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ELŐZMÉNYEK

A Veolia Waste Hungary Kft. – 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65. (továbbiakban: Kft vagy
megbízó) – Vasvár, 2041/1 hrsz. alatti telephelyére a Vas Megyei Kormányhivatal által
VA/KTF01/1889-11/2016. számon kiadott és a VA-06/AKF05/2074-8/2017., a VA06/AKF05/2074-17/2017. VA-06/AKF05/1552-12/2018. számon egységes szerkezetbe
foglalt VA-06/AKF05/1313-7/2019., VA/AKF-KTO/277-7/2021., és VA/KTHF-HO/382/2021. számon módosított nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és
hasznosítására vonatkozó engedéllyel rendelkezik.
Az engedély érvényessége 2021. szeptember 15-én lejár, így az engedély megújítása
szükséges.
Az engedélykérelem elkészítésével a Kft. a PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kftt bízta meg. A Vas Megyei Kormányhivatal eljárásában való képviseletére Pados Róbert
(ügyvezető) környezetvédelmi szakértőt hatalmazta meg. A meghatalmazás mellékletként
csatolásra került.
Pados Róbert rendelkezik felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel, Vas Megyei Mérnöki
Kamarai nyilvántartási száma: 18-00754., szakértői jogosultságának száma: 32/2016. A
végzettséget igazoló szakértői okirat másolata csatolásra került a mellékletben.
Az engedély kérelem igazgatási szolgáltatási díja 710.000 Ft a Vas Megyei Kormányhivatal
részére (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, hasznosítás díja) megfizetésre került.
Az erről szóló igazolás a mellékletekben található.
A tervezett tevékenység célja nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása.
Az 1995. évi LIII. törvény szerint a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének
figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a
hulladék-keletkezés

csökkentésével,

a

természetes

és

az

előállított

anyagok

visszaforgatására, újra felhasználására törekedve kell végezni.
A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a
külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell
alkalmazni.
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Gazdasági cél: A gyűjtött hulladékok előkezelése során keletkező maradék, valamint az ipari
gyártási tevékenységek során keletkező hulladék előkezelésével, hasznosításával jelentősen
csökkenthető a primer fűtőanyagok felhasználása, illetve a lerakásra kerülő hulladékok
mennyiségének csökkenése is megvalósul.

2
2.1

AZ ENGEDÉLYES ADATAI
A kérelmező adatai:

Neve: Veolia Waste Hungary Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65.
Adószáma: 25016844-2-20.
KSH azonosító száma: 25016844-3832-113-20
Cégjegyzékszáma: 20-09-075860
KÜJ száma: 103327662
Kérelmező telephelyének címe: Vasvár, 2041/1 hrsz.
KTJ száma: 102652551
A tervezett tevékenység: Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása
A kezelési művelet kódja/megnevezése:
E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
R3a szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
R1b olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként
használnak fel

2.2

Kapcsolattartók az engedélyeztetési eljárás során:

Pados Róbert – környezetvédelmi szakértő
9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.
Tel: + 3630/520-6387
E-mail: pannonokoraciokft@gmail.com
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A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A Veolia Waste Hungary Kft. a Vasvár, 2041/1 hrsz. alatti telephelyén továbbra is nem
veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.
Az engedélykérelem dokumentációja a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba
vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7.
és 9. §-ában foglaltak figyelembe vételével került összeállításra.
A kezelési művelet kódja/megnevezése:
E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
R3a szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
R1b olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként
használnak fel
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A TERVEZETT GYŰJTÉSI KEZELÉSI MŰVELETTEL ÉRINTETT TERÜLET

A hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítását a Kft. a Vasvár, 2041/1 hrsz. alatti
telephelyen kívánja végezni.

5

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBA VONT HULLADÉKOK

A gyűjteni tervezett hulladékok 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma,
valamint éves mennyisége a következő táblázatban foglaltaknak megfelelően:
A hulladékok
azonosító kódja

megnevezése, összetétele

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

mennyisége
(t/év)
41 300

műanyag csomagolási hulladék (ezen

41 300

15 01 02
15 01 03

belül műanyag fólia)
fa csomagolási hulladék

41 300
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vegyes összetételű kompozit

41 300

csomagolási hulladék
egyéb, kevert csomagolási hulladék

41 300

kiselejtezett berendezésből eltávolított

41 300

anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
műanyag és gumi

41 300

egyéb, a 19 12 11-től különböző

41 300

hulladék mechanikai kezelésével nyert
hulladék (ideértve a kevert anyagokat
is)

19 12 10

éghető hulladék (pl. keverékből

41 300

készített tüzelőanyag)

20 01 01

papír és karton

41 300

20 01 10

ruhanemű

41 300

20 01 11

textíliák

41 300

20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01 37-től

41 300

20 01 39

műanyagok

41 300

Gyűjteni kívánt hulladékok összesen

41 300

Az előkezelni és hasznosítani tervezett hulladékok 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
szerinti kódszáma, valamint éves mennyisége a következő táblázatban foglaltaknak
megfelelően:
A hulladékok
azonosító kódja

megnevezése, összetétele

mennyisége
(t/év)

02 01 03

hulladékká vált növényi szövetek

150 000

02 01 07

erdőgazdálkodás hulladéka

150 000
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03 01 01

fakéreg és parafahulladék

150 000

03 01 05

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa,
forgácslap és furnér, amely különbözik

150 000

03 03 01

fakéreg és fahulladék

150 000
150 000

03 03 07

hulladék papír és karton rost
szuszpenzió készítésénél mechanikai
úton elválasztott maradék

03 03 08

hasznosításra szánt papír és karton
válogatáséból származó hulladék

150 000
150 000

04 01 08

krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék
(kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási
por)

04 02 15

kikészítésből származó hulladék, amely
különbözik a 04 02 14-től

150 000

04 02 21

feldolgozatlan textilszál hulladék

150 000

04 02 22

feldolgozott textilszál hulladék

150 000

04 02 99

közelebbről meg nem határozott
hulladék

150 000

07 02 13

hulladék műanyag

150 000

közelebbről meg nem határozott
hulladék
gyalulásból és esztergálásból származó

150 000

07 02 99
12 01 05

150 000

műanyag forgács

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

150 000

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék (ezen
belül műanyag fólia)
fa csomagolási hulladék

150 000

vegyes összetételű kompozit

150 000

15 01 03
15 01 05

150 000

csomagolási hulladék

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

150 000

15 01 09

textil csomagolási hulladék
abszorbensek, szűrőanyagok,
törlőkendők, védőruházat, amely
különbözik a 15 02 02-től
hulladékká vált gumiabroncsok

150 000
150 000

15 02 03
16 01 03

150 000
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16 01 19

műanyagok

150 000

16 02 16

kiselejtezett berendezésből eltávolított
anyag, amely különbözik a 16 02 15-től

150 000

17 02 01

fa

150 000

17 02 03

műanyag
előkevert hulladék, amely kizárólag
nemveszélyes hulladékot tartalmaz
állati és növényi hulladék nem
komposztált frakciója

150 000

19 12 01

papír és karton

150 000

19 12 04

műanyag és gumi

150 000

19 12 07

fa, amely különbözik a 19 12 06-tól

150 000

19 12 08

textíliák

150 000
150 000

20 01 01

éghető hulladék (pl. keverékből
készített tüzelőanyag)
egyéb, a 19 12 11-től különböző
hulladék mechanikai kezelésével nyert
hulladék (ideértve a kevert anyagokat
is)
papír és karton

20 01 10
20 01 11

ruhanemű
textíliák

150 000

20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01 37-től

150 000

20 01 39

műanyagok

150 000
150 000

20 03 01

egyéb települési hulladék, ideértve a
vegyes települési hulladékot is
(elenyésző biohulladékkal, a szelektív
és a biohulladéktól elkülönítetten
gyűjtött maradék hulladék)

19 02 03
19 05 02

19 12 10
19 12 12

20 03 07
lomhulladék (döntően bútor)
Hasznosítani és előkezelni kívánt hulladékok összesen
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150 000
150 000

150 000

150 000
150 000

150 000
150 000

A GYŰJTÉSI, ELŐKEZELÉSI, HASZNOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

A telephelyre beérkező hulladékok szemrevételezést és a dokumentáció ellenőrzését
követően hídmérlegen mérlegelésre kerülnek és elvégzésre kerülnek a szükséges
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adminisztrációs feladatok. A telephelyen az arra kijelölt vezető kijelöli a beérkező anyagok
helyét. A hulladékok mozgatását targoncákkal és rakodógépekkel végzik.
A telephelyen átvett nem veszélyes hulladékokat 6000 m2 területű, egybefüggő
betonfelületen gyűjtik.
A tárolóhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége: 8.000 tonna.
A lemért hulladékok bálákban, vagy különböző méretű konténerekben kerülnek a betonozott
hulladéktároló helyre.
A hulladékok előkezelése, hasznosítása a telephelyen lévő csarnoképületben, illetve a
csarnoképületen kívül a betonozott területen történik.
A telephelyen található berendezések (domináns zajforrások) az alábbiak:
-

1 db KOMTECH Terminátor 5000S előaprító és mágneses leválasztó csarnokon kívül

-

3 db targonca

-

1 db homlokrakodó

-

2 db kitológémes rakodó

-

csarnokban: technológiai sor

A technológiai sor részei
-

1 db előaprító (Lindner Atlas 5500)

-

mozgó-padlós adagológarat

-

elektromágneses leválasztó

-

ballisztikus szeparátor

-

optikai szeparátor

-

vas-és nem vas fémleválasztó

-

2 db utóaprító (Lindner KOMET 1800 típusú darálóberendezések)

-

főbb elemek között szállítószalagok (11. melléklet)

A hulladék feldolgozása, annak technológiája a feldolgozandó hulladék típusától, fajtájától,
annak feldolgozottságától függ. Elsődleges cél a hulladékból SRF előállítása, amely
megfelel a MSZ EN 15369:2012 szabványban előírtak, valamint az erőművi partnerek
előírásának.
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Ez alapján három technológiai megoldást, gyártást alkalmaz az üzem:
A: aprítandó bálázott, ömlesztett hulladék, amely a teljes technológiai soron végig
megy.
B: előzetesen minősített, aprított hulladék, amely a technológia sorra a mágneses és
elektromágneses leválasztó elé kerül beadagolásra,
C: előzetesen minősített aprított, bálázott hulladék, ahol bálabontás és mágneses
leválasztás történik.

„A” technológia
A termeléshez szükséges anyagok kiválasztását követően rakodógéppel előaprító
berendezésbe (Lindner Atlas 5500) kerülnek. Az előaprított anyagot a szállítószalag
továbbítja az adagoló bunkerben, amely pufferel és walking-floor rendszerével lassan
továbbítja a következő szállítószalagra. A hulladékból az elektromágneses szalag leválasztja
a vas és nemvas fémeket. Ennek a frakciónak a minősége változó, mivel a rátapadt egyéb
anyagokat is magával rántja
A szállítószalag az anyagot ballisztikus szeparátorra adja fel. A ballisztikus szeparátor
leválasztja a kis méretű frakciót, továbbá elkülöníti a könnyű (2D), és a közepes úgynevezett
„guruló" (3D) frakciót. A 3D frakcióból lehetőség van további haszonanyag kiválogatására,
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vagy a technológiába történő visszavezetésre - akár manuális úton is - további szétválasztási
és/vagy utóaprítási célból.
A ballisztikus szeparátorral leválasztott - már megfelelő mérettartományú - frakció
szemrevételezést követően bekeverésre kerülhet az utóaprított anyagba, vagy külön kerül
tárolásra, felhasználásra.
A 2D anyagból igény szerint optikai szeparátor segítségével különféle anyagokat (pl.
halogén tartalmú műanyagokat) lehet leválasztani annak érdekében, hogy az előállított
termék megfeleljen a piaci elvárásoknak. Az így leválasztott anyag, mint válogatási
technológiai maradék keletkezik. Az. optikai válogatást követően az anyagból további vas és
nemvas fémek kerülnek leválasztásra (mágnes és örvényáramú szeparátor), szintén minőségi
és egyéb hasznosíthatósági okokból.
A már megfelelő összetételű anyag ezt követően a szükséges szemcseméret elérése
érdekében kettő párhuzamosan telepített aprítóberendezésen kerül átvezetésre.
A késztermék az arra kijelölt tárolóhelyre kerül csigás adagolóval, majd innen rakodógép
segítségével szállítójárművekbe az elszállítás érdekében.
„B” technológia
Számos partnertől előzetesen minősített, aprított hulladék érkezik, amely a csarnokban, az
arra kijelölt helyen, kerül tárolása. Mivel a hulladék paraméterei ismertek, így a vas-és nem
vas fémleválasztó elé kerül munkagéppel beadagolásra. Elsősorban az utóaprítók védelme
miatt történik a fémleválasztás.
„C” technológia
Az előzetesen minősített, aprított bálázott hulladék esetében a bálabontás, kézi drót
eltávolítás után a KOMTECH Terminátor 5000 újra aprítékra szedi a bálát, míg az esetleg
fennmaradt fémet az aprító mágnesszalagja távolítja el. Az így kapott anyag az „A” és „B”
technológia kész termékéhez kerül.
A technológiai folyamat végén keletkező aprítékokat az MSZ EN 15359 szabvány
előírásainak való megfelelést követően SRF minőségű tüzelőanyagként értékesítik.
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A szilárd újra hasznosítható tüzelőanyagként értékesíteni kívánt SRF minőséget akkreditált
laboratórium vizsgálja be. Amennyiben a technológiai folyamat végén RDF minőségű
éghető hulladék keletkezik, az 19 12 10 azonosító kódon termikus hasznosítási céllal
értékesítésre kerül engedéllyel rendelkező kezelőhöz.
A technológiából keletkező hulladékokat különböző méretű gyűjtőedényekben a csarnok,
illetve a telep szilárd burkolatú helyein gyűjtik.
A tevékenységet folyamatos történik 3 műszakban.
7

A KEZELÉS ANYAGMÉRLEGE

Bemenő hulladékok
„A”
technológiába
bemenő
hulladékok
100 %

„B”
technológiába
bemenő
hulladékok
100 %

Tevékenység
Aprítandó
bálázott,
ömlesztett
hulladék,
ami a teljes
technológiai
soron
végigmegy.

Előzetesen
minősített,
aprított
hulladék, amely
a mágneses és
elektromágneses
leválasztó elé
kerül
beadagolásra.

Kimenő anyagok

75-80 %
termék, 2025 %
technológiai
hulladék

90-95 %
termék, 510 %
technológiai
hulladék
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Előzetesen
minősített
aprított,
bálázott
hulladék,
ahol
bálabontás és
mágneses
leválasztás
történik.

„C”
technológiába
bemenő
hulladékok
100 %

8

Termék
96-98 %

Technológiai
hulladék
2-4 %

SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK

8.1

Személyi feltételek

A tevékenység környezetvédelmi irányítását megbízási szerződéssel Pados Róbert
környezetvédelmi szakértő látja el, melyről a megbízási szerződés másolata a
dokumentációhoz csatolásra került.
Munkavégzés folyamatos műszakban történik H-V között. Éjszakai munkavégzés is
tervezett.
A tevékenység végzéséhez a következő személyzet áll rendelkezésre, összesen 32 fő:


telepvezető



ügyviteli ügyintéző



nyilvántartás-kezelő (mérleges)



műszakvezető 3 fő



műszakvezető -helyettes (min.ell.) 1 fő



karbantartó



rakodógép – targoncakezelő 9 fő



udvaros

1 fő
1 fő
2 fő

4 fő
11 fő
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A telephelyen minden szükséges tárgyi feltétel biztosított a tevékenység folytatásához. A
tevékenység során használt gépek és targonca, valamint a technológiai sor javítását,
karbantartását –szakszerviz, külső vállalkozás végzi.

