelyokban meghatarozott m6don 6s tartalommal az enged6lyes koteles a tev6kenyseg sorAn keletkezo, atvett vagy masnak etadott
hullad6k mennyis6g6t 6s osszet6telet fajtAnk6nt r5yilventartani 6s bejelentest tenni a kor-

-

Az 6tvett, keletkez6, ill. atadott hullad6kokkal kapcsolatos adminisztrativ feladatokat es

nyezetv6delmi hat6sdg 16sz6re.

-

adatszolgeltatasi kotelezetts6geket folyamatosan, a hullad6kkal kapcsolatos nyilv6ntartasi
6s adatszolgeltatesj kdtelezettsegekr6l sz6l6 30912014.(X11.11.\ Korm. rendelet, illetve az
Eu16pai Szennyez6anyag-kibocsetAsi 6s -sz6llit6si Nyilv6ntartas l6treh026sa16l, valamint a
91/689/EGK es a 96/6'l/EK tan6csi irenyelv m6dosit6ser6l sz6l6 Eur6pai Parlament 6s Tan6cs 166/2006/EK rendeletenek el6irdsai szerint kell teljesiteni. A kornyezet v6delmenek 6ltalSnos szabdlyair6l sz6l6 1995. 6vi Llll. torv6ny 49. S alapj6n az adatszolg6ltat6s csak
elektronikus riton teljesithet6.
A hullad6klerakdssal, valamint a hullad6klerak6val kapcsolatos egyes szab6lyokr6l es felt6telekr6l szol6 LR. 18. $-a alapjan az Uzemeltetonek osszefoglal6 jelent6st kell k6sziteni a
hullad6klerak6 uzemeltet6se 6s ut6gondozesa alatt v6gzett ellen6rzesekrol, megfigyel6sek16l, a gytjjtott vizsgalatj eredm6nyekr6l, a rendelet 3. szemu mell6klete szerint. Az osszefoglal6 jelent6st minden t6rgy6vet kiivet6 6v iprilis 30-ig kell beny0jtani a kornyezetv6delm i
hat6saqra.
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A hulladektest szintj6nek srillyedese m6r6s6re szolgal6 l6trehozott h6l6zatban 3 db alappont kerult kijelol6sre (a dep6nia delnyugati rezsu labenal tal6lhat6 beton monolit aknan, az
abroncsmos6 melletti kozmU szerelv6nyen es a kapubej616nal elhelyezett villanyoszlopon)
6s 9 db sullyed6sm6r6 pont, amelyek mindegyike a dep6nian talethat6, lefedve az eglsz terak6t. A vizsg6latokat az LR. szerinti gyakorisaggal kell vdgezni.

-

A hullad6klerak6 uzemeltet6jenek a Ht. 68. S-a szerint hullad6klerak6si jarulekot kett fizetni.
A hullad6klerak6ban elhelyezelt hulladekr6l naprak6sz nyilvantart6st kell vezetni, melynek
tartalmaznia kell a j6rul€kfizet6s alapj6t kepez6, a Ht. 68. g (5) bekezd6s6ben r6szletezett
adatokat. Ezen adatokr6l negyedevente, a targynegyedevet k0vet6 h6nap 20. napjeig adatot kell szolg6ltatni, s ugyanezen haterideig a jarulekot is be kell fizetni.
A hullad6klerak6 0zemeltetdje a Ht, 20. S-ban foglaltaknak megfeleloen c6ltartal6k k6pz6s6re kotelezett, A hullad6klerak6 rekultivaci6j6hoz 6s ut6gondozesAhoz, valamint a hulladek
kezel6s6hez szukseges jov6beni kolts6gekr6l az Uzleti 6v v6gen becsl6st kell kesziteni, melyet az trzleti 6v v6g6t k0vet6 6v miijus 31-ig be kell ny0jtani, s egylttat igazotni kett, hogy a
c6ltartal6k rendelkez6sre All.

-

Az engedely bermely adatanak megvaltozasa eset6n a bekovetkezett jelent6s valtozasokat
60 napon belul be kell jelenteni a ktjrnyezetv6delm i hat6sAgnak,

5.2.2. Leveg6v6delem

-

A termelodo dep6njag6z megfigyeles6t a hullad6klerak6 minden egyes kazettajaban biztositani szr.iks6ges.
A lerak6 m(kdd6si fAzisdban a metan, sz6n-dioxid, oxig6n 6s k6n-hidrogen emisszi6t valamint
a l6gkdri nyom6st havonta kell vizsgalni, az egyeb gazokat a lerakott hullad6k osszetetelet6l
fUgg6en szukseg szerint. A lerak6 ut6gondozasi fazisaban a gez emisszi6t 6s l69kori nyomast
minden hat h6napban m6rni 6s rogziteni kell.
A hullad6klerak6 gez vizsgAlatdt rigy kell v6grehajtani, hogy reprezentelja a hulladektestben
keletkezo giizkever6k mennyiseget 6s osszet6telet. E meresek celja a hullad6kban lev6 szerves anyag lebomlasi folyamatanak ellenorzese.
A m intav6telez6seket 6s a mintdk elemz6s6t erre akkredit6lt laborat6rium v6gezheti.

A hullad6klerak' gez ellen'tzes6rol, emisszi6 vizsgalati eredm6nyeir6l k6szitett jelentest az
6ves cisszefoglal6 jelent6sben kerjiik megkiildeni a targy6vet k6vet6 6v mArcius 31-ig.

5.2.3

-

F<ildtani kiizeg v6delem

A foldtani kozeg v6delme 6rdek6ben a regionalis hulladekkezelo kdzpont monitoring rend-

.
szer6t iizemeltetni
A monitoring vizsgdlati eredm6nyeket minden 6vet kdvet6 6vben az aprilis 30-ig bekiildend6 eves jelentesben kell szerepeltetni. A talajviz vizs96lati eredm6nyek alapjan foldtani
kozeg szennyezettsegi Sllapot616l 6rt6kelest kell k6sziteni 6s a jelent6shez csatolni.

kell.

V.3.3

Uzemnap16

Az Uzemi gy(jt6helyen gyujtOtt hullad6kokr6l az egyes hullad6kgazd6lkodasi tetesitmenyek kialakitesenak 6s iizemeltetesenek szab6lyair6l sz6lo 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet 17. S (1)
naprak6sz m6don a (2) bekezd6s szerinti tartalommal uzemnapl6t kell vezetni.
Az uzemelteto kdteles napra k6szen uzemnapl6t vezetni. Az uzemnapl6nak tartalmaznia kell:
a technol6giai berendez6sek i.izemidej6t,

-

a bekovetkezett uzemzavarok, a szokesost6l elt6r6, rendkivuli ilzemellapotok okat,

idej6t,

6s id6tartamat, valamint az azok megsztintet6sere tett int6zkedeseket,
a kibocset6sra jelent6s hatest gyako116 karbantartasok (javit6sok) idej6t 6s id6tartam6t, valamint a karbantart6s eredm6nyek6ppen bekovetkez6 kibocsates v6ltozdst,
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-

a kibocsatasok ellen6rzes6nek formajat, a m6r6s id6pontjel, gyakorisagat 6s id6tartamet,

-

valamint v6grehajt6sdnak m6djAt, megjel6lve az ilzemvitel koriilmenyeit 6s adatait,
a kibocsates ellen6rz6s6t vegz6 szervezet megnevez6s6t, a m6r6si vagy vizsg6lati jegyz6kdnyv szamat vagy jel6t,

-

a k6resem6nyek 6s karelheritasi beavatkozesok, intezkedesek id6beli dokumentelesa, vlz-

-

min6s6gi kerelharitesi napl6,
irdsos karbantart6si program,
az elv6gzett karbantartiisi munk6latok nyilventart6sa.

a karesemenyek 6s kdrelheritesi beavatkozesok, intezked6sek id6beli dokumentelesa, vizmin6sdgi kerelharftasi napl6t,
ir6sos karbantartAsi programot,

azelv6gzettkarbantartesi munkalatoknyilvdntart6sdt,
a vesz6lyeshullad6k-gyUjt6hely Uzemnapl6jdt, az egyes hulladdkgazdAlkoddsi l'tesitm'nyek
kialakitAsenak 6s tizemeltet6s6nek szabdlyair6l sz6l6 24612014. (lX. 29.) Korm. rendetet 17.
S-5nak megfelel6 tartalommal.

