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ELŐZMÉNYEK

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény szerint a környezethasználatot az
elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos
használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok
visszaforgatására, újrafelhasználására törekedve kell végezni.
A folytatni kívánt tevékenység a fenti alapelv érvényesülését szolgálja azzal, hogy a Kft. által, a
hulladéktermelőktől átvett szelektíven gyűjtött papírhulladékot brikettálja, majd azután a szociálisan
rászorulók között szétosztja.
A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. (továbbiakban: Megbízó vagy Kft.)
rendelkezik a Vas Megyei Kormányhivatal VA-06/AKF05/981-9/2017. számú nem veszélyes
hulladék hasznosítási engedélyével. A korábban már engedélyezett tevékenységet a Megbízó a
továbbiakban egy másik telephelyen kívánja végezni, így új engedélyezési eljárás lefolytatása vált
szükségessé. A hulladékkezelési engedélykérelmi dokumentáció összeállításával, valamint az
engedélyeztetési eljárás során a hatósági kapcsolattartással a Kft. Nardai Márton környezetvédelmi
szakértőt bízta meg, aki rendelkezik teljes körű környezetvédelmi szakértő jogosultsággal, melynek
igazolása a kérelem mellékletét képezi.
Megbízó a tevékenységéhez rendelkezik nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállításra és
előkezelésére jogosító engedéllyel, melynek száma: VA-06/AKF05/222-5/2017.
A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység nem éri el a napi 10 tonnás kapacitás küszöbértéket,
így megkezdése előtt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján környezetvédelmi előzetes
vizsgálat lefolytatása nem szükséges, jelentős környezeti hatása nincsen, ahogy azt az alábbiakban
környezeti elemenként részletesen ismertetem.
Az eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj a Vas Megyei Kormányhivatal részére
előzetesen megfizetésre került, melynek igazolása csatolásra került a mellékletben.
A kérelem elkészítéséhez az alapadatokat, hatósági iratokat valamint a dokumentációkat a Kft.
biztosította a megbízott részére.
Jelen dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint
hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendeletben foglalt 4. pont „a kezelés
engedélyezésére vonatkozó szabályok” teljes körű figyelembevételével került összeállításra. A
dokumentáció elkészítésénél figyelembe vettem az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet előírásait.
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2. ÁLTALÁNOS ADATOK
2.1.

A megbízó azonosítói

Neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
Székhelye: 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.
KÜJ: 103498722
KSH száma: 20185109-8790-572-18
Adószáma: 20185109-2-18
Cégbírósági bejegyzés száma: Cg. 18-09-108784
A tervezett telephelyének címe, helyrajzi száma: Szombathely, 1972/22 hrsz. (jegyzői nyilvántartásba
vételi igazolás csatolva)
KTJ: KAR igénylő adatlap benyújtásra került az OKIR rendszeren keresztül
A tevékenység célja: nem veszélyes hulladék hasznosítása:
hulladék papírból, fából tüzelőanyagként felhasználható brikett készítése
Továbbá a telephelyen asztalosipari tevékenységet is terveznek folytatni, melyek a következők:
- egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása (B16, teáor:16.29)
- irodabútor gyártása (B62, teáor: 31.01)
- konyhabútor gyártása (B71, teáor: 31.02)
- egyéb bútor gyártása (B14, teáor: 31.09)
2.2.

Az engedélyeztetéssel megbízott kapcsolattartó

Nardai Márton – környezetvédelmi szakértő
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152.
Tel: + 3670/4532-666
e-mail: m.nardai@gmail.com
3. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA
A hulladékgazdálkodás tevékenység az 5. pontban részletesen bemutatásra kerülő hulladékok
hasznosításából áll. A jelenlegi engedély kérelem nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítására
irányul. Megbízó tevékenységéhez rendelkezik nem veszélyes hulladékok szállításár jogosító
engedéllyel, melynek száma: VA-06/AKF05/222-5/2017.
A végezni kívánt hulladékkezelési tevékenység:
Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok
visszanyerése, regenerálása (beleértve a komposztálást és más biológiai átalakítási műveleteket is).
R5 - Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (papír és karton hulladék esetében).
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A TERVEZETT KEZELÉSI MŰVELETTEL ÉRINTETT TERÜLET

A tervezési terület Szombathely város északi részén, belterületen, a 1972/22 hrsz.-ú ingatlanon
található, Gip- ipari gazdasági besorolású övezeteben. A használt terület Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata tulajdonában van, melyet Megbízó használatba kapott. A hulladékkezelő telep
a Lovas utcáról szilárd burkolatú útról közelíthető meg.
A telephelyen a Megbízó használ egy kb. 4400 m2 nagyságú ingatlant, amin egy kb. 600 m2-es épület
van, melyben műhelyek, raktárak vannak a hozzájuk csatlakozó szociális blokkokkal, irodákkal.
Megbízó a tárgyi tevékenységeihez használatos berendezéseket (asztalosipari kisgépek, gravírozó,
papírdaráló és brikettáló gép) kívánja üzemeltetni, melynek során papírhulladékból tüzelőanyagként
használható brikettet állítana elő.
A parkolási lehetőség a műhely előtt biztosított, kb. 20-30 autónak, az épület zárható. Megközelítése
betonozott telephelyi úthálózatról lehetséges.
A telephely teljesen szilárd burkolatú, csapadékvíz elvezetése megoldott, a kezelni kívánt anyagok
csapadékvízzel nem érintkeznek, azok végig zártan kezelendők a műhelyben, így szennyezést sem
okozhatnak.
A műhelyben egy darab LCW-150 típusú raktári mérleg kerül elhelyezésre a beszállított hulladék és
a kiszállított késztermék mennyiségének ellenőrzésére és követésére.
A telephely ezen felül megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének

a

szabályairól

szóló

246/2014.