8.2

Tárgyi feltételek

Gépek:
A hulladékkezeléshez használt gépek részben, berendezések a Kft. saját tulajdonában
vannak. Ezek a következők:
-

hídmérleg

-

1 db KOMTECH Terminátor 5000S előaprító és mágneses leválasztó csarnokon kívül

-

3 db targonca

-

1 db homlokrakodó

-

2 db kitológémes rakodó

-

csarnokban: technológiai sor

A technológiai sor részei
-

1 db előaprító (Lindner Atlas 5500)

-

mozgó-padlós adagológarat

-

elektromágneses leválasztó

-

ballisztikus szeparátor

-

optikai szeparátor

-

vas-és nem vas fémleválasztó

-

2 db utóaprító (Lindner KOMET 1800 típusú darálóberendezések)

Főbb elemek között szállítószalagok.
8.3

Közegészségügyi feltételek

A dolgozók ivóvízzel történő ellátása palackos vízzel történik. A dolgozók részére szociális
helyiségek, öltöző, melegedő és étkező a telephelyen rendelkezésre áll. A szükséges egyéni
védőfelszereléseket a munkáltató az egyéni védőeszköz juttatási rend szerint biztosítja, azok
cseréje a védelmi képesség elvesztése előtt megtörténik.
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A dolgozók egészségügyi alkalmasságát az üzemorvos rendszeresen vizsgálja, szerződése
csatolásra került.

9

A
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
KÖRNYEZETVÉDELMI JELLEMZŐI

9.1

LÉTESÍTMÉNY

MŰSZAKI

ÉS

Műszaki jellemzők

Műszaki jellemzői:
A telephely Vasvár, 2041/1 hrsz. alatti ingatlanon található, mely a Kft. tulajdonában van. A
telephelyen vezetékes ivóvíz rendelkezésre áll, a keletkező kommunális szennyvíz
közcsatornára kerül.
A tevékenység folytatásához szükséges létesítmények
A tevékenység folytatásához minden feltétel (személyi, pénzügyi, műszaki, tárgyi) adott a
Kft. telephelyén. A telephely körbe van kerítve, illetve a telep őrzését külső vállalkozás 24
órában látja el.
A telephely hulladék kezelő kapacitásának számítása:
A hulladékok aprításra 4 db aprítógép áll rendelkezésre:


1 db Terminátor 5000S daráló (előaprító) mely maximális elméleti kapacitása
egyenként 25 tonna/óra. Ez azt jelenti, hogy folyamatos (napi 24 órás) üzemelés
mellett naponta (műszakonként 6 óra) a géppel 450 tonna, évente (350 nappal
számolva, H-V) 157 500 tonna hulladék darálása lehetséges.



Lindner Atlas 5500 (teljesítménye nem releváns, mert az utóaprítók határozzák meg
a technológiai sor teljesítményét)



2 db utóaprító (Lindner KOMET 1800 típusú darálóberendezések) melyek maximális
elméleti kapacitása egyenként 6 tonna/óra. Ez azt jelenti, hogy folyamatos (napi 18
órás, H-V) üzemelés mellett naponta a két géppel 2 x 108 tonna, évente (350 nappal
számolva, H-V) 75 600 tonna hulladék darálása lehetséges.
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Egy időbeni tárolókapacitás a telephelyen:
A telephelyen a gyűjtött, előkezelésre, hasznosításra szánt, illetve előkezelt hulladékok
tárolása a meglévő 6000 m2-es szilárd beton burkolat eső/csurgalékvíz elvezetéssel ellátott
tárolóhelyen történik, ahol továbbra is 8.000 tonna hulladék tárolására van lehetőség
fajtánként elkülönítve és feliratozva. A hulladékok tárolása bálázva, illetve különböző
méretű konténerekben történik.
A tárolóhelyek üzemeltetési szabályzatát jelen kérelem mellé csatoljuk.

9.2

Környezetvédelmi jellemzők

Havária eseménykor használható eszközök, felszerelések:
A Kft. a telephelyén olajfelitató anyagot (homok) tárolt be, mely kiszórásához és
összegyűjtéséhez a kézi szerszámok a telephelyen rendelkezésre állnak. Az esetlegesen így
keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen az elszállításig
megoldható.
Kritikus ellenőrzési pontok:
1. A hulladékok tárolóhelyei
2. Aprítók melletti térrész

9.2.1 Hulladékgazdálkodás
A Kft. az 5. pontban felsorolt hulladékokat kívánja gyűjteni, előkezelni és hasznosítani. A
hulladék előkezelése, hasznosítása a telephelyen folyamatosan történik, hulladék
felhalmozására nem kerül sor.
A telephelyen végzett tevékenység során normál körülmények között szociális eredetű,
települési szilárd hulladék keletkezésével kell számolni. A munkavégzés helyén a dolgozók
kommunális hulladékának gyűjtőedénybe helyezése, majd közszolgáltatónak történő átadása
megoldott. Az esetlegesen képződő másodlagos hulladékokat különböző méretű
konténerekben

a

meglévő,

kijelölt

tárolóhelyen

gyűjtik

engedéllyel

rendelkező

hulladékkezelőnek történő átadásig.
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A tevékenység végzése során veszélyes hulladékok nem keletkeznek. Veszélyes hulladék
keletkezéssel gyakorlatilag csak esetleges havária helyzetben kell számolni.
Ezen havária helyzet a gépek, szállítójárművek meghibásodásából eredő olajcsepegés,
amelynek kármentesítése során keletkezhet olajjal szennyezett hulladék. Keletkezése esetén
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet, illetve a havária tervben foglaltak szerint kell eljárni.
A hulladékok megfelelő kezeléséért az engedélyes felel.
Az előkezelési tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet
engedélyes a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint vezet.
A karbantartási tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékoknak
munkahelyi gyűjtőhelyet alakítottak ki a csarnoképületben, mely megfelel az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak.

9.2.2 Levegőtisztaság,- és zajvédelem
A telephely a Vas Megyei Kormányhivatal által VA/AKF-KTO/424-2/2021. számon
módosított és egységes szerkezetbe foglalt zajkibocsátási határértéket megállapító
határozattal rendelkezik.
Megbízó hulladékkezelési tevékenységéhez használt gépek egy részét lecserélte, a
telephelyet átrendezte, alkalmazkodva az aktuális piaci viszonyokhoz, ezért szükségessé vált
a zajmérés elvégzésével a korábbi zajhatárérték határozatban foglaltak ellenőrzése,
felülvizsgálata. Megbízó felkérésének eleget téve zajmérést végeztünk normál üzemi
körülmények között, több előre egyeztetett üzemállapotban nappali és éjszakai időszakban is,
2020. december 17-én és 18-án, mely alapján elkészítettük a zajmérési jegyzőkönyvet,
melyet a kérelemhez csatoltunk.
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9.2.3 Vízvédelem
A telephely ívóvízellátása közműhálózatról történik. A dolgozók szennyvize közcsatornára
kerül. A tevékenységből adódóan technológia vízigény nincs, technológiai szennyvíz nem
keletkezik.
A telephelyen keletkező csapadékvíz és szennyezett víz elvezetésére 36800/249-4/2016.ált.
számon kiadott, többször módosított (utoljára: 36800/1242-6-/2021. ált.) vízjogi
fennmaradási engedéllyel rendelkezik.
9.2.4 Természetvédelem
A tevékenység meglévő telephelyen történik, így védett természeti területet, egyedi
tájértéket,

ökológiai

hálózatot,

ex

lege

védett,

európai

közösségi

jelentőségű

természetvédelmi rendeltetésű területet nem érint.

10

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A Kft. rendelkezik a hulladékkezelési tevékenysége során esetlegesen bekövetkező havária
események elhárításához szükséges környezetvédelmi felelősség- biztosítással, illetve a
tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő pénzügyi fedezettel.
Céltartalék képzés:
A Kft. a tevékenység felhagyásakor szükséges jövőbeni költségek fedezésére céltartalékot
különített el, melyet a főkönyv kivonata igazol. Az elkülönítést a Kft. folyamatosan
biztosítja.
Amennyiben a céltartalék képzésére vonatkozó végrehajtási rendelet megjelenik és hatályba
lép, a megbízó a céltartalékot ennek megfelelően fogja képezni.
11 TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSÁNAK TERVE
Feladat
A telephelyen történő
hulladékgyűjtés, előkezelés,
hasznosítás megszüntetése.
Hulladék átadási szerződések
felmondása.

Határidő

Felelőse

azonnal

ügyvezető

15 nap

ügyvezető
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A telephelyen lévő hulladékok
átadása.
A hulladékokról adatszolgáltatás
a környezetvédelmi hatóság
részére, adatszolgáltatási
kötelezettség törlés.
Telephely felhagyásával
kapcsolatos egyéb hatósági
ügyintézés.
Egyéb ügyintézés

Nem veszélyes hulladékgazdálkodási
engedélykérelme

30 nap

ügyvezető

30 nap

környezetvédelmi
megbízott

45 nap

ügyvezető

45 nap

ügyvezető

A felhagyási fázisban a raktáron (készleten) lévő hulladékok hulladékkezelőknek történő
átadásán és a késztermék értékesítésén kívül más tevékenységet nem kell végezni.
A tevékenység felhagyása után a telephely, illetve az azon található építmények
megmaradnak; azok a Kft. tulajdonát képezik.

12 HAVÁRIA TERV
A mellékletben csatolásra került.
13 ÖSSZEFOGLALÁS
A Kft. a fenti telephelyén továbbra is nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és
hasznosítását kívánja végezni. A Kft. rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges
tárgyi, személyi és pénzügyi feltételekkel, ezért kérjük a Tisztelt Hatóságtól a
hulladékgazdálkodási engedély kiadását.
Szombathely, 2021. július 13.
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Mellékletek
1. Meghatalmazás az engedélyeztetési eljárás lefolytatására
2. Nyilatkozatok
3. Szakértői jogosultság igazolása
4. Szolgáltatási díj befizetésének igazolása
5. Cégkivonat
6. Főkönyvi karton, céltartalék igazolása
7. Köztartozás mentesség igazolása
8. Környezetvédelmi irányítás ellátását igazoló szolgáltatási szerződés
9. Hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata
10. Technológia rajza
11. Telepengedély
12. Üzemorvossal kötött szerződés másolata
13. Környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvényének másolata, nyilatkozatok
14. Vállalkozási szerződés rágcsálóirtásról
15. Havária terv
16. Zajmérési jegyzőkönyv mellékletekkel

19
PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.,
pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387

Veolia Waste Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.
Cégjegyzékszám: 20 09 075860
Adószám: 25016844-2-20

Cégkivonat 2021. 07. 13-i hatállyal

1. Általános adatok
Cégjegyzékszám: 20 09 075860 (Hatályos)
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság
Alakulás dátuma: 2014.06.27.
Bejegyzés dátuma: 2014.08.28.

2. A cég elnevezése
2/2

Veolia Waste Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Változás időpontja: 2021.02.15.
Bejegyzés kelte: 2021.03.16.
Hatályos: 2021.02.15. - ...

3. A cég rövidített elnevezése
3/2

Veolia Waste Hungary Kft.

Változás időpontja: 2021.02.15.
Bejegyzés kelte: 2021.03.16.
Hatályos: 2021.02.15. - ...

5. A cég székhelye
5/2

8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.
Változás időpontja: 2017.12.15.
Bejegyzés kelte: 2018.01.15.
Hatályos: 2017.12.15. - ...

7. A cég fióktelepe(i)
7/1

HU 9400 Sopron, Kelta utca 3.
Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

7/2

HU 9400 Sopron, Kelta utca 5.
Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

7/4

HU 9600 Sárvár, Ikervári utca 23.
Változás időpontja: 2018.10.31.
Bejegyzés kelte: 2018.09.07.
Hatályos: 2018.10.31. - ...

7/5

HU 9800 Vasvár, hrsz 2041/1.
Változás időpontja: 2020.12.31.
Bejegyzés kelte: 2021.01.21.
Hatályos: 2020.12.31. - ...

8. A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte
8/1

2014.06.27.

Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

8/2

2015.02.23.

Változás időpontja: 2015.02.23.
Bejegyzés kelte: 2015.02.25.
Hatályos: 2015.02.23. - ...

8/3

2017.05.10.

Változás időpontja: 2017.05.10.
Bejegyzés kelte: 2017.05.12.
Hatályos: 2017.05.10. - ...

8/4

2017.07.03.

Változás időpontja: 2017.07.03.
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.07.03. - ...

8/5

2017.07.31.

Változás időpontja: 2017.07.31.
Bejegyzés kelte: 2017.08.08.
Hatályos: 2017.07.31. - ...

8/6

2017.12.15.

Változás időpontja: 2017.12.15.
Bejegyzés kelte: 2018.01.15.
Hatályos: 2017.12.15. - ...

8/7

2018.06.28.

Változás időpontja: 2018.06.28.
Bejegyzés kelte: 2018.07.11.
Hatályos: 2018.06.28. - ...

8/8

2018.06.30.

Változás időpontja: 2018.10.31.
Bejegyzés kelte: 2018.09.07.
Hatályos: 2018.10.31. - ...

8/9

2018.09.28.

Bejegyzés kelte: 2018.10.16.
Hatályos: 2018.10.16. - ...

8/10

2018.09.28.

Változás időpontja: 2018.11.01.
Bejegyzés kelte: 2018.10.16.
Hatályos: 2018.11.01. - ...

8/11

2020.10.05.

Bejegyzés kelte: 2020.11.20.
Hatályos: 2020.11.20. - ...

8/12

2020.11.16.

Bejegyzés kelte: 2020.12.11.
Hatályos: 2020.12.11. - ...

8/13

2021.01.11.

Változás időpontja: 2021.01.11.
Bejegyzés kelte: 2021.01.21.
Hatályos: 2021.01.11. - ...

8/14

2021.02.01.

Bejegyzés kelte: 2021.02.16.
Hatályos: 2021.02.16. - ...

8/16

2021.03.01.

Bejegyzés kelte: 2021.03.16.
Hatályos: 2021.03.16. - ...

8/15

2021.02.15.

Bejegyzés kelte: 2021.03.16.
Hatályos: 2021.03.16. - ...

8/17

2021.04.15.

Bejegyzés kelte: 2021.04.23.
Hatályos: 2021.04.23. - ...

9. A cég tevékenységi köre(i)
9/2

3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

9/3

3900'08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

9/4

4676'08 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

9/5

4677'08 Hulladék-nagykereskedelem
Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

9/6

4941'08 Közúti áruszállítás

Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

9/7

5210'08 Raktározás, tárolás

Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

9/8

5229'08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

9/18

7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Változás időpontja: 2018.03.01.
Bejegyzés kelte: 2018.03.09.
Hatályos: 2018.03.01. - ...