V.3.4 Eves miiktid6si terv
Az 6ves mukod6si tervet a tdrgy6v januir 31-ig a k0vetkez6 tartalommal kell a kornyezetv6delmi hat6s6ghoz benyijtani:
a tervezett tev6kenys6gek r6szletes ismertet6se (iitemez6s, volumen stb.)
a technol6gieban v6rhat6, m6dositdsok
a v6rhat6 6ves anyagfelhaszn6l6s
a verhat6 kibocs6tAsok
a v6rhat6 beruh6z6sok

*
-

V.3.5

Evesz6r6jelent6s

A kibocs6tasra jellemz6 adatokr6l az iizemnapl6ban rdgzitett m6r6si eredm6nyek alapjan
evente osszefoglal6 jelentest kell k6sziteni es legkes6bb a tergy6vet ktivet6 6v 6prilis 30-ig a
kornyezetv6delmi hat6s6ghoz meg kell killdeni.
Az eves z6r6jelent6shez csatolni kell m6g:
az Orsz6gos Kornyezetv6delm i Informaci6s Rendszer visszaigazol5s6t az alebbi adatszolgaltatesok megtete1616l:

-

.
.

'
-

a leveg6 v6delmer6l sz6l6 306/2010. (Xll. 23.) lturm. rendelet 31. S (2) bekezd6se atapJen a7. 3z' mel16klet szerinti adattartalommal megtett 6ves levegotisztaseg-v6delm i jelent6s (LM),

a

hulladekkal kapcsolatos nyilventartasi 6s adatszolgeltatesi kotelezettsegekr6l sz6l6

30912014. (Xll. I 1 .) Korm. rendelet szerint m6rcjus 1-ig benyljtott 6ves bejelent6s,

Az el6z6 6vre fizetett lerakesi j6rul6k-bevall6sok 6s azok alapj6ul szolg6l6 osszesitett

nyilv6ntartas mdsolatdt.
az izem foldtani kozegre gyakorolt hatdsdnak nyomon kovet6se 6rdek6ben, a viz0gyi hat6sag altal el6irt taiaj es talajviz mintdk mintav6teli 6s vizsg6lati eredm6nyeit tartalmaz6 jegy26k0nyvek egy eredeti p6ldany6t.

V.3.6 VSltozisokbejelent6se

-

adatszolgaltatasra koteles legszennyez6 forrAs Uzemeltet6jenek a leveg6tisztasegvedelmi alapbejelent6sben bekovetkez6 veltozasokat a valtozes bekovetkezeset6l szamitott
30 napon beliil - elektronikus 0ton - be kell jelentenie a kcirnyezetv6delmi hat6sdghoz.

Az

zl

-

A kornyezeti alapnyilv5ntart6sr6l sz6l6 7812007, (1V.24.) Korm. rendelet 10.S (1) bekezd6s
alapj6n a kornyezetvedelmi alapnyilventart6sban rogzitett adatok megvaltozasat a v6ltozAst k6vet6 15 napon beltil - elektronikus [ton - be kell jeienteni.
Ha a tevekenys6g megvaltozasa kovetkezt6ben a hullad6kos adatszolg6ltat6si kotelezettseg megvaltozik azt a hullad6kkal kapcsolalos nyilv6ntart6si 6s adatszolgAltatesi kotelezet!
s6gekr6l sz0l6 30912014. (Xll. 1 1.) Korm. rendelet '1 1 . g szerint jelenteni kell, a valtozest
kdvet6 {5 napon beliil.

A kibocsates ellen6rz6s adatait, r6szeredm6nyeit 6s az 0zemnapl6t, valamint az 6ves jelenteseket az iizemelteto 6t 6vig koteles meg6riznl.

v.4 Balesetek megelSz6se, karbantart6s, kirelhSritis, rendeltet6st6l elt616 iizemi allapotok

-

A rendkivuli esem6nyek megel6zes6re, illetve a kornyezetterhel6s csokkentesere int6zke-

-

A technol6giai el6iresok megtarteseval, az izemzavarck megel6zesevel, illet6leg elhiritd-

d6seket kell tenni.

-

sdval meg kell akad6lyozni a rendkiviili szennyez6st.
l\4inden olyan berendezest, melyet a letesitm6nyben mukodtetnek, 6s amelynek meghib6sodasa karos hatassal lehet a kornyezetre, j6 m(kodesi ellapotban kell tartani, gondosan
kell iizemeltetni. A gepeket, berendez6seket rendszeresen karban kell tartani.
Az enged6lyes koteles vezetni az alabbi dokument6ci6kat:
lresos karbantartdsi program,

-

az elv6gzett karbantart6si munk6latok nyilvdntartAsa,
B6rmilyen kornyezetszen nyezessel kapcsolatos rendkivuli esem6nyr6l a kdrnyezetv6delmi
hat6segot halad6ktalanul 6rtesiteni kell faz iilland6an hivhat6 ijgyeleti telefonsz6m: 30/96703-201.

-

Rendkivtlli Lizem6llapot, havaria esem6ny eset6n a tev6kenysegeket fel kell f ggeszteni.
Az LR. 9. $ (2) bekezd6s szerinti tartalommal osszeAllltott, jelen enged6lyez6st kdvet6en elbiralt es j6vehagyott 0zemeltet6si szabelyzatot, jll. az trzemi kerelh6ritasi tervet meg kell ismertetni minden 6rintett dolgoz6val, s betartasukat meg kell kovetelni.
A hullad6klerak6n a papir, a muanyag, valamint egy6b kdnnyU hulladekfrakci6k elhord6desenak megakadalyozasera a rendszeres t0mdrit6sen 6s takarason tUlmen6en -sziiks6g
szerint

-

mobil v6dohal6t kell alkalmazni.

-

A hullad6kkezelesi mriveletek soran keletkez6, valamint a gyujtott hulladekokban esetlegesen elofordul6 veszelyes hullad6kokkal kapcsolatban a vesz6lyes hullad6kkal kapcsolatos
egyes tevekenys6gek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 29512015. (Vlll. 7.) Korm. rendelet el6ire-

-

A techn0169iai folyamatok 6s a veszelyes hullad6kok gyujt6se soran a kornyezetszennye-

sait kell betartani.

zeslkarositas lehet6s6g6t is ki kell zerni. A keletkez6 veszelyes hulladekokat szuks6g szerint
- de 6vente legal6bb egyszer - az adott hullad6k kezel6s6re 6rv6nyes kornyezetv6delmi hat6sagi enged6llyel rendelkez6 hulladekkeze16 szervezetnek kell atadni, megfelel6en kitoltott
sz6llitesi lap alkalmazasa mellett. A hulladekgazdalkod6si enged6ly megl6t6r6l a hulladek
tulajdonosanak kell meggy6z6dnie.

kijldn enged6ly birtok6ban - ezen milveletek vegz6s6re alkalmas
g6p-j6rmUvekkel, kiporzes-mentesen kell v6gezni. Amennyiben a sz6llit6s sor6n hullad6kelszorodas kdvetkezik be, Ugy annak osszegy(jte6e16l, a terillet szennyez6desmentesit6serol,
valamint az eredeti kornyezeti dllapot helyre6llitds6r6l enged6lyes halad6ktalanul koteles

A hulladek szdllitdsdt

-

gondoskodni.

-

Minden esetben kdteles az 6rjntett terulet hulladekkal tort6nt szennyezodes mentesiteser6l
gondoskodni 6s az eredeti kornyezeti Allapot visszaSllit6s616l gondoskodni.
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-

A j6vahagyott uzemi kerelharitasi tervben foglaltaknak megfelel6en szukseges a rendkivuli
esem6nyek eset6n a sztiks6ges beavatkoz6sokat elv6geznl. A karelhSritSsi tervet az iizemeltet6si kOrUlmenyekben bekdvetkezett jelent6sebb villtoz6s eset6n m6dosltani szuks6-

ges. A regionalis hullad6kkezel6 kozpont uzemi karelh6ritAsi tervet a jogelod kdrnyezetv6delmi hat6sdg, a Koz6p-Tisza vid6ki Kdrnyezetv6delm i, Term6szetv6delm i 6s Viziigyi FelUgyelos6g 612-1 412013. s26mI hat6rozat6val hagyta j6va.

v.5 Altalanos menedzsment technikAk
V.5.'1 Kornyezeti menedzsment
Biztositani kell

az uzemben

a kornyezetiranyitasi rendszer mUkod6s6t.

Biztositani kell, hogy a felelos szemely el6rhet6 legyen a kornyezetv6delmi hat6s6g felugyel6i
szamez a l6tesitm6nnyel osszefug96 k0rnyezetv6delmi k6rd6sek felmerulese eseten,

A l6tesitm6nyben tev6kenyked6 munkavallal6k kornyezetv6delmi teend6i, tev6kenys6ge, felel6ssege szem6lyre szabottan is meghat6fozand6, munkakori, kezel6si, Uzemeltet6si leiresokban,
szab6lyzatokban r0gzitend6.

V.5.2 Kornyezetvedelmi megbizott alkalmazdsa
A kornyezetv'delmi megbizott alkalmazdsAnak felt'tel6hez kotott kdrnyezethaszn^latok meghatdrozdsdr6l sz6l6 93/1996. (Vll. 4.) Korm. rendeletben 6s a kdrnyezetv'delmi megbizott alkalmazesi 6s kepesircsi felt'teleirdl sz6l6'11i'1996. (Vll. 4.) KTM rendeletben foglaltakat figyelembe v6ve a tev6kenys6ge soran a megfelelo kepesit6ssel rendelkez6 kornyezetvedelmi megbizottat kell
alkalmazni. Biztositani kell, hogy a megbizott el6rhet6 legyen a kornyezetvedelmi hat6seg felligye16i szamara a telephellyel osszefugg6 kOrnyezetvedelmi k6rd6sek felmerUl6se eset6n.

V.5.3 Kepz6si rendszer mUk0dtet6se
A munkavellal6k szakmai felkeszultsegenek szinten tartaser6l, 6s megfelel6 tovabbk6pz6serol
gondoskodni kell, a kornyezettudatos magataftasukat er6siteni szUkseges.
Megfelel6 eljarast kell kialakitani a tov6bbk6pz6si szuksegletek felm6r6s6re, a megfelel6 tov6bbk6pzes biztositiisera a szem6lyzet mindazon tagjainak szemera, akiknek a munk6ja jelen-tds hatast gyakorolhat a k0rnyezetre. A tovdbbk6pz6sek16l feljegyz6seket kell kesziteni.

V.5.4 Panaszbejelent6sek kezel6sek
Az enged6lyeshez benytjtott panaszbejelenteseket nyilV6ntartSsba kell venni, az azokban foglal
takat ki kell vizsg5lni. A vizsgalat eredm6nye alapj6n a szlks6ges int6zked6seket meg kell tenni.
A vizsgalat eredm6ny616l es a megtett int6zked6sekr6l a panaszost, valamint a kornyezetvedelmi
hat6s6got 6rtesiteni kell.

v.6 A l6tesitm6ny felhagyesira vonatkoz6 el6ir6sok
A hullad6klerak6 megndvelt magass6ga miatt [j az LR. 7.S (3) bekezdes k) pontjaban eloirt el6zetes rekultiveci6s tervet kell k6sziteni, amely tartalmazza a rekultivdci6 6s az ut6gondozas koltsegeit is, amelyet 2016. december 20-ig j6v6hagydsra meg kell kiildeni a kornyezetv6delm i hat6s6gnak.

A hullad6klerak6 telitetts6ge m6rtek6t figyelembe veve 2017. Sprilis 30-ig t6j6koztatni kell a kornyezetv6delmi hat6s6got arr6l, hogy hogyan, milyen m6don kivdnjdk biztositani a lerak6 tovdbbi
folyamatos milkod6s6t a magasitott dep6nia betel6s6t kdvet6en.

-

A felhagyes szend6kat hat h6nappal a tervezett id6pont el6tt be kell jelenteni a kornyezetv6delmi hat6segnak.
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A tevekenys6g megszLintet6se/felhagy6sa eset6n a berendez6seket (amennyiben az indokolt) ki kell tisztitani 6s az ebb6l keletkezett, valamint a telephelyen - a dep6ni6n kiviil
valamennyi hulladek hasznositAs616l, 6rtalmatlan[tds516l gondoskodni kell.

-

l6v6

A hullad6klerakes beszunteteset kovetoen a hulladeklerak6 lezaresara, ut6gondozasara, tejba illeszt6s6re vonatkoz6 v6gleges terveket el kell k6sziteni, s a kdrnyezetv6delmi hat6s6ghoz be kell nytjtani.
KornyezethasznSl6 a Ht. 70. S eloirtak szerint a kezel6sre kerul6 hullad6k mennyisegevel
aranyosan, biztosit6kot ny0jt6 c6ltartal6kot k6oez, hogy a hulladekkezelo letesitmeny bezeresakor vagy a l6tesitm6nyben v6gzett tev6kenyseg felhagy6sakor a c6ltartal6k a l6tesitmeny rekultiveci6jahoz 6s ut6gond ozAsAhoz, valamint a hulladek kezel6s6hez sziikseges jovobeni koltsegeket mindenkor fedezni tudja. Erre enged6lyesnek az zleti 6v veg6n becsl6st
kell k6szitenie. A becsl6st 6s az ahhoz kapcsol6d6 valamennyi dokumentumot, valamint a
celtartal6k rendelkez6sre All6sAr6l az igazoldst az uzleti 6v veg6t kctvet6 6v majus 31-ig be
kell ny0jtania a kornyezetv6delm i hat6sdg r6sz6re.

A rekultivaci6s, leze16 r6tegrend kialakitasakor az aljzatszigetelo rendszer 6s rezsUszigete16
rendszer 0sszek0t6s6r6l, a szigeteles folytonossdgdrr6l es ennek megfeleloen a folyamatos
rekultivaci616l a domb6pit6ses technol69ianak megfeleloen gondoskodni kell.

Vl.

A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g (Szolnok, J6zsef A. 0t 14.)

SllSsfoglal6sa
A Jasz-Nagykun-Szolnok lvlegyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi F6osztelya
(5000 Szolnok, Boldog Sdndor lstv6n krt.4.), az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. (1149 Budapest, Kupa
vezer Utja 3. a toviibbiakban: K6relmez6), a Szeleveny 065/8 hrsz. alatti ingatlan terulet6n l6v6 regionalis kommunalis szildrd hullad6klerak6ra vonatkoz6 egys69es kornyezethaszn6lati engedely ism6telt
megszerz6se ir6nti k6relm6re, az i.rgyben indult hat6sagi eljAr6s6ban megkirldott JN/KTF/0018939i2016. iktat6sz5mi szakhat6sSgi megkeres6s6re a JNSZM Kl Hat6segi Oszt5ly (a tovabbiakban:
Hat6sdg) az al'bbi szakhatosdgi allestoglalest adja:
Az egys69es kiirnyezethaszn6lati enged6ly m6dosit5sShoz

hozzillrulok.

E16irasok, felt6telek:

1) A

a

hullad6klerak6 vizil6tesitm6nyeinek lizemeltet6set
HKi581 vksz-[r (csapad6k, -es
csurgal6kvizgyUjto rendszer, monitoring kutak, talajvizszint stabilizalas), valamint a HK/579 vkszU (technol69iai vizell6t6 kut) vizjogi Uzemeltetesi engeddyekben foglalt el6irasoknak megfelel6en
vegeznt.