9/19

7111'08 Építészmérnöki tevékenység
Változás időpontja: 2018.03.01.
Bejegyzés kelte: 2018.03.09.
Hatályos: 2018.03.01. - ...

9/20

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Változás időpontja: 2018.03.01.
Bejegyzés kelte: 2018.03.09.
Hatályos: 2018.03.01. - ...

9/21

7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Változás időpontja: 2018.03.01.
Bejegyzés kelte: 2018.03.09.
Hatályos: 2018.03.01. - ...

9/22

3832'08 Hulladék újrahasznosítása
Változás időpontja: 2014.08.27.
Bejegyzés kelte: 2018.07.17.

Főtevékenység

Hatályos: 2014.08.27. - ...

9/24

6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Változás időpontja: 2018.03.01.
Bejegyzés kelte: 2018.07.17.
Hatályos: 2018.03.01. - ...

9/25

0240'08 Erdészeti szolgáltatás
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/26

2016'08 Műanyag-alapanyag gyártása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/27

2221'08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/28

2222'08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/29

2223'08 Műanyag építőanyag gyártása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/30

2229'08 Egyéb műanyag termék gyártása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/31

2732'08 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/32

2733'08 Szerelvény gyártása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/33

3299'08 Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/34

3319'08 Egyéb ipari eszköz javítása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/35

3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/36

3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/37

3812'08 Veszélyes hulladék gyűjtése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/38

3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/39

3831'08 Használt eszköz bontása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/40

4120'08 Lakó- és nem lakó épület építése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/41

4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/42

4332'08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/43

4520'08 Gépjárműjavítás, -karbantartás
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/44

4799'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/45

4942'08 Költöztetés

Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/46

5224'08 Rakománykezelés

Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/47

5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/48

6399'08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/49

6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/50

6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/51

6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/52

6832'08 Ingatlankezelés

Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/53

7021'08 PR, kommunikáció

Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/54

7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/55

7410'08 Divat-, formatervezés
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/56

7420'08 Fényképészet

Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/57

7711'08 Személygépjármű kölcsönzése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/58

7712'08 Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/59

7739'08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/60

7740'08 Immateriális javak kölcsönzése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/61

7990'08 Egyéb foglalás

Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/62

8110'08 Építményüzemeltetés
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/63

8121'08 Általános épülettakarítás
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/64

8122'08 Egyéb épület-, ipari takarítás
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/65

8129'08 Egyéb takarítás

Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/66

8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/67

8291'08 Követelésbehajtás

Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/68

8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/69

8532'08 Szakmai középfokú oktatás
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/70

8551'08 Sport, szabadidős képzés
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/71

8552'08 Kulturális képzés

Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/72

8559'08 M. n. s. egyéb oktatás
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/73

8560'08 Oktatást kiegészítő tevékenység
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/74

9311'08 Sportlétesítmény működtetése
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/75

9319'08 Egyéb sporttevékenység
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

9/76

9329'08 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.10.27.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

11. A cég jegyzett tőkéje
11/3

Összesen:

30 490 000 HUF

Változás időpontja: 2020.12.22.
Bejegyzés kelte: 2021.01.21.
Hatályos: 2020.12.22. - ...

13. A cégjegyzésre jogosult(ak) adatai
13/12

Lehotay-Kéry János (an: Tóth Magdolna) más munkavállaló 1155 Budapest, Recés utca 9/B
Születés ideje: 1961.09.20.
Adóazonosító jel: 8345952321
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
A képviselet módja: együttes.
A jogviszony kezdete: 2020.10.02.
Változás időpontja: 2020.10.02.
Bejegyzés kelte: 2020.11.20.
Hatályos: 2020.10.02. - ...

13/14

Hegyiné Sőregi Regina (an: Katona Rita) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2173 Kartal, Béke utca 31.
Születés ideje: 1983.10.19.
Adóazonosító jel: 8426593836
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
A képviselet módja: együttes.
A jogviszony kezdete: 2021.03.01.
Változás időpontja: 2021.03.01.
Bejegyzés kelte: 2021.03.16.
Hatályos: 2021.03.01. - ...

13/15

Dr. Koltainé Farkas Gabriella (an: Hegedűs Anna) ügyvezető (vezető tisztségviselő) 7627 Pécs,
Kispiricsizma dűlő 5.
Születés ideje: 1961.10.30.
Adóazonosító jel: 8346353383
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
A képviselet módja: együttes.
A jogviszony kezdete: 2021.04.15.
Változás időpontja: 2021.04.15.
Bejegyzés kelte: 2021.04.23.
Hatályos: 2021.04.15. - ...

14. A könyvvizsgáló(k) adatai
14/3

[01 09 063183 ] KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság (EU. egys. azon.: HUOCCSZ.01-09-063183) HU 1134 Budapest, Váci út 31.

Fébó László (an: Horváth Irén) 2112 Veresegyház, Mikes Kelemen utca 3.
A jogviszony kezdete: 2020.11.16.
A jogviszony vége: 2021.05.31.
Változás időpontja: 2020.11.16.
Bejegyzés kelte: 2020.12.11.
Hatályos: 2020.11.16. - ...

15. A felügyelő bizottsági tagok adatai
15/11

Palkó György (an: Bagi Rozália) 2089 Telki, Kamilla utca 16.
A jogviszony kezdete: 2021.02.01.
Változás időpontja: 2021.02.01.
Bejegyzés kelte: 2021.02.16.
Hatályos: 2021.02.01. - ...

15/12

Dr. Medovárszki Éva Erzsébet (an: Asztalos Anna) 6726 Szeged, Radnóti utca 19.
A jogviszony kezdete: 2021.02.01.
Változás időpontja: 2021.02.01.
Bejegyzés kelte: 2021.02.16.
Hatályos: 2021.02.01. - ...

15/13

Kolozsváry Márk Dániel (an: Pázmándi Erzsébet) 1014 Budapest, Úri utca 20. 1. em. 1.
A jogviszony kezdete: 2021.02.01.
Változás időpontja: 2021.02.01.
Bejegyzés kelte: 2021.02.16.
Hatályos: 2021.02.01. - ...

15/14

Yves Basset (an: Dagmar Klosova) Külföldi cím: CZ 14000 Prága Pod Dekankou 1741/6.
Kézbesítési megbízott: Dr. Tóth Zsolt (an: Pataki Judit) 7623 Pécs, Madách Imre utca 3. C. lház. 2. em. 9.
A jogviszony kezdete: 2021.02.01.
Változás időpontja: 2021.02.01.
Bejegyzés kelte: 2021.02.16.
Hatályos: 2021.02.01. - ...

15/15

Matthias Vogel (an: Heidi Bendig) Külföldi cím: DE 49201 Dissen ATW Mittlerer Ring 8.
Kézbesítési megbízott: Dr. Tóth Zsolt (an: Pataki Judit) 7623 Pécs, Madách Imre utca 3. C. lház. 2. em. 9.
A jogviszony kezdete: 2021.02.01.
Változás időpontja: 2021.02.01.
Bejegyzés kelte: 2021.02.16.
Hatályos: 2021.02.01. - ...

16. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai
16/1

Vasi Consulting Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 18 09 102915
Adószám: 11318466-2-18
A jogutódlás cég által meghatározott időpontja: 2014.08.31.
Változás időpontja: 2014.08.31.
Bejegyzés kelte: 2014.08.28.
Hatályos: 2014.08.31. - ...

16/2

Soproni HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-9600 Sárvár Ikervári utca 23.
Cégjegyzékszám: 18 09 112417
Adószám: 14537387-2-18
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.18-09-112417
A jogutódlás módja: beolvadás
A jogutódlás cég által meghatározott időpontja: 2018.10.31.
Változás időpontja: 2018.10.31.
Bejegyzés kelte: 2018.09.07.
Hatályos: 2018.10.31. - ...

20. A cég statisztikai számjele
20/4

25016844-3832-113-20.

Bejegyzés kelte: 2018.07.18.
Hatályos: 2018.07.18. - ...

21. A cég adószáma
21/3

25016844-2-20.

HU25016844.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2014.09.01.
Változás időpontja: 2018.01.15.
Bejegyzés kelte: 2018.01.15.
Hatályos: 2018.01.15. - ...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
32/5

10918001-00000033-55500003

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10 041348)
A számla nyitási dátuma: 2013.04.04.
Bejegyzés kelte: 2015.04.13.
Hatályos: 2015.04.13. - ...

32/6

10918001-00000033-55500010

UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; 01 10 041348)
A számla nyitási dátuma: 2013.04.04.
Bejegyzés kelte: 2015.04.13.
Hatályos: 2015.04.13. - ...

32/8

10404900-50526889-56571007

K&H Bank Zrt. 490 Zalaegerszeg (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 8.; 01 10 041043)
A számla nyitási dátuma: 2019.03.29.
Bejegyzés kelte: 2019.04.01.
Hatályos: 2019.04.01. - ...

32/9

10404900-50526889-56571014

K&H Bank Zrt. 490 Zalaegerszeg (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 8.; 01 10 041043)
A számla nyitási dátuma: 2019.03.29.
Bejegyzés kelte: 2019.04.01.
Hatályos: 2019.04.01. - ...

45. A cég elektronikus elérhetősége
45/5

E mail: peter.kovecses@veolia.com

A cég kézbesítési címe: arw-cegkapu@veolia.com
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.11.20.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

49. A cég cégjegyzékszámai
49/2

20 09 075860

Vezetve a(z) Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2018.01.15.
Hatályos: 2018.01.15. - ...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége
59/1

A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 25016844#cegkapu
Változás időpontja: 2018.06.28.
Bejegyzés kelte: 2018.07.11.
Hatályos: 2018.06.28. - ...

60. Európai Egyedi Azonosító
60/1

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.18-09-112311
Változás időpontja: 2017.06.09.
Bejegyzés kelte: 2017.06.09.
Hatályos: 2017.06.09. - ...

Cégformától függő adatok
1(09). A társaság tagjainak adatai
1(09)/6 Veolia Víz Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (EU. egys. azon.: HUOCCSZ.18-09112311) HU 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
A tagsági jogviszony kezdete: 2017.07.03.
Változás időpontja: 2020.10.05.
Bejegyzés kelte: 2020.11.20.
Hatályos: 2020.10.05. - ...

97. Pénzügyi modul
2019. év

2018. év

2017. év

2016. év

2015. év

2019.01.01. -

2018.01.01. -

2017.01.01. -

2016.01.01. -

2015.01.01. -

2019.12.31.

2018.12.31.

2017.12.31.

2016.12.31.

2015.12.31.

Értékesítés nettó árbevétele

880 973

617 853

646 913

666 607

641 251

Üzemi eredmény

-119 291

-83 391

18 057

62 907

97 908

Adózás előtti eredmény

-995 530

-87 897

70 463

58 200

90 803

-

-

-

-

90 401

Adózott eredmény

-995 530

-87 897

66 586

57 787

90 401

Eszközök összesen

1 498 137

1 873 454

1 868 473

1 004 942

1 060 275

Befektetett eszközök

469 127

1 310 433

1 306 978

573 744

495 297

Forgóeszközök

608 573

433 006

247 744

282 063

245 231

Pénzeszközök

11 763

6 489

16 989

11 299

1 085

420 437

130 015

313 751

149 135

319 747

25 021

989 546

1 180 699

426 507

429 532

0

0

0

0

0

Beszámolási időszak
Értékek: Ezer HUF-ban

Mérleg szerinti eredmény

Aktív időbeli elhatárolások
Saját tőke
Céltartalékok

Kötelezettségek

1 216 975

791 423

592 350

443 059

484 369

0

0

3 877

413

402

1 199 927

766 883

542 055

355 910

347 331

17 048

24 540

50 295

87 149

137 038

256 141

92 485

95 424

135 376

146 374

0,81

0,42

0,32

0,44

0,46

48,64

0,80

0,50

1,04

1,13

-113,00

-14,23

10,29

8,67

14,10

0,46

0,49

0,38

0,72

0,66

Adófizetési kötelezettség
Rövid lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Pénzügyi mutatók
Eladósodottság foka
Eladósodottság mértéke - Bonitás
Árbevétel arányos eredmény %
Likviditási gyorsráta
Létszám: 50 fő

127. Hirdetmények
Cégek közvetlen közleményei
Cégközlöny
Év : 2018. Kötet: 29. Oldal: 0009083.
A Soproni HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: [18 09 112417]; székhelye: 9600 Sárvár, Ikervári u. 23.;
cégjegyzéket vezető bíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága; beolvadó társaság) és az ARW MAGYARORSZÁG
HULLADÉKKEZELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: [20 09 075860]; székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Posta
u. 65.; cégjegyzéket vezető Cégbírósága; átvevő társaság) (továbbiakban együtt: egyesülő társaságok) elhatározta egyesülését
a 2018. június 30-án kelt egyesülési szerződés feltételei szerint.
Az egyesülés módja: beolvadás.
A Soproni HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság mint beolvadó társaság beolvad az ARW MAGYARORSZÁG
HULLADÉKKEZELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaságba mint átvevő társaságba.
A beolvadást követően a jogutód társaság főbb adatai:
Cégneve: ARW MAGYARORSZÁG HULLADÉKKEZELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65.
Típusa: gazdasági társaság.
Formája: korlátolt felelősségű társaság.
Főtevékenysége (TEÁOR '08): 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység.
Vezető tisztségviselői: Rudolf Wiedner (9500 Celldömölk, Kisdobos u. 21.), Mester Zoltán (1026 Budapest, Endrődi Sándor
u. 39/B I. 1.).
Az egyesülő társaságok a beolvadás időpontját 2018. október 31-ében határozták meg.
A jogutód társaság társasági szerződés módosításának időpontja: 2018. november 1.