2)

3)
4)

A tizemeltetes sordn be kell tartani a vizek hasznosit6s6t, v6delm6t 6s kdrteteleinek elh6rit6s6t
szolgel6 tevekenys6gekre 6s letesitmenyekre vonatkoz6 muszaki szabalyokr6l szol6 30/2008.
(Xll.3l.) KVVM rendeletben, valamint a vizek hasznositAs6t, v6delm6t 6s k6rteteleinek elhdrit6s6t
szolgSl6 tev6kenys6gekre 6s l6tesitm6nyekre vonatkoz6 eltalanos szab6lyok16l sz6l6 14712010.
(lV. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
A felszin alatti vizek j6 min6s6gi ellapotanak biztositAsa 6rdek6ben a tevekenys6g nem eredm6nyezhet a kimutatott szennyezetts6gi 6rt6kekn6l, illetve a 6/2009 (lV. 14,) KVVN4- EtiM-FVM
egyUttes rendeletben foglalt,,B" szennyezetts6gi hat6rtekekn6l kedvez6tlenebb 6llapotot a felszin
alatti viznek.
hu llad6klerak6ssal, valamint a hullad6klerak6val kapcsolatos egyes szabelyokr6l 6s felt6tetek16l sz6l6 2012006. (lV. 5.) KWM rendelet 3. szAm1 mell6klet 2.-1. tAbl1zat a csapad6kviz, a
csurgal6kviz, 6s a felszini viz ellen6rz6s6re, tov6bba a 3. szdmi mell'klet 3.-1 . tdbl1zat a felszin

A

alatti viz ellen6126s6re vonatkoz6 kovetelmenveit. el6iresait betartani.
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5)

A felszin alatti vizek v6delm6r6l sz6l6 21912004. (Vll. 21.) Korm. rendetet 16. S (1) bekezdese
alapjan a felszin alatti viz veszelyeztetesevel, terhelesevel jer6 tevekenys6gek jellemz6it a
,,R6szletes bejelent6lap a felszin alatti viz 6s a foldtani kozeg vesz6lyeztet6s6r6l, terhel6serol"
megnevezes[] bejelentolapon (FAVT_ENG_R adatlap), kell beny0jtani az engedelykoteles tevekenys6g helye szerinti illet6kes vizv6delmi hat6seghoz. A Reszletes bejelent6lapot 2017. merci-

us 31-6ig kell beny(jtani.
A tdrgy6vben a r6szletes adatlapon kijzdlt adatokban bekovetkezett v6ltoz6st - az anyagforgalomban bekcivetkezett 25%-nel nagyobb vSltoz5s folott be kell jelenleni az l. fokri viziigyi hat6s6gnak a t6rgyev utols6 napj6n 6rv6nyes adatokkal a reszletes adatlap tjb6li megk0ld6s6vel.
A kitoltott adatlapokat minden esetben elektronikus 0ton, i.igyf6lkapun kereszti.il kell az l. fok0
vlzirgyi hat6s6gnak megkiildeni.
Az emlitett adatlapcsomag a kovetkezo weboldal16l t0lthet6 le: http://wgb.okir.hulhulurlapok
Az Uzemeltet6s, es a hozze kapcsol6d6 rakteroz6s, anyagtArolAs csak oly m6don v6gezheto,
hogy a csapad6kviz, a felszini 6s a felszin alatti viz ne szennyez6dhessen.
10) Tilos a felszini, 5s felszin alatti vizekbe barmilyen halmazallapott vizszennyez6st okoz6 anyagot
juttatni (kozvetett 6s kdzvetlen Iton egya16nt).

6)

7)
8)
9)

11) Vizszennyezessel j6r6 b5rmilyen rendkivLili esem6nyt halad6ktalanul be kell jelenteni a vizvedelmi hat6sdgnak.

12) A felszin alatti vizek vedelm6r6l sz6l6 21912004. (Vll. 21.) Korm. rendelet 19. g-ban foglaltakat
marad6ktalanul be kell tartani.

T6j6koztatom a116l, hogy a Ket. 44. S (9) bekezdese szerint: ,,A szakhatdsag elozetes szakhat6segi
hozz64ArulAsa, all6sfoglalasa 6s v6gzesei ellen <!n6ll6 jogorvoslatnak nincs helye, az a haterczat,
illetve az elja16st megszunteto vegz6s elleni jogorvoslat keret6ben tamadhat6 meg."

v[.
7.1

Egy6b rendelkez6sek
Az engedely feltrlvizsgalata

Az engedelyben foglalt kdvetelmenyeket es eloirAsokat a kdrnyezeti hatesvizsgalati 6s az egys6ges kornyezethasznilati engedelyer?€gi elj6r5sr6l sz6l6 31412005. (Xll, 25.) Korm. rendelet
20/A. S (4) bekezd6s alapj6n - a kornyezetv6delem SltalAnos szab6lyair6l sz6l6, tobbszdr m6dositott'1995.6vi Llll. tdrv6ny 75. g-6ban rogzitett, kdrnyezetvedelm i feliilvizsg6latra vonatkoz6
szab6lyok szerint - fel0l kell vizsg6lni. A felillvizs96lati dokumentAci6 beny0jt6si hat6rideje: 2021.
okt6ber 31.
A felulvizsgelathoz kapcsol6d6 adatokat, inform6ci6kat olyan form6ban 6s tartalommal kell benyujtani, amely lehet6v6 teszi a kornyezetv6delm i hat6seg szamera - ki.ilcjnosen a kibocsatdsok
vonatkozAsdban - a l6tesitm6ny miikodesenek a vonatkoz6 el6rhet6 legjobb technikakOvetkeztetesekben jsmertetett el6rhet6 legjobb technikakkal 6s az el6rhet6 legjobb technikakhoz kapcsol6d6 kibocset6si.szintekkel val6 dsszehasonlitasat.
A kornyezetv6delmi felillvizsg6latot akkor is el kell v6gezni, ha a kornyezetv6delm i hat6sSg megellapitja, hogy:
a kjbocsetasok mennyisegi vagy min6s6gi vSltozasa miatt rij kibocsatdsi hat6r6rt6kek megallapitasa szUkseges, vagy az egys6ges k0rnyezethasznAlati enged6lyhez k6pest jelent6s
v6ltozas t0rtent, vagy a kornyezethaszna16 jelentos valtoztatast kiven v6grehajtani,
a kornyezetv6delmi szempontb6l biztonsagos mUkod6s rij technika alkalmazas6t ig6nyli,
a letesltmeny olyan jelentos kornyezetterhelest okoz, hogy az a korabbi engedelyben rogzi-

-

tett hat516rtekek feli.ilvizsg6latdt indokolja,

-

az el6rhet6 legjobb technika hasznelata nem biztositja tovdbb a kornyezet celallapota Sltal
megkovetelt valamely igenybev6teli vagy szennyezetts6gi hat616rt6k betart6s6t.
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7.2

Jogkovetkezm6nyek

-

-

Az enged6ly el6hesait6l elt6r6en folytatott tevekenyseg eset6n a kornyezetvedelm i hat6s6g
kdtelezni fogja a kornyezethaszndl6t (enged6lyest) 200 000,- Ft-t6l 500 000,- Ft-ig terjed6

birs6g megfizet6s6re, az enged6lyben rdgzitett felt6telek betart6sera, valamint Iegfeljebb 6
h0napos hatarid6vel az intezkedesi terv k6szitesere, vagy a Vll.l pont szerinti kiirnyezetv6delm i feltilvizs96lat elvegz6s6re.
Amennyiben a kornyezethaszn6l6 a kdtelez6sben foglaltaknak nem lesz eleget, a kornyezetv6delmi hat6seg a tev6kenys6g6t korlAtozhatja, felfi.lggesztheti, megtilthatja vagy az
egys6ges kornyezethaszn6lati enged6lyt visszavonhatja 6s az Uzemeltet6t a tevekenyseg
k0rnyezetre va16 vesz6lyesseget6l fogg6en 50-100 000,- FUnap birsag megfizet6sere kotetezt.

-

Kdrnyezetveszelyeztet6s vagy -szennyez6s eset6n a kornyezetv6delm i hat6s6g a tev6kenys6get a kornyezetre gyakorolt hatas jelent6s6get6l fuggoen korletozhatja, felfuggesztheti, vagy megtilthatja.
Amennyiben a kdrnyezethaszn6l6 ezen hatarozatban foglallaknak nem tesz eleget, a kdrnyezetv6delmi hat6sag a tevekenys6get a kornyezetre gyakorolt hates jelent6seget6l fitgg6en korletozhatja, felfuggesztheti, megtilthatja, vagy a kornyezetvedelmi, illetve az egys6ges kornyezethasznalati engedelyt visszavonhatja, 6s az Uzemeltet6t a tevekenys6g k6rnyezetre val6 vesz6lyessegetol fUgg6en 50-100 000,- FUnap osszegU birseg megfizet6s6re

-

A kotelezettsegek onk6ntes v6grehajt6s6nak elmarad6sa eset6n a kornyezetv6delm i hat6seg a kornyezethaszn616val, mint kotelezettel szemben az alabbi int6zked6sekkel, szankci6kkal elt A meghat6rozott cselekm6nyek v6grehajtasa 6rdek6ben - ha a teljesit6s elmaradiisa a kotelezettnek felr6hat6 - a kotelezettel szemben vagyoni helyzete 6s jovedelmi vi-

kotelezi.

szonyai vizsgSlata n6lkul eljSrdsi birs6got szab ki. Az elj6rdsi birsdg legkisebb osszege esetenk6nt otezer forint, legmagasabb osszege term6szetes szem6ly eset6n tjtszazezer forint,
jogi szemely vagy jogi szemelyis6ggel nem rendelkez6 szervezet eset6n pedig egymilli6 forint.

-

- A k6telezetts6gt6l f0ggoen levegciv6delmi, hullad6kgazd6lkodasi, zaj- 6s

rezg6sv6dermr,

foldtani kcizeggel kapcsolatos, valamint termeszetv6delmi szankci6kat alkalmaz a kcirnyezetvedelmi hat6s6g.
EljArAsi kolts6gre vonatkoz6 rendelkez6sek:

-

A kornyezethaszn6l6 750000,- Ft igazgatasi szolg6ltat6s'idilat megfizetett.
Egy6b elj6rdsi kolts6g nem merrllt fol.

Tekintettel arra, hogy ddntesemet Ugyint6zesi hateridon belol hoztam meg igazgatesi szolg6ltatdsi dij visszafizet6si kotelezetts6g nem 6ll fenn.

Hatdrozatom ellen a k6zbesitestol szamitott 15 napon belul az Orsz6gos Kornyezetvedelmi 6s Termeszetv6delmi F6felugyeloseghez cimzett, de 2 peldAnyban a J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi F6o6zt6lyahoz benytjthat6 fellebbez6ssel lehet
6ln i.

A fellebbez6s dijkoteles. A jogorvoslati elj6r6s dija az igazgalAsi szolg6ltatasi dijt6tel 50 Vo-a, amit a
Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei Korm6nyhivatal 10045002-00335694-00000000 s26mt szamlajara kell
teljesiteni. Tarsadalmi szervezetek eset6ben, ha az enged6lyez6si elj6r6s nem a tdrsadalmi szervezet
k6relm6re indul, a jogorvoslati eljares dija e rendelet mell6kleteben meghatarozott dijt6tel 1%-a. A
befizetest igazol6 bizonylatot (vagy annak m6solatdt) a fellebbez6shez kell csatolni.
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A vitatott szakhat6sagi 6ll6sfoglal6s vonatkozds6ban az illet6ket az elsofok0 hatosegn6l kell illet6kb6lyegben le16ni a fellebbez6sen.

lndokoles
Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft, ( 1149 Budapest, Kupa vez6r 0tja 3.) a Tiszazugi Region6lis Hullad6kkezel6 Kozpont telephelyen ( 5476 Szelev6ny, kulterulet 065/8. hrsz.) folytatott nem vesz6lyes
hullad6k lerakassal torteno artalmatlan itasi tev6kenys6gre vonatkoz6an rendelkezik a jogel6d kornyezetv6delmi hat6s6g altal 1017-312015. szqmon kiadott egys6ges kornyezethasznalati enged6lylyel. Az engedelyben eloirtaknak megfeleloen ar tev6kenys6g tovabbi folytatdsdhoz elvegezt6k a kdrnyezetv6delmi feliilvizsgdrlatot 6s a dokument5ci6t ( k6szitette: Innozenit Kft. l\4iskolc, Corvin [t 5,
8.em.'1, ) a meghatalmazott Innozenit Kft. ritj6n beny0jtottdk a kornyezetv6delm i hat6s6ghoz, k6rve
az 0jabb egys6ges kornyezethaszn6lati enged6ly megadAset. A k6relem szerint a dep6nia enged6lyezett toltesi magassegat szeretn6k megemelni, valamint kozvetlenul a megl6v6 dep6nia oldalahoz
temasztva l6tesiten6nek egy [jabb dep6niAt tjabb terulete bevon6sdval.

A

kerelem elbiralesa a kozigazgatesi hatds6gi eljdr5s 6s szolgeltatas dltal6nos szabSlyair6l sz6l6,
m6dositott 2004. 6vi CXL torv6ny ltoviibbiakban: Ket.] 6s a kornyezeti hatasvizsgiilati 6s az egys6ges
kornyezethasznirlati enged6lyez6si eljar6sr6l sz6l6 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet tovabbiak-

ban:Khr) szerint tort6nt.
A Ket. 36. $ (1) bekezd6s rendelkezik arr6l, hogy ,,A kerelemhez csatolni kell a jogszabalyban eloirt
mell6kleteket" illetve a 50. $ (1) bekezd6s alapjen a hat6sdg kciteles a dont6shozatalhoz sziiks6ges
teny6ll6st tiszt6zni.
A k6relem tobb ponton hi6nyp6tlasra szorult, a t6nyallas tisztaz6shoz tobb hlenyp6tl6sra volt szukseges, amiket - megfelel6 hataridO megjeldl6se 6s a mulasztas jogkovetkezm6nyeire t0rt6n6 figyelmeztet6s mellett - a Ket. 71 . S (1) bekezd6s 6rtelm6ben v6gz6ssel ( J N/KTFi00189-32 6s - 42l2UO ) bocsetottam ki.

ldokozben az Inno Szolnok nKft. meg hata lm azottja az Innozenit Kft. eljuttatta hat6sagunkhoz az
oroks6gvedelmi hat6s6ghoz irott ( kelt 2016. augusztus 29.) levelijket, melyben azt nytlalkozza az
lnno Szolnok Kft. hogy lerak6 Uj dep6niaval val6 bovit6serol (a szelev6nyi Q7112 htsz-u ter0leten
- mely m6g nem is l6tezik) lemondanak jelen eljar6sban. Ezen alapveto m6dositasi dtjnt6s azonban nem 6rkezett meg a kornyezetv6delm i hat6s6ghoz k6relem m6dositds form5j6ban, de tudom6sul
vettuk, tekjntve, hogy a hi6nyp6tl6sokban az erre vonatkoz6 k6rd6seinkre v6laszt nem kaptunk.

A hienyp6tl6s k6r6sek marad6kialan teljesit6set kOvetoen! ( melyre 2010, augusztusban hat6rid6
m6dosit6st is enged6lyezett a hat6s6g kornyezethasznal6 r6sz6re a hianyp6tlas teljesit6sre ) kezdodhetett meg csak az 6rdemi dontes elokeszltese.

1.i

Szakk6rdesekvizsgelata:
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Korm6nyhlvatal

A

vizsg5lta:

-

foldtani kozeg v6delme,

-

torm6ezat- 6e
.-,. ---,9m.
-- t4ivArlol,

-

Kozegeszsegugy,

leveg6iisziasag-v6delem,
hulladekgazd6lkodes,
zei- A< roznocw6riolom

oroks6gvedelem,

az eljAras sorAn az alabbi

szakk6rd6seket

2./

Szakhat6seg bevondsa:

Az eljAr6s so16n Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sAg (5000 Szolnok,
J6zsef A. tit '14.) szakhat6sAgi 6lldsfoglal6sdt 3660012593-712016. dlt, sz6mon - az al6bbi indokolassal - megadta:
,, A J5sz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvedelm i 6s Term6szetvedelm i Foosztalya (5000 Szolnok, Boldog Sandor lstven krt. 4.), a K6relmez6, a Szelev6ny 065/8 hrsz.
alatti ingatlan terulet6n l6v6 regionelis kommunalis szilerd hu lladeklerak6ra vonatkoz6 egyseges
k6rnyezethaszn6lati enged6ly ism6telt megszerz6se irdrnti k6relm6re, az Ligyben indult hat6segi
elj6r6s6ban megk0ldott JN/KTF/00189-39/2016. iktat6szamri - Hat6sdgunk el]€J 2016. jilius 296n 6rkeztetett - szakhat6segi megkeres6s6vel, 6s az SllSsfoglal6s k6r6s mell6kletek6nt megkillddtt, a K6relmez6 megbizasab6l az lnnozenit Kft. (3530 Miskolc, Corvin u. 5. Vlll/1,) altal keszitett kornyezetv6delm i feltilvizsg6lati dokument6ci6val a Hat6s69ot szakhat6sSgi SllSsfoglalSs
megad6sa irant kereste meg, A szakhat6s6gi megkereses mell6kletekent megki..lldott IPPC felillvizsgelati dokumentSci6 6s csatolt mellekletei alapj6n, a megkeres6st, k6relmet megvizsg6lva
megellapitottam, hogy az nem el69iti ki a kcizigazgat6si hat6sdgi elj6rds 6s szolgAltatSs Sltal6nos
szab6lyair6l sz6l6 2004.6vi CXL. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ket.) 30. g (1) bekezd6seben foglatt
tartalmi k6vetelm6nyeket.