Az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek főbb adatai:

ESZKÖZÖK (aktívák)
A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
II. Tárgyi eszközök
Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések,
járművek
Beruházások, felújítások
III. Befektetett pénzügyi eszközök
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
Tartós jelentős tulajdoni részesedés
B) Forgóeszközök
I. Készletek
Anyagok
Késztermékek
Áruk
II. Követelések
Követelések áruszállításból
és szolgáltatásból (vevők)
Követelések jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
Egyéb követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Pénztár, csekkek
Bankbetétek
C) Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások
aktív időbeli elhatárolása
ÖSSZESEN:

FORRÁSOK (passzívák)
D) Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
E) Céltartalékok
F) Kötelezettségek
I. Hátra sorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Tartós kötelezettségek
egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kölcsönök
Rövid lejáratú hitelek
Kötelezettségek áruszállításból
és szolgáltatásból (szállítók)
Rövid lejáratú kötelezettségek
kapcsolt vállalkozással szemben
Rövid lejáratú kötelezettségek
egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G) Passzív időbeli elhatárolások
Költségek, ráfordítások
passzív időbeli elhatárolása
Halasztott bevételek
ÖSSZESEN:

Átvevő
ARW MAGYARORSZÁG Kft.
1 143 955
175
175
0
474 808

Beolvadó
Soproni HUKE Kft.
9 543
167
0
167
9 376

Adatok E Ft-ban
Beolvadás után továbbműködő
ARW MAGYARORSZÁG Kft.
1 150 498
342
175
167
484 184

230 170
187 581

3 169
2 206

233 339
189 787

55
1
668
653
15
247
42
6
35

957
100
972
257
715
744
702
971
731
0
188 053

4 001
0
0
0
0
73 519
31 170
6 989
24 181
0
41 750

59
1
665
650
15
291
73
13
59

958
100
972
257
715
940
872
960
912
0
200 480

24 725

11 326

36 051

3 626
116 610
0
16 989
78
16 911
313 751
313 395

0
5 530
0
599
30
569
227
0

3 626
121 635
0
17 588
108
17 480
313 978
313 395

356
1 705 450

227
83 289

583
1 756 416

Átvevő
ARW MAGYARORSZÁG Kft.
1 017 676
30 390
0
604 300
353 986
29 000
0
0
592 350
0
50 295

Beolvadó
Soproni HUKE Kft.
-40 830
3 000
0
0
-205 942
162 112
0
0
123 624
0
0

Adatok E Ft-ban
Beolvadás után továbbműködő
ARW MAGYARORSZÁG Kft.
973 846
30 390
0
604 300
310 156
29 000
0
0
686 651
0
50 295

31 014
19 281
542 055
76
35 644

0
0
123 624
0
0

31 014
19 281
636 356
76
35 644

130 720

19 885

150 605

171 358

101 793

244 333

114 213
90 044
95 424

0
1 946
495

114 213
91 485
95 919

56 342
39 082
1 705 450

495
0
83 289

56 837
39 082
1 756 416

Azok a hitelezők, akiknek az egyesülésről szóló közlemény első közzétételét megelőzően keletkezett követelésük az egyesülésben
részt vevő társaságokkal szemben, követelésük erejéig az egyesülésben részt vevő társaságoktól a közlemény második közzétételét
követő 30 napos jogvesztő határidőn belül, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi
CLXXVI. törvény 10. §-ban meghatározottak szerint, megfelelő biztosítékot követelhetnek, amennyiben az egyesülés követelésük
kielégítését veszélyezteti.
(Első közzététel.
Cégek közvetlen közleményei
Cégközlöny
Év : 2018. Kötet: 30. Oldal: 0009625.
A Soproni HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: [18 09 112417]; székhelye: 9600 Sárvár, Ikervári u. 23.;
cégjegyzéket vezető bíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága; beolvadó társaság) és az ARW MAGYARORSZÁG
HULLADÉKKEZELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: [20 09 075860]; székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Posta
u. 65.; cégjegyzéket vezető Cégbírósága; átvevő társaság) (továbbiakban együtt: egyesülő társaságok) elhatározta egyesülését
a 2018. június 30-án kelt egyesülési szerződés feltételei szerint.
Az egyesülés módja: beolvadás.
A Soproni HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság mint beolvadó társaság beolvad az ARW MAGYARORSZÁG
HULLADÉKKEZELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaságba mint átvevő társaságba.
A beolvadást követően a jogutód társaság főbb adatai:
Cégneve: ARW MAGYARORSZÁG HULLADÉKKEZELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65.
Típusa: gazdasági társaság.
Formája: korlátolt felelősségű társaság.
Főtevékenysége (TEÁOR '08): 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység.
Vezető tisztségviselői: Rudolf Wiedner (9500 Celldömölk, Kisdobos u. 21.), Mester Zoltán (1026 Budapest, Endrődi Sándor
u. 39/B I. 1.).
Az egyesülő társaságok a beolvadás időpontját 2018. október 31-ében határozták meg.
A jogutód társaság társasági szerződés módosításának időpontja: 2018. november 1.

Az egyesülési vagyonmérleg-tervezetek főbb adatai:

ESZKÖZÖK (aktívák)
A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
II. Tárgyi eszközök
Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések,
járművek
Beruházások, felújítások
III. Befektetett pénzügyi eszközök
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
Tartós jelentős tulajdoni részesedés
B) Forgóeszközök
I. Készletek
Anyagok
Késztermékek
Áruk
II. Követelések
Követelések áruszállításból
és szolgáltatásból (vevők)
Követelések jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
Egyéb követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Pénztár, csekkek
Bankbetétek
C) Aktív időbeli elhatárolások
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások
aktív időbeli elhatárolása
ÖSSZESEN:

FORRÁSOK (passzívák)
D) Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
E) Céltartalékok
F) Kötelezettségek
I. Hátra sorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
Tartós kötelezettségek
egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kölcsönök
Rövid lejáratú hitelek
Kötelezettségek áruszállításból
és szolgáltatásból (szállítók)
Rövid lejáratú kötelezettségek
kapcsolt vállalkozással szemben
Rövid lejáratú kötelezettségek
egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G) Passzív időbeli elhatárolások
Költségek, ráfordítások
passzív időbeli elhatárolása
Halasztott bevételek
ÖSSZESEN:

Átvevő
ARW MAGYARORSZÁG Kft.
1 143 955
175
175
0
474 808

Beolvadó
Soproni HUKE Kft.
9 543
167
0
167
9 376

Adatok E Ft-ban
Beolvadás után továbbműködő
ARW MAGYARORSZÁG Kft.
1 150 498
342
175
167
484 184

230 170
187 581

3 169
2 206

233 339
189 787

55
1
668
653
15
247
42
6
35

957
100
972
257
715
744
702
971
731
0
188 053

4 001
0
0
0
0
73 519
31 170
6 989
24 181
0
41 750

59
1
665
650
15
291
73
13
59

958
100
972
257
715
940
872
960
912
0
200 480

24 725

11 326

36 051

3 626
116 610
0
16 989
78
16 911
313 751
313 395

0
5 530
0
599
30
569
227
0

3 626
121 635
0
17 588
108
17 480
313 978
313 395

356
1 705 450

227
83 289

583
1 756 416

Átvevő
ARW MAGYARORSZÁG Kft.
1 017 676
30 390
0
604 300
353 986
29 000
0
0
592 350
0
50 295

Beolvadó
Soproni HUKE Kft.
-40 830
3 000
0
0
-205 942
162 112
0
0
123 624
0
0

Adatok E Ft-ban
Beolvadás után továbbműködő
ARW MAGYARORSZÁG Kft.
973 846
30 390
0
604 300
310 156
29 000
0
0
686 651
0
50 295

31 014
19 281
542 055
76
35 644

0
0
123 624
0
0

31 014
19 281
636 356
76
35 644

130 720

19 885

150 605

171 358

101 793

244 333

114 213
90 044
95 424

0
1 946
495

114 213
91 485
95 919

56 342
39 082
1 705 450

495
0
83 289

56 837
39 082
1 756 416

Azok a hitelezők, akiknek az egyesülésről szóló közlemény első közzétételét megelőzően keletkezett követelésük az egyesülésben
részt vevő társaságokkal szemben, követelésük erejéig az egyesülésben részt vevő társaságoktól a közlemény második közzétételét
követő 30 napos jogvesztő határidőn belül, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi
CLXXVI. törvény 10. §-ban meghatározottak szerint, megfelelő biztosítékot követelhetnek, amennyiben az egyesülés követelésük
kielégítését veszélyezteti.
(Második közzététel.
Cégek közvetlen közleményei
Cégközlöny
Év : 2018. Kötet: 31. Oldal: 0010242.

Kijavító közlemény
Az ARW MAGYARORSZÁG HULLADÉKKEZELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: [20 09 075860];
székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65.; cégjegyzéket vezető bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága) a Cégközlöny
29. (2018. július 19.) és 30. (2018. július 26.) számában megjelent, az ARW MAGYARORSZÁG HULLADÉKKEZELŐ
ÉS HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság és a Soproni HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadással történő egyesülésére vonatkozó közleményben a jogutód társaság főtevékenysége hibásan került megjelölésre.
Helyesen:
A beolvadást követően a jogutód ARW MAGYARORSZÁG HULLADÉKKEZELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ Korlátolt Felelősségű
Társaság főtevékenysége (TEÁOR '08): 3832 Hulladék újrahasznosítása.
A közlemény tartalma egyebekben változatlan.
Ügyszám: 36360

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos
adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.
Lekérdezés időpontja: 2021.07.13 09:35
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2021.07.10.
Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2021.07.13 09:05

OPTEN Kft.©

2021. 07. 09.

adatbázis - lekérdezés

Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása
Az adatbázis minden hónap 11-én 0 órától a követő hónap 10-én 24 óráig (éjfélig) érvényes.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 260. §-a alapján köztartozásmentes adózói
adatbázisban kizárólag az az adózó szerepeltethető, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
a közzétételt megelőző hónap utolsó napján
nincs az állami adó- és vámhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint
köztartozása;
nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, és el nem évült tartozása;
nyilatkozata alapján az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy
tett;
nem áll csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó, vagy társasági adó
tartozása;
adó megfizetésére kötelezettként nincs tartozása
A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el
minden olyan esetben, ha jogszabály írja elő adóigazolás benyújtását [az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése]. Emellett  a felhasználó döntésétől függően  az
adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóigazolások benyújtását.
Az adatbázisban az egyéni vállalkozók és az adószámmal rendelkező magánszemélyek kérelmük alapján
adóazonosító jellel és/vagy adószámmal is szerepelhetnek.
A köztartozásmentes adózói adatbázis azon adat(ok) kivételével minősül közhitelesnek, amely adato(ka)t jogszabály
más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít. Az Art. 125. § (3) bekezdése alapján az adóhatósági nyilvántartás
közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki az adóhatósági
nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig az adóhatósági nyilvántartásba
bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és az adóhatósági nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell,
hogy nem áll fenn.
Adószám / adóazonosító
25016844220

név/megnevezés
Veolia Waste Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Év, hó
202106

https://adatbazisok.nav.gov.hu/cgi-bin/kozbesz/kozbesz_nyomtatas_v2.php?torzsszam=25016844&captcha=wx7l3&nev=&maxsor=&evho=20210…
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VEOLIA WASTE HUNGARY KFT
ÁLTAL ÜZEMELTETETT
HULLADÉKTÁROLÓ HELY ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA
2021. JÚNIUS

TERVSZÁM: PÖR-38-2/2021.

KÉSZÍTETTE:

__________________________
Pados Róbert
Környezetvédelmi szakértő

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387

Az üzemeltetési szabályzat hatálya a Veolia Waste Hungary Kft.
Vasvár, 2041/1. hrsz. alatti telephelyére terjed ki
Az üzemeltetési szabályzat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján készült.

1.

A hulladéktároló hely üzemeltetőjének adatai

Üzemeltető: Veolia Waste Hungary Kft.
Neve: Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65.
Adószáma: 25016844-2-20
KSH azonosító száma: 25016844-3832-113-20
Cégjegyzékszáma: 20-09-075860
KÜJ száma: 103327662
Telephely címe: Vasvár, 2041/1 hrsz.
KTJ száma: 102652551
2.

A telephelyen végezni kívánt tevékenység

A Veolia Waste Hungary Kft. Vasvár, 2041/1 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok
gyűjtését, hasznosításra történő előkészítését (előkezelését) és hasznosítását végzi.
Az előkezelési műveletek a következők:
E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
A kezelési műveletek a következők:
R3a szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
R1b olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak
fel

3.

Adminisztráció (a hulladékok tárolásra történő elhelyezésének és elszállításának rendje)

A hulladékok beszállítása a telephelyre hulladékgyűjtő járművekkel történik. A beszállított hulladékok
mennyiségének és minőségének regisztrálása a telephely hídmérlegén történik.
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A mérlegelésnél minimálisan a következő adatok kerülnek rögzítésre:

a beérkezés időpontja,

a beszállító adatai és jármű adatai,

a beszállított hulladék mennyisége és azonosító kódja,

származási hely,

megjegyzések, észrevételek.
A mérést és nyilvántartást a nyilvántartás kezelő végzi.
A mérlegelést követően a hulladéktároló helyekre kell szállítani a gyűjtött hulladékot, üríteni csak a
telep vezetésével megbízott munkavállaló engedélyével lehet. Az ürítés helyszíne minden esetben az
adott hulladék táblával megjelölt és elkülönített tárolóhelye.
A hulladéktároló helyen történő leürítés után is szükséges a mérlegre visszahajtani. A szállítójárműnek
teljes terjedelmével a mérleg felületén, kézifékkel rögzített állapotban kell lennie. A mérlegelés
befejeztével a hulladék súlyát a számítógépes rendszer automatikusan számolja a be- és kimérlegelési
súlyokból. Amennyiben üzemzavar, vagy egyéb probléma merül fel, úgy kézi adatrögzítés és
adatbevitel történik a mérlegelésről.
Hulladék kiszállítás
Folyamatosan gondoskodni kell az átvett és előkezelt hulladék megfelelő rendszerességgel történő
elszállításáról. Az átvett hulladék az átvétel idejétől számítva egy éven túl nem tárolható!
A tároló helyen dolgozó munkatárs folyamatosan ellenőrzi, hogy az egyes hulladékokból összegyűlte már egy szállítmány, amely gazdaságosan kiszállítható, figyelembe véve az előírt, egy időben
gyűjthető mennyiséget is. Amennyiben igen, értesíti a telep vezetésével megbízott munkavállalót, aki
koordinálja a hulladékok elszállítását. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni arról, hogy az
átvevő (szállító, kezelő, stb.) rendelkezik a környezetvédelmi hatóságtól származó, az adott
hulladéktípusra vonatkozó hatályos, hulladékkezelési, illetve hulladékgazdálkodási engedéllyel.
A tároló helyről történő hulladék kiszállítás a hulladék átvevő jogszabály által előírt adatainak (név,
cím, KÜJ, KTJ szám, rendszám) és a kiszállítandó hulladékazonosító kódjának, súlyának a
számítógépes rendszerbe való rögzítését követően történhet. Be- és kilépéskor a szállító jármű köteles
a hídmérlegen megállni. A kísérő fuvarokmányok elkészítése és ellenőrzése után a szállítójármű
elhagyhatja a telephelyet.
4.

A hulladékok tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért felelős személy

A hulladékok tárolására történő megfelelő elhelyezéséért, ürítéséért és a tevékenység felügyeletéért a
telep vezetésével megbízott munkavállaló felelős.

5.

Egy időben maximálisan gyűjthető hulladék mennyiségek

A tárolóhely 6.000 m2 területű, egységes és egybefüggő burkolattal rendelkező táblával jelzett terület.
A tárolóhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége: 8.000 tonna.
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A telep vezetésével megbízott munkavállaló feladata, hogy napi szinten nyomon kövesse a
tárolóhelyen lévő hulladékok maximális mennyiségét.

6.

Hulladékok mennyiségének nyilvántartása

A gyűjtött, elszállított, és a tároló helyen tárolt hulladékok napi nyilvántartását számítógépes program
segítségével rögzítik. A rögzítést az arra jogosult munkatárs végzi.
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.
(XII.11.) Korm. rendelet alapján az alábbi adatokat vezetik:
- a KAR-ba bejelentett, az ügyfélre és a telephelyre vonatkozó adatok;
- a telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése, TEÁOR kóddal ellátva;
- nyilatkozat a nyilvántartás adatainak valódiságáról.
- a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kódja;
- a hulladék csomagolási módja;
- a hulladék fizikai megjelenési formája;
- a gyűjtött, a kereskedőnek átadott vagy kereskedőtől átvett, vagy a kezelt hulladék mennyisége
közvetlen méréssel megállapítva;
- a kereskedelemre vagy kezelésre átadott hulladék mennyisége, valamint az átvevő teljes neve, KÜJés KTJ-azonosítója, külföldre történő szállítás esetén az importáló ország neve;
- a hulladékot gyűjtőnek, kereskedőnek, hulladékkezelőnek átadó gazdálkodó szervezet neve, KÜJ- és
KTJ-azonosítója; ezek hiányában a KSH statisztikai számjel, a gazdálkodó szervezet neve, címe,
tevékenység végzésének helye (település, közterület, házszám, helyrajzi szám); az exportáló ország
neve, ha a hulladékot külföldről hozták be;
- a kezelésre átadott hulladéknak a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 1. melléklete szerinti ártalmatlanítási
művelethez tartozó azonosító kódja és a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti hasznosítási
művelethez tartozó azonosító kódja, valamint a 439/2012. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti
előkezelési művelethez tartozó 'E' azonosító kódja;
- az egyes hulladékszállítmányok fuvarokmányának és szállítási lapjának azonosítója;
- a hulladékmozgásokhoz rögzített időpontok.