A telep vizil6tesitm6nyei - csapadekviz elvezet6, csurgalekviz gyUjt6-t6rol6, monitoring kutak, tal{vizszint stabilizal6 rendszer - HK/581 vk. szAm alatt vizjogi iizemeltet6si enged6llyel rendelkeznek (HK/579 vksz - technol69iai vizell6t6st biztosit6 krit). Az [jzemeltet6si enged6lyben foglaltakhoz kepest eltereseket tapasztaltunk a korabban helyszini ellen6rz6s soran tapasztaltakat k6vet6en, emiatt koteleztuk az Enged6lyest a 36600/2593- 312c1|6.eft. iktat6szSmir V6gzestinkben
a jogellenes ellapot megszLintet6s6re.

A 7112015. (111.30.) Korm. rendelet 28. S (3) 6s a 5, ll, sz. mell6klet alapjAn az egys6ges kornyezethaszn6lati engedely feliilvizs96lati (m6dosit6s) eljdrAsdban a teriiletileg illetekes katasztr6favedelmi szerv, mint vizilgyi hat6s6g szakhat6sagkent ker l kijelcil6sre annak elbir6lSsdra, hogy
a tevekenyseg vizelletesa, a keletkezo csapad6k- 6s szennyviz elvezet6se, valamint a szennyviz
tisztitasa biztositott-e, vizb6zis v6d6terUlet6re, v6d6idomara, Jogszab6lyban, illetve hatarozatban
meghat6rozott el6irasok ervenyesithet6k-e, tov6bb5 annak elbirSlasa k6rd6s6ben, hogy a tev6kenys6g az 5rviz 6s a jeg levonul6sdra, a mederfenntartesra milyen hatest gyakorol, illetve hogy
a tev6kenys6g kapcsan a felszini 6s felszin alatti vizek min6s6ge 6s mennyisege v6delm6re jogszabelyban, illetve haterozatban meghaterozott el6irasok 6rv6nyesithet6k-e.

A szakhat6sdgi megkeres6s mellekletek6nt megkLlldott modositott felillvizsgalati dokumentdci6 es
mell6kletei alapjAn a fent hivatkozott szakk6rd6s tekintet6ben az alAbbiakat Allapitottam meg:

A K6relmez6 a 2016. augusztus 31-ei keltezesu level6vel, 6s mell6kleteivel maradektalanul teljesitette a korebban kiirt hi6nyp6tldst.
A dont6st meqalapoz6 ioqszabdlvhelvek:
12311997. (Vll. 18.) Korm. rendelet a vizbAzisok, a tdvlati vizb6zisok, valamint az iv6vizell5tast
szolgal6 viziletesitmenyek v6delm616l,
21912004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek vedelm6rol,

-

22012004.

(Vll.21.) Korm. rendelet a felszini vizek min6sege v6delm6nek szabalyair6l.

A fentiek alapj6n, es a rendelkez6semre 6ll6 iratanyag, 6s tervdokument6ci6k 6rdemi vizsg6lat6t
kovet6en a fenti jogszabelyi hivatkozasokat figyelembe v6ve a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint
dontcittem.

Jelen szakhat6s69i 6ll6sfoglal6st a kozigazgat6si hat6sAgi eljdrds 6s szolgeltat6s 5ltaldnos szabSlyair6l sz6l6 2004.6vi CXL. torv6ny (a tov6bbiakban: Ket.) 44. g-a (1), (3) 6s (6) bekezd6se atapjAn
adtam.
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A szakhat6sagi dllasfoglal6s elleni 0nall6 fellebbezes lehet6s6get a Ket. 44. g (9) bekezdese zdrrja
ki.

A Hat6sag szakhat6segi hatdskijr6t a vizOgyi igazgatdsi 6s a vizitgyi, valamint a vizv6delmi hat6sagi feladatokat ell6t6 szervek kUelol6ser6l sz6l6 223t2O14. (lX. 4.) Korm. rendetet 10, g (i) bekezd6s 10. pontja, 6s a 7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28, g (3) bekezd6se 6s az 5. sz. mell6klet ll.
tablazat 3. pontja, illet6kess6g6l a 22312014. (1X.4,) Korm. rendelet 10. g (2) bekezdese 6s 2. mel-

l6kletenek 10. pontja 6llapitja meg."
A meq6llapitott t6nv6ll5s 6s az annak alapiiiul qlfoqadott bizonvitekok:

-

Az Elerheto Legjobb Technika (BAT) a rendelkez€s lll. fejezeteben r6szletezett
A T6rsasdg igazolla 2016. majus 31-ig hogy az Allianz Hung6ria Zrt.-nel (sz6khely: Veszpr6m)

kbrnyezetszennyez6si feleloss6gbiztositasi szerz6d6ssel rendelkezik: kotv6nyszam:
321535653

-

Az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. (tov6bbiakban: NKft.) az enged6lyez6si eljSras sor6n beny0jtott
hi5nyp6tl6sAban nyilatkozta, hogy a hullad6klerak6 tovdbbi terulet bevonaseval tervezett bovit6se jelen enged6lyez6si elj6r6sban nem tervezett, ez6rt az enged6ly a kapacit6sbovitesre vonatkoz6an nem rendelkezik
A k6relem szerint az NKft. tov6bbi 6 teleptil6s kdzszolg6ltatds kdr6be tartoz6 hullad6k6t tervezte
a hullad6klerak6n elhelyezni, mikozben az Uj terulettel (0j kazett6kkal) torten6 bovit6st ebben az
eljaresban elvetett6k. Az 0j telepLil6sek hulladekainak fogadAsa miatt - ami a jelenlegi 6ves lerakott mennyis69 k6tszeres6t jelenten6 - a lerak6 6lettartama meg az enged6lyezett magasit6ssal
is olyan mert6kben lecsokkenne, hogy az egy ido utdn vesz6lyeztetn6 a folyamatos k0zszolg6ltates biztositaset a lerak6 tulajdonos telepLil6sek kdzigazgat6si terlilet6n, illetve
szolg6ltat6sba bevonni tervezett tov6bbi 6 telepul6sen is, ez6rt az ellatesi terulet bovit6s6t nem enged6lyezt0k. A tev6kenyseg folytat5saval 6rintett telep0l6seket jelen enged6ly 3. pontja tartalmazza.
A 98 mBf-r6l 102 mBf-re tort6n6 4,0 m-es dep6niamagasitashoz k6sztilt dllekonysdgi vizsgelatot
a GEON system Kft. (3534 l\,4iskolc, lrinyi J. u. 7 . 213.) 2014 februe\eban k6szitette el. A vizsga-

a

-

-

latrol keszult szakv6lem6ny szerint a magasitasra kerul6 dep6niate6t 6llekonysagi biztons6ga
megfelel6. Tov5bbd a GEON system Kft. (3534 Miskolc, lrinyi J. u.7.2t3.) 2016 augusztus6ban
kiegeszit6 geotechnikai szemitasokat- .vegzett a tervezeit magasitas kapcs6n a lerak6
csurgalekvizgytijto 6s aljzatszigetel6 rendszer6re vonatkoz6an. A dokumentdlt szemitasok szerint a hullad6kdep6nia megl6v6 csurgal6kvizgyrijt6 6s aljzatszigetelo rendszere a magasitest kovet6en fell6p6 mechanikai igenybe vetekkel szemben megfelel6 ellenallassal rendelkezik.
Az enged6lyes OKTF-KP/13'152-412015. szemon rendelhezik min6sit6si enged6llyel.
A kerelem szetint az NKft. a korabbi engedelyben szerep16, technol6giai c6lra hasznosithat6
hulladekok fajtajat es mennyis6g6t is b6viteni tervezte. A technologiai c6lra hasznosithat6 hullad6kok mennyis6get a korSbbi enged6lyben is szereplo 5000 tonna/evben hataroztuk meg, mivel
a lerak6 i]zemeltet6si kapacit5sa nem veltozott, igy nem indokolt a technol6giai c6lra hasznosithat6 hullad6kok mennyiseg6nek ndvel6se sem.

-

A k6relemben megnevezett l0 01 01,17 0203, 19 06 04, 19 08 01, 19 08 05, 20 03 07 azonosit6 k6di hulladekok nem alkalmasak takarAs/t<jlt6s 6pit6s6re, ez6rt nem enged6lyezzi.ik a hullad6klerak6n techno169iai celra tort6n6 hasznositasukat.
Az LR. 9. $ (2) bekezd6s szerinti tartalommal osszeallitott 0zemeltet6si szabelyzat jelen engedelyez6si elj6rds sorSn nem kerult elfogad5sra. Az LR. 9. $ (1) bekezdese szerint ,,a hullad6klerak6
uzemelteteset az uzemeltetesi terv szerint kell v6gezni." Az ellzoek alapjAn az uzemeltetesi szab5lyzat nem tartalmazhat olyan elemeket, amelyekre vonatkoz6an nincs 6s nem is lehet enged6lyuk a LetR. hat6lybal6pese 6ta. A szabalyzatb6l az eloz6ek miatt az [j terulettel tort6n6 bovit6sre vonatkoz6 reszt is ki kell venni, mivel annak enged6lyez6se m6g nem tortent meg.
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Az el6zetes rekultiv6ci6s tervet a kdrnyezetv6delmi hat6s6g nem fogadta el, azt az enged6lyben
foglaltak figyelembevetelevel a jelen engedelyben megadott hatarid6re kell elk6sziteni 6s j6vehagySsra benyfjtani a kornyezetv6delmi hat6s6ghoz.

A dokumentdci6ban foglaltak a n6peg6szs6giigyi szaktertilet haaskdrebe tartoz6 jogs>abdlyokkal nem ellent1tesek, megfelelnek a kornyezet- 5s te/eptil6s-egdszs1giigyre, az eg6szsegk6rosit6 kockezabk 6s esef/eges hatdsok felm6r6sere, a felszln alatti vizek min6s6gdt, egeszsegkerosifts nelkali fogyaszthat1segAL felhasznelhaftseg befolydsol6 kOr lnenyek, tdnyez5k
vizsgAh6ra, lakott teralett6l (lak66palett6l) sz1mibtt vedfievobdgok vdlemdnyez6sere, a talajjal,
a szennyvizekkel, vesz6lyes hu ad1kokkel kapcsolatos kozeg1szs1glgyi kovetelm6nyek 6rv6nyesitesenek az emberi hasznAlatra szoqeb felszini vizek vddelmere kiterjedjen.
Az egys6ges kornyezethaszn6lati enged6ly ism6telt megszerz6se megnevez6sU eljSr6s keret6ben a kulturSlis iiriiks6g (nyilventartott mUeml6ki 6rt6kek, mUemlekek, mUeml6ki teruletek v6delme, nyilventartott 169eszeti lel6helyek, vedettd nyilvanltott 1696szeti le16helyek, regeszeti ved60vezetek) v6delm6re kiterjed6en a szaktertileti szakv6lemenyt az a16bbi:

.
.

A tervezett l6tesitm6ny megval6sitdsa ellen a kulturdlis iiriiksegv6delem szempontjAb6l kffogAst nem emelek.

Amennyiben a t1rgyi beruhAzes a kulturAlis brdkseg vedelmer6l sz6l6 2001, 6vi LXIV. t1yeny
@ bvebbiakban: KAtv.) 7. S 20. pontja szerinti nagyberuhezesnak min1sdl, vagyis brutt6 500

milli6 forintos 6rt6khat6ft meghalad6 teljes hekerAl'si k'ltsegfi beruh^zes, a Nemzeti
Infrastrukt(lra FejlesztS zft. elhl kezelt beruhezes, a v6dm -, tdlf6s- 6s a 2500 hektdr
alapter letet meghalad6 drapaszt6tdroz6-,5pitbs, vagy azon kiiz6rdek[i c6l0 beruhezAs,
amelynek megval6sitdsa 6rdek6ben a kisajdtitAsr6l sz6l6 tiirvany szerint kisajeti#st

,

.
.
.
,

.

vegeztek, akkor a beruh'z1ssal 6rintett brAbte vonatkoz6an a Kotv 7. S 3. pontjeban meghatdrozott elSzetes reg6szeti dokumenteci6t kell kaszittetni.
Az el1zetes regeszeti dokumenhci't legkes6bb a beruhezasi brtileten tervezeft l6tesitm6nyekhez kapcsol6d6 Eteslt6si eljArAsok keret6ben k1rjiik benyAjtani. Hat6segom a beruhezAshoz kapcsol6d6 l6tesit6si eljdrdsokban szakhabsegk6nt vesz 16sz, vagy egyes eljdrdsok
keretdben a kultur1lis
vddelmere kiterjed1 szakk6rdes vizsgeh6ba bevont szakert6'rdkseg
k6nt j6r el.
.Amennyiben a tdrgyi beruhdzds nem min6sAl nagyberuhezesnak, akkor a beruhez' erre
vonatkoz6 nyilatkozatAt ke beny(tjtani a |6tesit6si eljdrdsok keret6ben.
Nem nagyberuhttzds eset6n a beruhdzAs vonatkoz1sdban terepbejer^son alapul6 6rdksegv6delmi hatdstanulmenyt kell k6szittetni, melyet a beruhAzAsi teriileten tervezett letesitm6nyekhez kapcsol6d6 l6tesftesi eljer1sok keret6ben k6rj1k &ny1jtuni.
Az lnno-Szolnok Nonprofit Kft. dokumenftci6ja, valamint a reg*zeti lel1helyek 6s m1embkek
nyilv6ntartdsi adatai alapjen mege apitottam, hogy a tervezett beruhezes az or'ksegv6delmi
haftsegi nyilvenhftdsdban szerepl6 30175 azonosit6 szAm1 r6g6szeti lel6helyet 6rint.
A beruhezessal 6rintett 169dszeti lel'helyet szakirodalmi adatokb6l, topogrefiai kuhftsokbdl
ismerjlk. A lel6helyen teljes felAleftl feltdres nem t'ftent, ezert nem ismerjiik a lel'hely veftik,lis 6s horizontdlis kiterjed6s6L elbpot't 6s intenzfteseL A beruhdzds sordn 6rinthetnek felt6ratlan, erintetlen lel6helyr'szeket. A beruhazAs fAldmunkAi soren nem csak el6rik a fettetelezhet6 rdgdsze retegeket, hanem et is veghatjek azt.
A Kdtv.23/C. S 0) bekezddse el'irja, hogy nagyberuhdz6s megval6sit1sa eset,n elozetes
r6g6szeti dokumentdci6t kell k6sziteni. Az el6zetes r6g6szeti dokumenteci6 a Kotv.7. S 3.
pontja alapjdn valamely terUlet r6g6szeti 6rintetts'genek tiszt1zAsdra, a reg6szeti ordkseg
elemeire vonatkoz6 ismeretek gAbndsen a lel6hely jeleg6nek, korAnak, kiterjedesenek 6s inbnziftsAnak) megszerzesere 6s pontosi6sera szoqeb, valamint az ebb6l k6vetkez6en elvegzendO reg6szeti feladatell6tas formAjanak, id6- es kdltsqgvonzatainak meghaftrozds^hoz
hozzej1ru16, az ismeft adatok 6s forr1sok feldolgozAseval, a lel6hely 6llapoteban maradand'
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,

.

.
.

vdltozessal nem jer6 mAszeres lel6hely-, illetve leletfelderit's, terepbejdrds 6s pr'bafeft'res
al kal m azdsdval k6 szti lt doku me ntu m.