7.
A hulladéktároló hely műszaki állapotának, a hulladékok biztonságos tárolásának
ellenőrzése, az ellenőrzés megállapításai, és a megállapítások alapján hozott intézkedések
A hulladéktároló berendezések, feldolgozó eszközök és vagyontárgyak műszaki állapotának
folyamatos megóvását és szinten tartását, a napi karbantartást, tisztítást a gépkezelő, a nagyobb
javításokat pedig szakcég végzi. A hulladéktároló helyek használatának biztosításáért, a vonatkozó
szabályok betartásáért és a tisztaságának megőrzéséért a telep vezetésével megbízott munkavállaló a
felelős.

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387

A telepen, a feldolgozás során, vagy a tároló helyeken fellépő üzemzavarról, problémáról, annak
észleléséről a telepi munkás értesíti a telep vezetésével megbízott munkavállalót, aki szükség esetén
az ügyvezetőt értesíti, akiknek kötelessége annak megszűntetése.
A beszállított, előkezelt hulladékokat a megfelelő tárolóhelyre kell helyezni, melyek azonosító kóddal
és felirattal vannak ellátva, a jelölő táblák épségét folyamatosan ellenőrizni kell. A tároló hely
területére kizárólag olyan jármű léphet be, amely biztonsággal tud közlekedni és kárt nem okoz. Az
eszközök és vagyontárgyak védelme érdekében, az egész telephely kerítéssel körülvett, térfigyelő
kamerákkal van ellátva.
Ellenőrzési feladatok:
• Szilárd burkolat állapotának ellenőrzése
• Hulladéktároló helyek műszaki állapotának ellenőrzése
• Az elérhető legjobb tárolási technológiák alkalmazásának ellenőrzése
• Környezetkárosodás előfordulásának megelőzése
Intézkedés:
• Az ellenőrzések során feltárt műszaki jellegű problémák lehető legrövidebb idő alatti megszüntetése
• Vezetői utasítások kiadása a további hasonló jellegű problémák megelőzésére
8.

Üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért felelő személy

A telephelyen folyó hulladékgazdálkodási tevékenységek során a jogszabályok, engedélyek
előírásainak megfelelő munkavégzésért, a biztonsági követelmények és az üzemeltetési szabályzatban
foglaltak betartásáért a telep vezetésével megbízott munkavállaló és az ügyvezető felel, és ennek
megfelelően felügyeli a beosztottjai munkavégzését.
9.

Üzemnapló vezetés

A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemnapló kitöltéséért a telep vezetésével megbízott
munkavállaló a felelős. Az alkalmazott üzemnapló az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfelelő tartalommal kerül vezetésre.
Az üzemnapló tartalma:
a hulladéktároló helyre be- és az onnan elszállított hulladék mennyisége, összetétele
(hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint);
a telephelyen használt gépek havi üzemideje;
az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen betörés, lopás, baleset,
üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok
megszüntetésére tett intézkedések);
a végrehajtott karbantartások (javítások) ideje és időtartama; valamint
a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
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10.

Munkavégzés munkavédelmi, tűzvédelmi előírásai

A Kft. rendelkezik munkavédelmi szabályzattal, egyéni védőeszköz juttatási renddel, valamint
tűzvédelmi szabályzattal. Az üzemelés során a gépek, berendezések folyamatosan felülvizsgálatra
kerülnek. A felülvizsgálati időszakok az előírásoknak megfelelően kerülnek megállapításra.

11.
A Kft. rendelkezik havaria tervvel, mely csatolásra kerül a hulladékgazdálkodási
engedélykérelemhez.
Szombathely, 2021. július 15.

Pados Róbert
környezetvédelmi szakértő
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Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387
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Szerződő / Biztosított
Policyholder/Insured

VEOLIA ENERGIA MAGYARORSZÁG Zrt.
H- 2040 Budaörs, Szabadság u. 301
Adószám / Tax no: 10782004
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás

Társbiztosított/
Co-Insured

SARPI DOROG Kft.
H-2510 Dorog, Bécsi út 131.
Adószám / Tax no: 10678523
3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES
MAGYARORSZÁG Zrt.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám / Tax no: 13988560
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
VWT Magyarország Kft.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám / Tax no: 25773277213
Tevékenység: 4291'08 Vízi létesítmény építése
VEOLIA VÍZ Zrt.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám / Tax no: 13063375
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
SADE-Magyarország Kft.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám / Tax no: 11097875
4221'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
valam int a VEOLIA ENERGIA MAGYARORSZ ÁG
Zrt. leányvállalatai az alábbiak szerint:
DBM Zrt.
H-4234 Szakoly, külterület hrsz. 0296/10.
Adószám / Tax no: 13757812
3511'08 Villamosenergia-termelés
KŐBÁNYAHŐ Kft.
H-1107 Budapest, Fertö u. 2
Adószám / Tax no: 13123943
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
PANNONENERGIA Kft.
H-7630 Pécs, Edison utca 1.
Adószám / Tax no: 11766900
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
PANNON- HŐ Kft.
H-7630 Pécs, Edison utca 1.
Adószám / Tax no: 12835720
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3511'08 Villamosenergia-termelés
PANNONENERGIA-SERVICE Kft.
H-7630 Pécs, Edison utca 1.
Adószám / Tax no: 12767203
3523'08 Gázkereskedelem
TATA ENERGIA Kft.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám / Tax no: 24250357
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
PANNON HŐERŐM Ű Zrt.
H-7630 Pécs, Edison utca 1.
Adószám / Tax no: 10740013
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
PANNONGREEN Kft.
H-7630 Pécs, Edison utca 1.
Adószám / Tax no: 12835713
3511'08 Villamosenergia-termelés
PANNON- BIOMASSZA Kft.
H-7630 Pécs, Edison utca 1.
Adószám / Tax no: 12679094
4671'08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
CELLHŐ Kft.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám / Tax no: 26375762
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
ÉRDHŐ Kft.
H-2030 Érd, Emília u 6.
Adószám / Tax no: 12678127
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
DISTHERM Kft.
H-2536 Nyergesújfalu, Május 1 tér 5
Adószám / Tax no: 11182469
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
PROMTÁVHŐ Kft.
H-2510 Dorog, Esztergomi út 17.
Adószám / Tax no: 12307256
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
ZALAI HUKE Kft.
H-8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.
(beleértve de arra nem korlátozva, a Társaság 2363
Felsőpakony külterület 090/19., 090/20. és 090/44. hrsz.
alatti telephelye)
Adószám / Tax no: 11770673
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
SÁRVÁRI HUKE Kft.
H-9600 Sárvár, Ikervári u 23.
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(beleértve de arra nem korlátozva, a Társaság 9800 Vasvár,
2041/1 hrsz. alatti telephelye)
Adószám / Tax no: 12799776
3832'08 Hulladék újrahasznosítása
Veolia Waste Hungary Kft
H-8900 Zalaegerszeg, Posta utca 65.
Adószám / Tax no: 25016844
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői
tevékenység
BAKONYI ERŐMŰ Zrt.
H-8401 Ajka, Gyártelep
Adószám / Tax no: 10728673
3511'08 Villamosenergia-termelés
BAKONYI BIOENERGIA Kft.
H-8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 1961.
Adószám / Tax no: 13084824
3511'08 Villamosenergia-termelés
SIKLÓS-HŐ Kft.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám / Tax no: 26155856
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
DOMBÓVÁRHŐ Kft.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám / Tax no: 26174011
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
CHP Energia Zrt.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám / Tax no: 26536280
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
CHP-Invest Kft.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám / Tax no: 12638987
7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
CHP-Erőm ű Kft.
H-1158 Budapest, Késmárk u. 2-4.
Adószám / Tax no: 13141640
3511'08 Villamosenergia-termelés
Újpalotai Energia Kft.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám/Tax no: 13310914
7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Belvárd Pow er Kft.
H-2040 Budaörs, Szabadság út 301
Adószám/Tax no: 26092027
3821'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
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Budapesti Erőm ű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
H-1117 Budapest, Budafoki ut 52
Adószám/Tax no: 10728068
3511'08 Villamosenergia-termelés
Energia-pro Zrt
H-1117 Budapest, Budafoki ut 52
Adószám/Tax no: 27125924
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
BAKONY-TÁVHŐ Kft.
H-8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 1961/5.
Adószám/Tax no: 28748353
3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
Biztosító / Insurer

Allianz Hungária Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.

Biztosítási tartam /Period
of insurance

határozott / definite

Kockázatviselés kezdete /
Inception date

2021. január 01. (00:00)
01. January 2021 (00:00)

Kockázatviselés vége
/Expiry date

2022. január 1. (00:00)
01. January 2022 (00:00)

Díjfizetés
ütem ezése/Premium
paym ent frequency

évente / annual

Díjfizetés m ódja / Method
of prem ium paym ent

számla alapján banki átutalás / bank transfer according to the due date of
the invoice

Díjfizetés esedékessége /
Due date of the prem ium

biztosítási időszakonként előre, a számlán megjelölt esedékességi dátum
szerint / The insurance premium is to be paid in advance according to the
due date of the invoice

Szerződési feltételek /
Term s and conditions

az Allianz Hungária Zrt. jelen díjtájékoztatóban feltüntetett feltételei / The
insurance terms and conditions of Allianz Hungária Zrt. as indicated in the
present premium information
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Biztosítási díjösszesítő / Prem ium paym ent

Módozat / Line of Business
Általános-, bérlői-, term ék-, környezetszennyezés-,
szolgáltatás- és m unkáltatói felelősségbiztosítás /
General-, Lessee-, Environm ental-, Em ployer’s- and
Product Liability, Professional indem nity

Díj /év / Prem ium
/annum

Veolia Energia Magyarország Zrt. és leányvállalatai

8 504 662 Ft

Budapesti Erőmű Zrt

3 287 526 Ft

Sarpi Dorog Zrt.

225 687 Ft

Veolia Water Solutions &Technologies Magyarország Zrt.

457 975 Ft

SADE Magyarország Kft

544 666 Ft

Összesen:

13 020 516 Ft

Biztosítási díjrészletező és kapcsolódó feltételek
A limitekre és díjakra feltüntetett „ /év ” kifejezés alatt egy biztosítási időszak (év) értendő.
A limitekre és önrészesedésekre feltüntetett „ /bizt.e.” kifejezés alatt egy biztosítási esemény értendő.
FBK Záradék: Fertőző betegség kizárás felelősség (AHE-43506/F1)
Insurance prem ium breakdown and related terms and conditions
The indication of "/year" in respect of limits and premiums refers to one period of insurance (year)
The indication of "/loss" in respect of limits and deductibles refers to a single insurance event.
Communicable disease exclusion (LMA5399)

Felelősségbiztosítások / Liability
Kom binált kártérítési lim it:
Általános-, környezetszennyezési-, termék és szolgáltatás felelősség biztosítás EUR 5.000.000 biztosítás i
eseményenként és évente összesen, azonban az általános felelősség esetében éves összesen limit nélkül.
Szublimit a munkáltatói felelősségbiztosítás vonatkozásában az általános felelősségbiztosításon belül: EUR
5.000.000 biztosítási eseményenként és évente összesen.
Szublimit a bérlői felelősségbiztosítás vonatkozásában az általános felelősségbiztosításon belül:
HUF
308.928.000 biztosítási eseményenként és évente összesen a Veolia Energia Magyarország Zrt tekintetében.
Szolgáltatási kötelezettség időbeli hatálya („trigger”): a kockázatviselési tar tama alatt okozott, bekövetkezett és
a biztosítónak a biztosítási szerződés szabályai szerint bejelentett biztosítási események („claims made”)
Retroaktív fedezet tartama: 2011. január 1-től azt feltételezve, hogy a biztosítottnak a fedezet kezdeti napján
nem volt tudomása bekövetkezett kárról vagy olyan körülményről, mely a kár bekövetkezéséhez vezethet.
A jogvédelmi költségek a limiten belül értendők.
Indem nity Lim it com bined:
Public Liability (including on site and off site sudden and accidental pollution), Product and Professional liability
EUR 5.000.000 each and every loss and in the annual aggregate, how ever w ithout any annual aggregate for
Public liability
Public liability is sub-limited to Employer’s Liability EUR 5.000.000 each and every loss and in the annual
aggregate
Public liability is sub-limited to Tenant’s liability HUF 308.928.000 i.r.o. Veolia Energia Magyarország Zrt
Trigger: claim s m ade
Retroactive date: 1st January 2011 on the condition that the insured had no prior know ledge of the loss or
circumstances at policy inception
Defense costs are inclusive.
Önrészesedés biztosítási eseményenként (levonásos):
EUR 50.000 a dologi károkra, de a személyi sérülésekre nincs
EUR 75.000 a tisztán pénzügyi veszteségekre
Árfolyam / ROE:

1 HUF = EUR 0,00273447 (a programbiztosító által megadott árfolyam)

Területi hatály / Territorial scope

Magyarország, ill. egész világ a termékfelelősség
biztosítás vonatkozásában, kivéve USA/Kanada és Irán
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Hungary, export of products excl. USA/Canada and Iran
Alkalm azandó biztosítási feltételek, záradékok
Általános felelősségbiztosítás
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/4)
Általános felelősségbiztosítás – Különös biztosítási feltételei (AHE-10225/7)
Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/12)
Kiegészítő feltételek és záradékok
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alábbi kiegészítő biztosítási feltételekkel,
záradékokkal és függelékekkel egészülnek ki:
(J04) záradék: ”A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel,
adatokkal és tevékenységekre jött létre.”
(G81) Az általános felelősségbiztosítás kiterjesztése a bérlői felelősségre (AHE-10222/5)
(IAR) Szerelési záradék (AHE-12325/2)
Az AHE-43501/4 feltétel Általános kizárások 7.1.13. pontja érvényét veszti és a továbbiakban az alábbiak szerint
érvényes: A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a biztosított saját tulajdonát képező, de kiterjed az általa
bérelt, illetve a biztosítottnak bármilyen más jogcímen a birtokában, rendelkezési körében vagy ellenőrzése alatt lévő
dolgokban keletkezett károkra.
Az AHE-43501/4 feltétel Különös kizárások 7.2.1. pontja az egymásnak okozott károkra v onatkozóan érvényét veszti és a
továbbiakban az alábbiak szerint érvényes:
7.2.1. A biztosító helytállási kötelezettsége kiterjed a biztosított által igénybevett közreműködő által okozott károkra, a
biztosított közreműködőinek, illetve a biztosított közreműködői által a biztosítottnak, valamint a közreműködők
egymásnak okozott káraira.
Alkalm azandó biztosítási feltételek, záradékok
Term ékfelelősség biztosítás
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/4)
Termékfelelősség biztosítás különös biztosítási feltételek (AHE-10322/5)
Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/12)
Kiegészítő feltételek és záradékok
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alábbi kiegészítő biztosítási feltételekkel,
záradékokkal és függelékekkel egészülnek ki:
(J04) záradék: ”A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel,
adatokkal és tevékenységekre jött létre.”
(J52) A fedezet kiterjesztése az Európai területi hatályra (AHE-14019/ P)
(J53) A fedezet kiterjesztése a világ országaira (kivétel: USA, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland és Európa területe) (AHE14020/1)
Az AHE-43501/4 feltétel Általános kizárások 7.1.13. pontja érvényét veszti és a továbbiakban az alábbiak szerint
érvényes: A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a biztosított saját tulajdonát képező, de kiterjed az általa
bérelt, illetve a biztosítottnak bármilyen más jogcímen a birtokában, rendelkezési körében vagy ellenőrzése alatt lévő
dolgokban keletkezett károkra.
Az AHE-43501/4 feltétel Különös kizárások 7.2.1. pontja az egymásnak okozott károkra vonatkozóan érvényét veszti és a
továbbiakban az alábbiak szerint érvényes:
7.2.1. A biztosító helytállási kötelezettsége kiterjed a biztosított által igénybevett közreműködő által okozott károkra, a
biztosított közreműködőinek, illetve a biztosított közreműködői által a biztosítottnak, valamint a közreműködők
egymásnak okozott káraira.
Alkalm azandó biztosítási feltételek, záradékok
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/4)
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás – Különös biztosítási feltételek és Ügyfél-tájékoztató (AHE-10264/6)
Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/12)
Kiegészítő feltételek és záradékok
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alábbi kiegészítő biztosítási feltételekkel,
záradékokkal és függelékekkel egészülnek ki:
(J04) záradék: ”A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési fe ltételekkel,
adatokkal és tevékenységekre jött létre.”
Az AHE-43501/4 feltétel Általános kizárások 7.1.13. pontja érvényét veszti és a továbbiakban az alábbiak szerint
érvényes: A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a biztosított saját tulajdonát képező, de kiterjed az általa
bérelt, illetve a biztosítottnak bármilyen más jogcímen a birtokában, rendelkezési körében vagy ellenőrzése alatt lévő
dolgokban keletkezett károkra.
Az AHE-43501/4 feltétel Különös kizárások 7.2.1. pontja az egymásnak okozott károkra vonatkozóan érvényét veszti és a
továbbiakban az alábbiak szerint érvényes:
7.2.1. A biztosító helytállási kötelezettsége kiterjed a biztosított által igénybevett közreműködő által okozott károkra, a
biztosított közreműködőinek, illetve a biztosított közreműködői által a biztosítottnak, valamint a közreműködők
egymásnak okozott káraira.
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Alkalm azandó biztosítási feltételek, záradékok
Munkáltatói felelősségbiztosítás
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/4)
Munkáltatói felelősségbiztosítás-(AHE-10218/7)
Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/12)
Kiegészítő feltételek és záradékok
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alábbi kiegészítő biztosítási feltételekkel,
záradékokkal és függelékekkel egészülnek ki:
(J04) záradék: ”A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel,
adatokkal és tevékenységekre jött létre.”
Az AHE-43501/4 feltétel Általános kizárások 7.1.13. pontja érvényét veszti és a továbbiakban az alábbiak szerint
érvényes: A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a biztosított saját tulajdonát képező, de kiterjed az általa
bérelt, illetve a biztosítottnak bármilyen más jogcímen a birtokában, rendelkezési körében vagy ellenőrzése alatt lévő
dolgokban keletkezett károkra.
Az AHE-43501/4 feltétel Különös kizárások 7.2.1. pontja az egymásnak okozott károkra vonatkozóan érvényét veszti és a
továbbiakban az alábbiak szerint érvényes:
7.2.1. A biztosító helytállási kötelezettsége kiterjed a biztosított által igénybevett közreműködő által okozott károkra, a
biztosított közreműködőinek, illetve a biztosított közreműködői által a biztosítottnak, valamint a közreműködők
egymásnak okozott káraira.
Alkalm azandó biztosítási feltételek , záradékok
Szolgáltatásfelelősség biztosítás
Felelősségbiztosítások - Általános biztosítás feltételei (AHE-43501/4)
Különös biztosítási feltételek és Ügyfél-tájékoztató Szolgáltatás felelősségbiztosítás (AHE-12317/5)
Ügyféltájékoztató és szerződési feltételek kiegészítése (AHE-12600/12)
Kiegészítő feltételek és záradékok
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételek az alábbi kiegészítő biztosítási feltét elekkel,
záradékokkal és függelékekkel egészülnek ki:
(J04) záradék: ”A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel,
adatokkal és tevékenységekre jött létre.”
(IAR) Szerelési záradék (AHE-12325/2)
Az AHE-43501/4 feltétel Általános kizárások 7.1.13. pontja érvényét veszti és a továbbiakban az alábbiak szerint
érvényes: A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki a biztosított saját tulajdonát képező, de kiterjed az általa
bérelt, illetve a biztosítottnak bármilyen más jogcímen a birtokában, rendelkezési körében vagy ellenőrzése alatt lévő
dolgokban keletkezett károkra.
Az AHE-43501/4 feltétel Különös kizárások 7.2.1. pontja az egymásnak okozott károkra vonatkozóan érvényét veszti és a
továbbiakban az alábbiak szerint érvényes:
7.2.1. A biztosító helytállási kötelezettsége kiterjed a biztosított által igénybevett közreműködő által okozott kár okra, a
biztosított közreműködőinek, illetve a biztosított közreműködői által a biztosítottnak, valamint a közreműködők
egymásnak okozott káraira.
Fontos inform ációk / Im portant Inform ation
További kiegészítő feltételek, záradékok
A jelen díjtájékoztatóban megnevezett biztosítási szerződési feltételekben és záradékokban felsorolt kizárások,
mentesülések az alábbiakkal egészülnek ki:
Ólom és ólomhoz kapcsolódó termékek, penész, ismétlődő megbetegedések
Additional Supplem entary Terms, Conditions and Endorsem ents
The exclusions and exemptions listed in the insurance terms, conditions and endorsements named in the present premium
indication shall be supplemented w ith the follow ing:
Lead and lead related products, Mould, Repetitive Strain injury
Szankciós klauzula (fordítás, ebben az esetben az angol nyelvű az irányadó)
A biztosító (viszontbiztosító) nem nyújt fedezetet, nem felelős kártérítés nyújtására, nem ad juttatást jelen biztosítás alap ján
oly mértékben, hogy a fedezet, kárigény kifizetése vagy juttatás nyújtása során a biztosító (viszontbiztosító) megsértené
az ENSZ határozatok szankcióit, tiltásait vagy korlátozásait, vagy az EU, az USA által meghozott kereskedelmi vagy
gazdasági szankciókat, törvényeket, szabályokat és/vagy egyéb nemzetgazdasági vagy kereskedelmi szankciós
törvényeket vagy szabályokat.
A biztosítási szerződés továbbá nem nyújt fedezetet vagy juttatást semmiféle Iránnal kapcsolatos tevékenységre!
Sanction clause
AGCS SANCTION CLAUSE
No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit
hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit w ould
expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or
economic sanctions, law s or regulations of the European Union, United States of America and/or any other applicable
national economic or trade sanction law or regulations.
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Confidential

This policy does not provide any cover, and does not include any liability to pay any claim or provide any benefit
hereunder, in respect of any risk related to Iran, such as Any location, branches and subsidiaries of the Insured in Iran.
Any activities operated by the Insured from, to or in Iran, any Iranian aircraft or vessel. Any Loss originating in or resulting
in a claim made by any Iran individual or entity, or by any entity ow ned or controlled, w hether directly or indirectly, by an y
Iran individual, or w hich w ould benefit directly or indirectly to the abovementioned individuals or entities. Any Loss
originating in or resulting in a claim (w hether made out of court or in court) made in Iran or before any Iranian
administrative body, or before any Iranian judicial or administrative court, or before any arbitration court sitting in Iran.
Cyber kizárási klauzula (fordítás, ebben az esetben az angol nyelvű az irányadó)
A biztosító (viszontbiztosító) nem nyújt fedezetet, nem felelős kártérítés nyújtására, nem ad juttatást jelen biztosítás
alapján, amely közvetlenül vagy közvetve a Biztosított bármilyen tevékenysége vagy általa bármilyen végrehajtott,
feldolgozott, felhasznált és / vagy az interneten, intraneten, extraneten, a biztosított saját w eboldalán vagy w ebcímén
keresztül végezhető, korlátozás nélkül beleértve az elektronikus levelek vagy dokumentumok elektronikus úton történő
továbbítását.
Cyber Liability Exclusion
It is hereby declared and agreed that this Policy does not cover any liability arising directly or indirectly out of, caused by,
in any w ay related to or in connection w ith the Insured Business or profession or any activities or any transactions
performed, processed, using and/or conducted through the internet, intranet, extranet, the Insured’s ow n w ebsite or w eb
address including w ithout limitation any transmission of electronic mail or documents by electronic means.
Program m egszűnési záradék / Term ination Clause
A biztosító a Ptk. 6:78 § (2) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a biztosítottat arról, hogy jele n
biztosítási fedezet a VEOLIA csoport nemzetközi felelősségbiztosítási programjának része, mely alapján jelen biztosítás i
szerződés mögött viszontbiztosítási fedezetet nyújt az Allianz Corporate and Specialty / Párizs.
A biztosítási feltételekben és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott megszűnési okokon túl a jelen biztosítás i
szerződés a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése alapján - a felek külön nyilatkozata nélkül - megszűnik akkor is, ha a
viszontbiztosítási fedezet teljes egészében vagy részben megszűnik.
A biztosítás megszűnésének az időpontja azonos a viszontbiztosítási szerződés megszűnésének az időpontjával. Ilyen
esetben a szerződés megszűnésének tényéről és a megszűnés időpontjáról a biztosító 48 órán belül írásban köteles
tájékoztatni a biztosítottat.
Jelen biztosítás megszűnése esetén a szerződőt a megszűnés időpontjáig terheli a díjfizetési kötelezettség és a biztosít ó
is ezen időpontig bekövetkezett biztosítási eseményekért tartozik helytállni.
By fulfilling their obligation as set forth in subsection 2 of section 6:78 of Civil Code the Insurance Company informs the
Insured that this policy is part of an international liability programme for VEOLIA covered by Allianz Global Corporate and
Specialty / Paris.
Beyond to the ceasing reasons defined in the insurance contract and in the Insurance Chapter of Civil Code this insurance
contract ceases- w ithout any separate declaration- on the basis of the 6:116 section of the Civil Code if the program
insurance ceases because of any reason.
The ceasing date of the insurance is the same as the ceasing date of the program insurance.
The insurance company informs the policyholder about the cease of the program insurance w ithin 48 hours.
In case of the ceasing of this insurance the policyholder has to pay the premium until the ceasing date and the insurance
company must cover the insured events until this day.
Minden káreseményt haladéktalanul kérünk bejelenteni az Allianz Hungária Zrt. Vállalati nemzetközi kárrendezés és
regressz Központnál (cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., E-mail: ck@allianz.hu, vallatikar@allianz.hu).
In case of any event w hich may give rise to a claim under this policy, immediate notice shall be given to the Allianz Hungár ia
Zrt. Corporate, International and Recourse Claim Handling Centre (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. E-mail:
ck@allianz.hu, vallalatikar@allianz.hu)
Budapest, 2021. április 7.

Allianz Hungária Zrt.
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Az Allianz Hungária Zrt. ezúton igazolja, hogy a VEOLIA nemzetközi felelősségbiztosítási
programjával összhangban, a VEOLIA Energia Magyarország Zrt. felelősségbiztosítási
szerződése megújításra került a 2021.01.01-el a 2021.01.01-2021.12.31 időszakra FX 851 365
kötvényszámmal.
A szerződésben a Veolia Waste Hungary Kft, a Sárvári HUKE Kft. és a Zalai HUKE Kft. a
2021.01.01-2021.12.31 időszakban is társbiztosítottak.
Az ALLIANZ Hungária Zrt. ezúton nyilatkozik, hogy az FX 851 365 számú kombinált
felelősségbiztosítási szerződéseben foglalt felelősségek hatálya kiterjed a társbiztosítottak által
végzett valamennyi tevékenységre, a Sárvári HUKE Kft., Zalai HUKE Kft., Veolia Waste
Hungary Kft,. esetében beleértve az alábbiakat is:
nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése hasznosítása, ártalmatlanítása, szállítása,
közvetítése, kereskedelme, raktározása, tárolása.

Jelen igazolás a Biztosított kérésére került kiállításra engedélyezési kérelem benyújtásához.

Budapest, 2021. május 17.