A Kiitv. 7. $ 20, pontja szerint nagyberuhAzds az al1bbi fdldmunkdval j6r6 beruhdz1sok:
- a) a brutt6 500 millio forintos eftekhaAft meghalad' teljes bekerlllsi kAftsegti beruh-dzas.
- c) a Nemzeti lnfrastruktIra Fejleszt5 zft. eftal kezelt beruh'zAs,
- d) a v6dm1-, idlfds- ds a 2500 hekt^r alapterLletet meghalad' drapaszb6roz6-'pft,s,
vagy
- e) azon kaz'rdektt c6l0 beruhezes, amelynek megval6siasa
a kisajdtitdsr6l
'rdekeben
sz5l6 t6rv6ny szerint kisaje 6$ vegeztek.
- A Kotv. 23/C. S G) bekezdese szerint az el6zetes regdszeti dokumenqci6t a beruhez6val
kotott iresbeli szerz6d6s alapjen a jogszabelyban k|elAlt Ar1ksdgvddelmi szerv (Forster
Gyula Nemzeti Ordksegvedelmi es Vagyongazdalkoddsi KOzpont 1014 Budapest ldncsi cs
Mihdly utca 1.) kesziti el.
Amennyiben a 6rgyi beruhezes nem minastl nagyberuh^zesnak, 6s ezt a t6nyt hat6segom fel6 az enged6lyes nyilatkozatban is meger1siti, akkor el'zetes reg6szeti dokumen6ci5t nem szt)ks'ges k6sziteni. lJgyanakkor hat6s6gom ebben az esetben is szakhat6sdgk'nt,
vagy egyes eljdrttsok kereteben a kulturatis oroksdg vddelmere kiterjed, szakkerdes vizsgebtAba bevont szak6ft6kent jer el a Hrgyi projekthez kapcsol6d6 l6tesit6si enged6lyez6si eljdrasokban.
Ebben az esetben a tArgyi a beruhdziis vonatkozdsdban terepbejdrdson alapul6 iSriiksagv6del m i hat,sta n u I m 6 nyt kell k'szittetni.
A K6tv. 85/4. S G) bekezd6se szerint a hafiseg 1rbks4gv'delmi hatdstanulmdny k6szlt6s6t
i rh atja el6 jogsz a b 6 |yba n meg hatd rozott esetekbe n.
A r6geszeti araksdg ds a m1embki efi6k v6delmevel kapcsolatos szabalyokr1l sz6lo 39/2015.
(lll. 11 .) Korm. rendelet (Kormdnyrendelet) 63. S e) bekezdes b) pontja szerint a szakhat6sdgi
hatdskdr6ben eU416 vagy az 6r6ks6gv6delmi szakk'rdest vizsgitl6 hat'sAg ijrdks6gv6delmi
hatestanulmAny elkesziteset irhatja el6 a beruhezes ebkeszit6s6t meghatAroz6 feltetelek tiszMzAsa el1zetes kornyezeti habsvizsg6lat vagy karnyezeti hatAsvizsgeht, eseten, ha elozetes
r6g6szeti dokumentdci6 nem 6ll rendelkez6sre.

Az egyseges kornyezethasznelati enged6ly kiadhat6.

A Khr. 20. S (3) bekezd6s eloirasanak megfeleloen a hulladekgazdalkod6si enged6lyt, mint a kcjrnyezetv6delmi hat6s6g hat6skor6be tartoz6 enged6lyt az egys6ges kornyezethasznalatj enged6lybe
belefoglaltam, tekintve, hogy a hullad6kr6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny 62. g ('1) bekezd6s rendelkez6se szerint hulladekgazd6lkod6si tev6kenyseg is csak a kornyezetv6delmi hat6s6g 6ltal kiadott hulladekgazdalkodesi engedely vagy nyilvantart6sba v6tel alapjen vegezheto.
Az enged6lyez6st a hullad6kgazdelkodasi tevekenys69ek nyilvantartasba v6te1616l, valamint hat6segi
enged6lyez6sr6l sz6l6 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet szabalyozza.

Az engedelykerelemre indult etiaras soran hozott dont6semmel a rendelkezd resz szerint hataroztam.
Dont6semet a KeL71. S (1)bekezdese szerint hat6rozatba foglaltam. Az 0gyben rendelkez6sre 6116
osszes adat, a megallapitott teny6ll5s alapj5n - figyelemmel a Korm. rendelet 9. 6s 11. sz, mell6klet,
valamint a 17. S-ban foglaltakra - hoztam meg a dont6semet.

Az Ugyben a jogszabaly szerinti ugyint6z6si hatarid6: 70 nap melyet; az aldbbiak szerint nem l6ptem
t0l. Az Ugyintez6si haterid6be nem szemit bele:
- a hienyp6tlasra ir6nyul6 felhiv5st6l az annak( azoknak ) teljesit6s6ig terjed6 id6 6s a szakhat6sag eljarasanak id6tartama.

A Hat6sag hat6skcjr6t 6s illetekess696t megdllapit6, valamint a dont6st megalapoz6 jogszabelyhelyek:
A kcirnyezet v6delm6nek 5ltal6nos szabelyair6l sz6l6 1995. 6vi Llll. torv6ny 66. S ('1) bekezdes b)
pontja 6rtelm6ben kornyezethasznalat az egys69es kornyezethaszndlati enged6lyez6s hat6lya

-

al6 tartoz6 esetekben a kornyezetv6delmi hat6sdg dltal kiadott egyseges kornyezethasznalati
enged6ly jogercire emelked6s6t kovet6en kezd6dhet meg, illetve folytathat6.

-

A kornyezetv6delm i 6s term6szetv6delm i hat6sdgi 6s igazgatdsi feladatokat ellet6 szervek kijelol6s6r6l sz6l6 7112015. (111.30.) Korm. rendelet 8-9. S, 6s a 2. sz. mell6klet alapjAn az illetekesseggel rendelkez6 kornyezetvedelmi hat6seg a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal.
Az enged6ly hat6lya a Khr.2AlA. S szerinf lett megellapitva.
Haterozatom kiad6sen6l- fentieken t0l - figyelembe veltem m6g a leveg6v6delmi, zaj- 6s rezg6sv6delmi, term6szetv6delmi 6s a foldtani kozegre vonatkoz6 jogszab6lyokat.
A kcirnyezetv6delm i 6s term6szetv6delm i hat6s6gi elj6r6sok igazgat6si szolgaltatesi dijair6l sz6l6
1412015. (lll. 3'1.) FM rendelet '1. sz6mri melleklet az enged6lyez6shez igazgat6si szolg5ltat6si
dijat Sllapit meg.
A Ket. 44, S (1) bekezd6s szerint ,,Tdrv6ny vagy korm6nyrendelet az iigyben erdemi dont6sre
jogosult hat6seg sz6m6ra el6irhatja, hogy az ott meghaterozott szakk6rd6sben mas hatosag (a
tovebbiakban: szakhat0s6g) kotelez6 6llasfoglalasat kell beszereznie. A szakhat6sAg olyan
szakkerd6sben ad ki all6sfoglalast, amelynek megit6lese hat6s6gi Ligykent a hat6skor6be tartozik, ennek hizinyeban torv6ny vagy kormdnyrendelet annak vizsgillat6t szakhat6sdgi tigyk6nt a
hat6skorebe utalja."

47112015. (lll. 30.) Korm. rendelet 38. S (1) bekezd6s 6s a 5. sz. melleklet alapjSn a szakhat6s69okat az elj6rdsba bevontam,
Felhivtam a kdrnyezethaszn6l6 figyelmet a jogszab6lyokba rogzitett jogkovetkezm6nyekre, valamint a
meghatarozott cselekm6ny vegrehajtasanak lehet6s6g6re.

A Ket. 98. $ (1) bekezd6sben rogzitettek szerint az elsofok0 hatarozat ellen fellebbezesnek van helye.
A Ket. 99. $ 6rtelm6ben a fellebbez6st a d6nt6s k0zleset6l sz6mitott 15 napon belul lehet el6terjeszteni.

A KeI. 44. $ (9) bekezd6s szerint a szakhat6s69 6llAsfoglal6sa ellen ondllo jogorvoslatnak nincs helye,
az a natarozat, illetve az eljAr6st megszuntet6 vegzes elleni jogorvoslat keret6ben tamadhat6 meg.

A jogorvoslati eljaras dijet a kornyezetv6delmi 6s term6szBtv6delmi hat6segi eljdrdsok igazgatasi
szolg6ltat6si dijair6l sz6l6 1412015. (lll. 31 ,) FM rendelet szabelyozza

Szolnok, 2016. okt6ber 16.
Dr. Killai Maria kormenymegblzott
nev6ben 6s megbizds6b6l kiadm6nyoz6:
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