Allianz Hungária Zrt.
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1. ELŐZMÉNYEK
Az ARW MAGYARORSZÁG Kft. (jelenleg VEOLIA WASTE HUNGARY KFT. - székhely:
8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65. – továbbiakban: Megbízó) hulladékkezelő telephelyet üzemeltet
Vasvár 2041/1. hrsz. alatti ingatlanon. A telephelyre a Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya adott ki hulladékkezelési engedélyt, illetve
VA-06/AKF05/484-1/2019. számon zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot.
Megbízó hulladékkezelési tevékenységéhez használt gépek egy részét lecserélte, a telephelyet
átrendezte, alkalmazkodva az aktuális piaci viszonyokhoz, ezért szükségessé vált a zajmérés
elvégzésével a korábbi – fentiekben hivatkozott – zajhatárérték határozatban foglaltak
ellenőrzése, felülvizsgálata. Megbízó felkérésének eleget téve zajmérést végeztünk normál
üzemi körülmények között, több előre egyeztetett üzemállapotban nappali és éjszakai időszakban
is, 2020. december szeptember 17-én és 18-án, mely alapján elkészítettük, jelen zajmérési
jegyzőkönyvet.
A zajvizsgálat célja, annak megállapítása volt, hogy a telephelyen üzemelő zajforrások, folytatni
kívánt hulladékkezelési tevékenység zajkibocsátása, a különböző üzemállapotokban változó
gépelrendezés mellett, annak környezetében milyen zajhatást kelt, mekkora a zajvédelmi
hatásterülete, megfelel-e a zajkibocsátásra vonatkozó, jelenleg hatályos előírásoknak. Továbbá
megvizsgáltuk, hogy szükséges – e szervezési (pl.: üzemidő korlátozás) vagy műszaki
beavatkozás (pl.: zajvédő burkolatok felhelyezése, hangszigetelés fokozása) foganatosítása,
illetve kell-e a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához a Megbízónak zajkibocsátási határértéket
megállapító határozatának módosítására irányuló kérelmet benyújtania.
2. Alapadatok
2.1. A Megbízó adatai
Megbízó neve: ARW MAGYARORSZÁG Kft.
Megbízó székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65.
Megbízó telephelye: 9800 Vasvár, 2041/1 hrsz. alatti hulladékkezelő telep
Adószáma: 25016844-2-20
Működésének célja: hulladékkezelési tevékenység folytatása

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
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2.2. A telephely adatai
A vizsgált telephely Vasvár belterületén fekszik, a 2041/1 hrsz. alatti ingatlanon. A telep
működése többéves múltra tekint vissza, a kialakult ipari - gazdasági urbánus állapot
meghatározó eleme. A telephely szabályozási terv szerinti besorolása Gksz – gazdaságikereskedelmi-szolgáltató terület.
A területet NY-i és ÉNY-i irányban (Lke) részben már beépült kertvárosias lakóterület, É-i
irányban beépített (Gksz) terület, K-i irányban mezőgazdasági szántóként használt terület, D-i
irányban (Ev) védelmi célú erdőterület határolja. A telephely közel síknak tekinthető, a nyugati
irányban lévő lakóterületek kb. 5 m-el alacsonyabban helyezkednek el, illetve 3-5-magasan
feldolgozásra váló bálákat tárolnak a telepen, mely jelentős zajcsökkentő hatással bír.
A telephelyen főként műanyag hulladék feldolgozás folyik, melyhez rendelkezésre állnak
rakodó, daráló gépek, csarnokba telepített feldolgozó sor. A telephely nappali és éjszaki
időszakban is egyaránt kíván üzemelni. A zajkeltő eszközöket a 2. sz. mellékletben soroltuk fel,
elhelyezkedésük megnevezésével.
A vizsgált terület és környékének rendezési terv kivonata mellékletben található.
2.3. A dokumentációt készítő adatai
Megbízott neve: PANNON ÖKO-RÁCIÓ Kft.
Megbízott székhelye: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.
Megbízott adószáma: 10663945-2-18
Kapcsolattartó:

Pados Róbert – ügyvezető, környezetvédelmi szakértő
tel.: 30/5206387
e-mail: pannonokoraciokft@gmail.com
Nardai Márton – környezetvédelmi szakértő

Pados Róbert rendelkezik felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel, Vas Megyei Mérnöki
Kamarai nyilvántartási száma: 18-00754., szakértői jogosultságának száma: 32/2016.
Nardai Márton rendelkezik felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel, Vas Megyei Mérnöki
Kamarai nyilvántartási száma: 18-10341., levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi
szakértői jogosultságának száma: 412/2013. A szakértői jogosultságok igazolás a mellékletben
található.
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3. A vizsgálat során alkalmazott előírások
MSZ 18150-1: 1998. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése
MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.
MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.
MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.
MSZ 15036: 2002. Hangterjedés a szabadban
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
4. A vizsgálathoz használt műszerek
SVAN 971 típusú integráló zajszintmérő, I. méréspontossági osztályú műszer (Gyári szám:
34909)
Kézi szélmérő, hőmérő.
Kézi légnyomás és páratartalom mérő műszer.
A zajmérő műszer hitelesítési bizonyítványának másolata a dokumentáció mellékletében
megtalálható.
5. A telephelyi tevékenység bemutatás
A beérkező hulladékok szemrevételezést követően az adminisztrációs feladatok elvégzése
mellett mérlegelésre kerülnek. A telephelyen lévő arra kijelölt vezető kijelöli a beérkező anyagok
helyét, ahol azok lerakásra kerülnek, rendszerint egymásra bálázva 3-5 méter magasan.
A termeléshez szükséges alapanyag(ok) kiválasztását követően az anyag(ok) rakodógéppel
előaprítóba (Terminátor 5000 S) kerülnek. Az előaprítás során megtörténik a bálák lazítása,
egységes mérettartományra történő aprítása.
Az előaprított anyag rakodógép segítségével a technológiai adagológaratba kerül betáplálásra.
A garatból walking-floor és hengerpalástos adagológép továbbítja az egységes rétegvastagságú
keveréket a szállítószalagra. A szállítószalag az anyagot ballisztikus szeparátorra adja fel, mely
leválasztja a kis méretű frakciót, továbbá elkülöníti a könnyű (2D), és a közepes, un. “guruló”
(3D) frakciót. A 3D frakcióból lehetőség van további haszonanyag kiválogatására, vagy a
PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
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technológiába történő visszavezetésre további szétválasztási és/vagy utóaprítási célból. A
ballisztikus szeparátorral leválasztott – már megfelelő mérettartományú – frakció
szemrevételezést követően bekeverésre kerülhet az utóaprított anyagba, vagy külön kerül
tárolásra, felhasználásra.
A 2D anyagból igény szerint optikai szeparátor segítségével különféle anyagokat (pl. halogén
tartalmú műanyagokat) lehet leválasztani annak érdekében, hogy az előállított termék
piacképesebb legyen. Az így leválasztott anyag, mint válogatási technológiai maradék
keletkezik.
Az optikai válogatást követően az anyagból további vas es nem vas fémek kerülnek leválasztásra
(mágnes és örvényáramú szeparátor segítségével), szintén minőségi és egyéb hasznosíthatósági
okokból.
A már megfelelő összetételű anyag ezt követően a szükséges szemcseméret elérése érdekében
még két aprítóberendezésen kerül átvezetésre.
A késztermek az arra kijelölt tárolóhelyre kerül továbbításra csigás adagolóval, majd innen
rakodógép szállítójárművekre pakolja.
A technológiai sor végén keletkező darátumot az MSZ EN 15359 SRF szabvány szerint
vizsgálják és minősítik tüzelőanyaggá.
A darálósor a következő gépekből áll:
• mozgó-padlós adagológarat,
• szállítószalagok,
• ballisztikus szeparátor,
• optikai szeparátor (PVC)
• fémleválasztó,
• utóaprító/daráló
• kihordócsiga.
A zajmérés idején a telephelyen üzemszerűen és folyamatosan működtek a zajkeltő berendezések
és a szokásos módon folyt a munkavégzés.
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Megbízóval történt előzetes egyeztetés alapján, a további jövőbeli üzemeltetési lehetőségek
felmérése érdekében az alábbi üzemállapotokban történtek zajmérések:
-

Darálógép szabad téri működése során nappal

-

Darálógép csarnokban történő működése során nappal (nyitott kapuk mellett)

-

Darálógép csarnokban történő működése során éjszaka (nyitott kapuk mellett)

-

Darálógép szabad téri működése során éjszaka

A tevékenység során használt zajkeltő eszközöket a 2. sz. mellékletben soroltuk fel.
A mérési idején a legteljesebb gépműködést, normálüzemi állapotokat vizsgálatunk és a
számítások során is a legmagasabb, 8 órás üzemidővel kalkuláltunk.
6. A vizsgálati pontok bemutatása
Mérési pont jele
M1
M2
M3
M4
A

Mérési pont meghatározása
Tevékenységtől nyugati irányban EOV X:480344; Y:191800
Tevékenységtől északi irányban EOV X:480503; Y:191788
Tevékenységtől keleti irányban EOV X:480548; Y:191719
Tevékenységtől déli irányban EOV X:480425; Y:191725
Telephelytől nyugtra EOV X:480264; Y:191804

A telephely területéről és a mérési pontokról készült helyszínrajz a mellékletben csatoltásra
került.
7. A mérések elvégzésének módja, időtartama
Az üzemi zajforrás működésből adódóan a keletkező zaj időbeni jellege szakaszos és
változó.
- A méréseket minden esetben A-szűrő működése mellett végeztem.
- Az üzemi zajok A-hangnyomásszintjét lassú (Slow) időállandóval határoztam meg.
Mérési idők: 1 sec LAeq mintavételezéssel, mintavételezés időtartama pontonként
legalább 10 perc.
- Helyszíni méréseket a zavaró zajok (pl. külső közúti közlekedési zaj, állathangok)
kiszűrésével, azok szünetében végeztem.
- A mérés során a telepvezető elmondása alapján a telephely normál üzemmenetben
dolgozott.
- A vizsgálatot nappali és éjszakai időszakban egyaránt végeztem.
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- Méréskor a zaj keskenysávú és impulzusos jellegét is vizsgáltuk az egyes mérési
pontokon; melyeket nem tudtunk kimutatni.

8. Az alapzaj mérése
- A környezeti alapzajt az egyéb zavaró hangok (közúti közlekedési zaj, állathangok,
telephelyi zaj) kizárásával a ponton mértem az üzemi tevékenyég szünetében, annak
értékét nappal 33,5 dB-ben, éjszaka 30,1 dB-ben határoztam meg, melyet
háttérterhelésnek tekintek.
- Az alapzaj megállapításához az egyenértékű A-hangnyomásszintet /LAa/ mértünk 10
perces integrálási idővel, lassú (Slow) időállandóval.
9. A helyszíni mérési eredmények, feldolgozása és az elvégzett számítások
Meteorológiai tényezők a mérés ideje alatt
Tényező
szélsebesség
hőmérséklet
környezeti légnyomás
páratartalom
szélirány
jelleg

Nappal
2
1028
92
szélcsend

1

1026
94
szélcsend
tiszta

Mértékegység
m/s
o
C
hPa
%RH
-

A mérési ponton mért értékeket az alapzaj korrekcióval, az MSZ 18150-1:1998 4.5.2. pontja
alapján módosítottam.
A vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszinjét (LAeq) a mért egyenértékű Ahangnyomásszintjéből (LAeq,mért) és az alapzaj (Ka) korrekció alkalmazásával kell meghatározni
a következő összefüggéssel: LAeq = LAeq,mért + Ka
A Ka alapzaj-korrekciót a következő összefüggéssel kell meghatározni:
Ka = 10lg (1−10−0,1*∆LA)
ahol: LA = LAeq,mért - LAa
LAa - az alapzaj legkisebb A-hangnyomásszintje.
Az LAM megítélési szintet a mérési eredményekből a következők szerint kell meghatározni
Ha a vonatkoztatási időt nem bontották részidőkre, akkor:
LAM =LAeq + Kimp + Kton
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ahol: LAeq = a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje a vonatkoztatási időre,
Kimp = impulzuskorrekció,
Kton = keskenysávú korrekció.
Kimp = 2/3 * (LAImax − LASmax )
ahol:
LAImax = a műszer impulzusos (I) időállandójával meghatározott legnagyobb Ahangnyomásszint (dB),
LASmax = a műszer lassú (S) időállandójával meghatározott legnagyobb Ahangnyomásszint, (dB).
Kton = (∆Lterc −4)  6dB ahol:
∆Lterc = a középső kiemelkedő tercsávban és a vele szomszédos két tercsávban mért terchangnyomásszintek közötti különbségek közül a kisebbik érték.
A mérési eredményeket és feldolgozásukat a 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.
A helyszíni méréseket az MSZ 18150-1 Környezeti zaj vizsgálata és értékelése c. szabvány
alapján végeztük.
10. A zaj terjedését befolyásoló tényezők
(Növényzet, domborzati viszonyok, árnyékolás, talaj minőség, nyílászárók helyzete, egyéb)
A hangterjedést érdemben befolyásoló tényező a telephelyen tárolt feldolgozásra váró
hulladékbálák, melyek 3-5 m magasságban kerültek elhelyezése a telepen és jelentős
hanggátlóként működnek. Éjszakai időszakban javasolt a Terminátor 5000 S mobildaráló
olyan elhelyezése, hogy ezek takarásában dolgozzon, a rakodókkal együtt és a mérési
eredmények alapján legalább 150 m távolságot tartson a védendő objektumtól.
További hanggátlók a csarnoképületek falszerkezetei és a nyílászárói.
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11. Javasolt zajkibocsátási határérték megállapítása
A zajterhelési határérték (LTH) indoklása (Területi besorolás alapján)
Az üzemi zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
Sorszám

Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM megítélési
szintre*(dB)
nappal 06–22 óra
éjjel 22–06 óra

Üdülőterület, különleges területek
45
közül az egészségügyi területek
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
2.
beépítésű), különleges területek
50
közül az oktatási létesítmények
területe, a temetők, a zöldterület
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),
3.
55
a vegyes terület
Gazdasági terület (védendő
4.
60
objektum esetén)
* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint.
1.

35

40

45
50

Esetünkben a 2 és 4. sorban kiemelt értékek a mérvadóak a környező területek besorolásának
függvényében (lásd. csatolt szabályozási terv kivonat).
12. Vizsgálati eredmények
A mérési eredményeket és számítást részletesen a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
Összefoglalóan:a.) A mérési pontoknál a tevékenységből érzékelhető hangnyomásszint
meghatározása NAPPAL SZABADTÉRI DARÁLÁSNÁL /korrekciók/
Környezeti zajkibocsátás
vizsgálat
Mérési
pont

Munkafolyamat/
zajforrás
megnevezése

M1
M2
M3
M4

hulladékkezelési
tevékenység

Mért egyenértékű Ahangnyomásszint és
vonatkoztatási idő
Laeqmért
/dB (A)/

T /s/

43,2

28800

51,7

28800

49,4
67,3

28800
28800

Alapzaj korrekció
Alapzaj
/dB (A)/

33,5

-0,49

Laeq
/dB
(A)/
42,71

-0,07

51,63

-0,11
0,00

49,29
67,30

Korr. /dB/
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b.) A mérési pontoknál a tevékenységből érzékelhető hangnyomásszint meghatározása
NAPPAL DARÁLÁS CSARNOKBAN /korrekciók/
Környezeti zajkibocsátás
vizsgálat
Mérési
pont
M1
M2
M3
M4

Mért egyenértékű Ahangnyomásszint és
vonatkoztatási idő

Munkafolyamat/
zajforrás
megnevezése

Laeqmért
/dB (A)/

T /s/

hulladékkezelési
tevékenység

35,2
53,5
53,1
42,5

28800
28800
28800
28800

Alapzaj korrekció
Alapzaj
/dB (A)/

Korr. /dB/

33,5

0,00
-0,04
-0,05
-0,58

Laeq
/dB
(A)/
35,20
53,46
53,05
41,92

c.) A mérési pontoknál a tevékenységből érzékelhető hangnyomásszint meghatározása
ÉJSZAKA DARÁLÁS CSARNOKBAN /korrekciók/
Környezeti zajkibocsátás
vizsgálat
Mérési
pont
M1
M2
M3
M4

Mért egyenértékű Ahangnyomásszint és
vonatkoztatási idő

Munkafolyamat/
zajforrás
megnevezése

Laeqmért
/dB (A)/

T /s/

hulladékkezelési
tevékenység

34,5
53,9
52,3
38

1800
1800
1800
1800

Alapzaj korrekció
Alapzaj
/dB (A)/

Korr. /dB/

30,1

-1,96
-0,02
-0,03
-0,77

Laeq
/dB
(A)/
32,54
53,88
52,27
37,23

d.) A mérési pontoknál a tevékenységből érzékelhető hangnyomásszint meghatározása
ÉJSZAKA SZABATÉRI DARÁLÁSNÁL /korrekciók/
Környezeti zajkibocsátás
vizsgálat
Mérési
pont
M1
M2
M3
M4

Mért egyenértékű Ahangnyomásszint és
vonatkoztatási idő

Munkafolyamat/
zajforrás
megnevezése

Laeqmért
/dB (A)/

T /s/

hulladékkezelési
tevékenység

42,5
51,7
50,8
62,8

1800
1800
1800
1800

Alapzaj korrekció
Alapzaj
/dB (A)/

Korr. /dB/

30,1

-0,26
-0,03
-0,04
0,00

Laeq
/dB
(A)/
42,24
51,67
50,76
62,80
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13. A zajkibocsátás értékelése, minősítése
A mért eredményeket korrigálva az alapzajjal és a távolsággal megállapíthatjuk, hogy a
legközelebbi védendő objektumnál (V1 - Vasvár, Csokonai Vitéz Mihály utca 35. (2064 hrsz.)
nem okoz határérték feletti terhelést a tevékenységből származó zaj, a kb. 190 m-re (kültéri
darálási helyszíntől) nyugatra elhelyezkedő lakóingatlannál kb. 37 - 38 dB-es hangnyomásszint
alakul ki) a mért adatokból számítva.
A fenti kalkulációban nem vettük figyelembe, hogy a ház és a telep között egy kisebb földtöltés
húzódik, melynek szintén van hanggátlása, így biztonsági tartalék is van a számításban.
Továbbá folyamatos üzemmentet vettünk alapul, annak ellenére, hogy pihenő és átállási időket
is tartanak a gépek üzemeltetés során.
A legközelebbi védendő objektum előtt zajmérést nem tudtunk végezni, mivel az ingatlant
kutyák védték, így a fentiek szerint számítással határoztuk meg az előtt kialakul
hangnyomásszintet.
Az egyéb irányokban felvett mérési pontok mögött jóval távolabb és/vagy takarásban
helyezkednek el, vagy egyáltalán nincsenek védendő objektumok.
Megállapítható, hogy a tevékenységből származó zaj, határérték túllépést nem okoz a vizsgált
üzemállapotokban.
A vizsgált létesítmény zajkibocsátása az előírásoknak:
MEGFELEL
14. A hatásterület meghatározása
A vizsgált létesítményre vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesítmény
zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a
vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés a lehatárolásra meghatározott határértékeknek már
megfelel.
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dBlel alacsonyabb, mint a határérték /esetünkben Lke (kisvárosi lakóövezet) felé nappal/
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB /esetünkben Lke (kisvárosi lakóövezet) felé éjszaka/
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra
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vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–
22:00) 45 dB. /Esetünkben Gksz – gazdasági területen védendő objektumok hiányában és
mező- és erdőgazdasági területeken/
A lehatárolási határértéket és a hatásterületek távolságát az 5. számú mellékletben részletezzük,
összefoglalóan:
a.) A hatásterület meghatározása NAPPAL SZABADTÉRI DARÁLÁSNÁL /korrekciók/
Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
Mérési
pont

Munkafolyamat/
zajforrás megnevezése

M1
M2
M3

Hatásterület határa a zajforrástól /m/
s
148

hulladékkezelési
tevékenység /
hulladékkezelő telephely

M4

17
16
116

b.) A hatásterület meghatározása NAPPAL DARÁLÁS CSARNOKBAN /korrekciók/
Környezeti zajkibocsátás vizsgálat

Hatásterület határa a zajforrástól /m/

Mérési
pont

Munkafolyamat/
zajforrás megnevezése

s

M1
M2
M3
M4

hulladékkezelési
tevékenység /
hulladékkezelő telephely

63
22
25
29

c.) A hatásterület meghatározása ÉJSZAKA DARÁLÁS CSARNOKBAN /korrekciók/
Környezeti zajkibocsátás vizsgálat

Hatásterület határa a zajforrástól /m/

Mérési
pont

Munkafolyamat/
zajforrás megnevezése

s

M1
M2
M3
M4

hulladékkezelési
tevékenység /
hulladékkezelő telephely

259
70
70
54
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d.) A hatásterület meghatározása ÉJSZAKA SZABATÉRI DARÁLÁSNÁL /korrekciók/
Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
Mérési
pont
M1
M2
M3
M4

Hatásterület határa a zajforrástól /m/

Munkafolyamat/
zajforrás megnevezése

s

hulladékkezelési
tevékenység /
hulladékkezelő telephely

450
55
59
219

A kialakuló legnagyobb zajvédelmi hatásterület a mellékletben található kataszteri
kivonaton ábrázoltuk.
A vizsgált üzemállapotok mérési és számítási eredményei alapján megállapítható, hogy a
hatásterület a korábbi mérésekhez hasonlóan alakul, annak nagyságát jellemzően a szabad téren
üzemeltetett darálógép és annak kiszolgálást végző rakodók elhelyezése, illetve a lakóterület és
a darálási helyszín közötti elhelyezkedő zajvédelmet biztosító hulladék / anyagdepó, illetve a
távolság határozzák meg.
Fentiek alapján javasolt a jelenlegi érvényes zajhatárérték határozat fenntartása mellett,
úgy kialakítani az éjszakai szabadtéri darálás helyszínét, hogy a darálógép legalább 150 m
távolságra legyen a mindenkori legközelebbi lakóingatlantól (az aktuális beépítettségtől
függően) és a daralás és rakodás éjszakai üzemmente mindvégig 5 m magas
hulladék/anyagdepó mögött történjen (pl. a darálócsarnok mellett területen), ezáltal
biztosítható a vonatkozó éjszaki hatérérték betartása és hogy a VA-06/AKF05/484-1/2019.
számú határozatban foglalt zajvédelmi hatásterület nem növekszik meg.

Szombathely, 2021. január 11.

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
tel.: 06-30/520-6387, honlap: http://www.pannonokoracio.hu/
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz. alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Tervszám: TERV-1/1/2021.

MELLÉKLETEK
1. A mérési pontok bemutatása (grafikusan lásd. 5. melléklet)
2. A zajforrások leírása, elhelyezkedése
3. Tonális korrekció meghatározása
4. Mérési eredmények és feldolgozásuk, a tevékenységből érzékelhető hangnyomásszint
meghatározása /korrekciók/
5. A hatásterületek meghatározása és lehatárolása, helyszínrajz
6. A vizsgált telep és környezetének szabályozási terv kivonata
7. Szakértői tevékenység végzésére feljogosító okirat másolata
8. Hitelesítési és kalibrálási bizonyítvány
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Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Tervszám: TERV-1/1/2021.

1. számú melléklet: A mérési pontok helye

Mérési
pont jele

Mérési pont
meghatározása

Létesítmény
ingatlanának
területfelhasználása

Mérési pont
terepszint feletti
magasság /m/

Zajforrások
távolsága (daráló
szabadtéren) /m/

Zajforrások
Jellege
távolsága
(daráló
csarnokban) /m/ ZK ZT

Domináns
zajforrások /2.
melléklet szerinti /

M1

Tevékenységtől nyugati
Gksz irányban
hulladékkezelő telep
EOV X:480344;Y:191800

1,5

108

175

X

kültéri daráló és
rakodók /
darálócsarnok gépei

M2

Tevékenységtől északi
Gksz irányban
hulladékkezelő telep
EOV X:480503;Y:191788

1,5

25

25

X

darálócsarnok gépei,
rakodók

M3

Tevékenységtől keleti
Gksz irányban
hulladékkezelő telep
EOV X:480548;Y:191719

1,5

30

30

X

darálócsarnok gépei,
rakodók

M4

Tevékenységtől déli
Gksz irányban
hulladékkezelő telep
EOV X:480425;Y:191725

1,5

28

120

X

kültéri daráló és
rakodók, rakodók

Telephelytől nyugtra EOV
X:480264; Y:191804

1,5

-

-

X

-

A

út

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30., pannonokoraciokft@gmail.com,
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Tervszám: TERV-1/1/2021.

2. számú melléklet

Zajforrások leírása

Technológia elnevezése

Zajforrás elnevezése

A zajforrás működési helye

Zajforrás működési
ideje (óra)

Darálócsarnok gépei

mozgó padlós adagológarat
ballisztikus szeparátor
szállítószalagok
optikai válogató
fémleválasztó
2 db utóaprító
kihordócsiga

darálócsarnok

0-24 folyamatosan
(pár óra szünettel)

Mobil daráló

Terminátor 5000

szabadtéren és daráló csarnokban

0-24 folyamatosan
(pár óra szünettel)

Rakodógépek

1-1 nehéz tgk.
VOLVO rakodógép
3 db targonca
Caterpillar TH407 C rakodógép

szabadtéren és daráló csarnokban

0-24 szakaszosan

PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft.
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Tervszám: TERV-1/1/2021.

3. számú melléklet
Tonális korrekció meghatározása
Mérési pont jele:
M1, M2, M3, M4, A
Kibocsátott zajra vonatkozóan tonális összetevő nem mutatható ki.
Mért értékek:
f (Hz)
K ton /dB(A)/

25
-

31,5
-

40
-

50
-

63
-

80
-

100
-

125
-

160
-

200
-

250
-

315
-

400
-

500
-

630
-

800
-

1k
-

1,25k
-

1,6k
-

2k
-

2,5k
-

3,15k
-

4k
-

5k
-

6,3 k
-

8k
-

10k
-

12,5k
-

16k
-

20k
-

K ton = 0 dB
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Tervszám: TERV-1/1/2021.

4. melléklet
a.) A mérési pontoknál a tevékenységből érzékelhető hangnyomásszint meghatározása NAPPAL
SZABADTÉRI DARÁLÁSNÁL /korrekciók/

Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
Mérési Munkafolyamat/ zajforrás
pont
megnevezése
M1
M2
M3
M4

hulladékkezelési
tevékenység

Mért egyenértékű Ahangnyomásszint és
vonatkoztatási idő
Laeqmért
/dB (A)/

T /s/

43,2

28800

51,7

28800

49,4
67,3

28800
28800

Alapzaj korrekció
Alapzaj
/dB (A)/

33,5

-0,49

Laeq
/dB
(A)/
42,71

-0,07

51,63

-0,11
0,00

49,29
67,30

Korr. /dB/

b.) A mérési pontoknál a tevékenységből érzékelhető hangnyomásszint meghatározása NAPPAL
DARÁLÁS CSARNOKBAN /korrekciók/

Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
Mérési Munkafolyamat/ zajforrás
pont
megnevezése
M1
M2
M3
M4

hulladékkezelési
tevékenység

Mért egyenértékű Ahangnyomásszint és
vonatkoztatási idő
Laeqmért
/dB (A)/

T /s/

35,2
53,5
53,1
42,5

28800
28800
28800
28800

Alapzaj korrekció
Alapzaj
/dB (A)/

Korr. /dB/

33,5

0,00
-0,04
-0,05
-0,58

Laeq
/dB
(A)/
35,20
53,46
53,05
41,92
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Tervszám: TERV-1/1/2021.

c.) A mérési pontoknál a tevékenységből érzékelhető hangnyomásszint meghatározása ÉJSZAKA
DARÁLÁS CSARNOKBAN /korrekciók/

Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
Mérési Munkafolyamat/ zajforrás
pont
megnevezése
M1
M2
M3
M4

hulladékkezelési
tevékenység

Mért egyenértékű Ahangnyomásszint és
vonatkoztatási idő
Laeqmért
/dB (A)/

T /s/

34,5
53,9
52,3
38

1800
1800
1800
1800

Alapzaj korrekció
Alapzaj
/dB (A)/

Korr. /dB/

30,1

-1,96
-0,02
-0,03
-0,77

Laeq
/dB
(A)/
32,54
53,88
52,27
37,23

d.) A mérési pontoknál a tevékenységből érzékelhető hangnyomásszint meghatározása ÉJSZAKA
SZABATÉRI DARÁLÁSNÁL /korrekciók/

Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
Mérési Munkafolyamat/ zajforrás
pont
megnevezése
M1
M2
M3
M4

hulladékkezelési
tevékenység

Mért egyenértékű Ahangnyomásszint és
vonatkoztatási idő
Laeqmért
/dB (A)/

T /s/

42,5
51,7
50,8
62,8

1800
1800
1800
1800

Alapzaj korrekció
Alapzaj
/dB (A)/

Korr. /dB/

30,1

-0,26
-0,03
-0,04
0,00

Laeq
/dB
(A)/
42,24
51,67
50,76
62,80
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Tervszám: TERV-1/1/2021.

5. melléklet:
a.) A hatásterület meghatározása NAPPAL SZABADTÉRI DARÁLÁSNÁL /korrekciók/

Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
Mérési
pont

Munkafolyamat/ zajforrás
megnevezése

M1
M2
M3

hulladékkezelési tevékenység /
hulladékkezelő telephely

M4

Kialakuló
Távolság
Lehatárolási
Hatásterület
egyenértékű Akorrekció hangnyomásszint
határa a
hangnyomásszint
/dB(A)/
/dB(A)/
zajforrástól /m/
/dB(A)/
Laeq

Kd

Lt

s

42,71

2,74

39,97

148

51,63

-3,35

54,98

17

49,29

-5,46

54,75

16

67,30

12,35

54,95

116

b.) A hatásterület meghatározása NAPPAL DARÁLÁS CSARNOKBAN /korrekciók/

Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
Mérési
pont
M1
M2
M3
M4

Kialakuló
Távolság
Lehatárolási
Hatásterület
egyenértékű Akorrekció hangnyomásszint
határa a
hangnyomásszint
/dB(A)/
/dB(A)/
zajforrástól /m/
/dB(A)/

Munkafolyamat/ zajforrás
megnevezése

Laeq

Kd

Lt

s

hulladékkezelési tevékenység /
hulladékkezelő telephely

35,2
53,5
53,1
42,5

-4,68
-1,11
-1,58
-12,34

39,88
54,61
54,68
54,84

63
22
25
29

c.) A hatásterület meghatározása ÉJSZAKA DARÁLÁS CSARNOKBAN /korrekciók/
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Tervszám: TERV-1/1/2021.

Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
Mérési
pont
M1
M2
M3
M4

Kialakuló
Távolság
Lehatárolási
Hatásterület
egyenértékű Akorrekció hangnyomásszint
határa a
hangnyomásszint
/dB(A)/
/dB(A)/
zajforrástól /m/
/dB(A)/

Munkafolyamat/ zajforrás
megnevezése

Laeq

Kd

Lt

s

hulladékkezelési tevékenység /
hulladékkezelő telephely

34,5
53,9
52,3
38

3,41
8,94
7,36
-6,94

31,09
44,96
44,94
44,94

259
70
70
54

d.) A hatásterület meghatározása ÉJSZAKA SZABATÉRI DARÁLÁSNÁL /korrekciók/

Környezeti zajkibocsátás vizsgálat
Mérési
pont
M1
M2
M3
M4

Kialakuló
Távolság
Lehatárolási
Hatásterület
egyenértékű Akorrekció hangnyomásszint
határa a
hangnyomásszint
/dB(A)/
/dB(A)/
zajforrástól /m/
/dB(A)/

Munkafolyamat/ zajforrás
megnevezése

Laeq

Kd

Lt

s

hulladékkezelési tevékenység /
hulladékkezelő telephely

42,5
51,7
50,8
62,8

12,40
6,85
5,87
17,87

30,10
44,85
44,93
44,93

450
55
59
219
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Mérési pontok és ÉJSZAKI zajvédelmi hatásterület grafikus ábrázolása
Tervszám: TERV-1/1/2021.
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Mérési pontok és NAPPALI zajvédelmi hatásterület grafikus ábrázolása
Tervszám: TERV-1/1/2021.
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ARW MAGYARORSZÁG Kft. Vasvár 2041/1 hrsz alatti hulladékkezelő telephelyének
környezeti zajmérési jegyzőkönyve
Szabályozási terv kivonat
Tervszám: TERV-1/1/2021.
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