(IX.

29.)

Kormányrendeletben

előírt

követelményeknek.
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBA VONT HULLADÉKOK

A hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.)
VM rendelet szerinti azonosító kódjait, valamint éves mennyiségét a következő táblázat tartalmazza:
Hasznosítás:
A hulladékok
azonosító kódja

megnevezése

mennyisége (t/év)

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

200

20 01 01

papír és karton

200

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

200

Összesen:

600

Kapacitások:
A telephelyen a Megbízó használ egy kb. 4400 m2 nagyságú ingatlant, amin egy kb. 600 m2-es épület
van, melyben műhelyek, raktárak vannak a hozzájuk csatlakozó szociális blokkokkal, irodákkal.
A műhelyben kb. 70 m2 alapterületen tárolják a hasznosítandó hulladékot, ahonnan a feldolgozás
(darálás, aprítás) folyamatosan történik és az elhasznált „nyersanyag” pótlása szintén folyamatos a
hulladékbeszállításokkal. A gyűjtőhely szilárd térbetonos burkolatú, raktárhelység. A hulladék
felhalmozás kb. 2 m magasságban lehetséges, így150 kg/m3 laza aránnyal számolva műszaki becslés
alapján összességében mintegy 21 tonna hulladéktárolási kapacitás biztosított egyidőben a
telephelyen, mely így fedezi a tervezett 20 tonnás tárolási kvótát.
A daráló és brikettáló gép kapacitás nagyban függ a bemenő anyag összetételétől, átlagosan,
legfeljebb napi 2-3 tonna brikett készíthető.
6.

A TEVÉKENYSÉG TECHNOLÓGIÁJA

Megbízó a nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó engedélye alapján hulladékot szállít a
termelők, illetve saját telephelye között. A termelőktől átvett hulladékot a tárgyi telephelyén
kialakított raktárhelységben tárolja átmenetileg a hasznosításig (gyűjtőhely szabályzat csatolva).
A hasznosításra szánt hulladékok beszállítás után kézzel, vagy kézi emelő targoncán mozgatva
kerülnek a mérleghez. A műhelyben egy darab LCW-150 típusú raktári mérleg kerül elhelyezésre a
beszállított hulladék és a kiszállított késztermék mennyiségének ellenőrzésére és követésére.
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Onnan kézi erővel egy HSM FA 400.2 típusú aprítógépbe történik a beadagolás. A gép elvégzi a
darabolást és a felszabdalt papír egy ládába kerül, ami egy un. Big-bag zsákba kerül betöltésre, melyet
telítődés után a Brikstar CS 25 brikettáló présgéphez szállítanak szinten kézi targoncával. A zsákból
a brikettáló gép adagolójába helyezik kézzel az anyagot, ami kész tömör brikettet présel belőle. A
brikettet ezután 10 kg-os egységcsomagokba csomagolják, majd a szociálisan rászorulók között
kiosztásra kerül, mint alternatív tüzelőanyag.
A hulladékkezelési technológiához adalékanyagok nem szükségesek. A tevékenység során keletkező
esetleg hasznosíthatatlannak minősülő hulladék engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz kerül
átadásra.
A hulladékkezelési tevékenység besorolás:
R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (biológiailag
lebomló hulladék esetében)
R5 - Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása / visszanyerése (papír és karton hulladék esetében)
A hulladékok tárolása a telephelyen a hulladéktípusonként ömlesztve, vagy Big-Bag Zsákokban
történik, egyidejű maximális tárolási kapacitás:
A hulladékok
azonosító kódja

15 01 01

megnevezése
papír és karton csomagolási

maximális
kezelni kívánt
mennyisége
(t/év)

egyidejűleg
gyűjthető
mennyisége
(t)

600

20

hulladék

20 01 01

papír és karton

600

20

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

600

20

600

20

Összesen:

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.
30.) Kormányrendelet szerinti hulladék-nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség jelentkezik a
tevékenység során, melynek Megbízó eleget fog tenni.
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Anyagmérleg kimutatás
Ideális esetben a teljes hulladékmennyisége hasznosításra kerül a technológiában.
A tevékenység anyagmérlege
Bemenő anyag

Hulladékhasznosítás

Kimenő anyagok

a.Azonosító kód: 150101
kb. 200 tonna

Brikettálás,

b.Azonosító kód: 200101

hulladék

kb. 200 tonna

hasznosítás (R3,

Azonosító kód: 200201

R5)

kb. 200 tonna

Tüzelőanyag brikett
kb. 600 tonna

Kritikus ellenőrzési pontok
1.

A hulladékok telephelyre történő beszállítása, mérlegelése

Ezen művelet során teljesen átforgatásra kerül a beszállított anyag, ahol közben vizuális ellenőrzés
történik és az esetlegesen oda nem illő szennyező anyagokat (pl. műanyag vagy kompozit
csomagolás) kiválogatják.
A hulladékstátusz megszűnése
A kérelmezett tevékenység megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:
Ht.) 6.§ (3) bekezdésében megfogalmazott céloknak, miszerint a hulladékban rejlő anyag, energia
hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra
előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
A hulladékstátusz megszűnésének kritériumait a Ht. 9. § (1) bekezdése határozza meg:
„Hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak a
következő feltételek együttes teljesülése esetén:
a) meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják,
b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi
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9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666

7

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
által tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység engedélykérelme
előírásoknak, szabványoknak, és
d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.”
A Kft. által végezni kívánt tevékenység és a gyártott tüzelőanyag brikett termék megfelel a fenti
kritériumoknak, mert:
a)

meghatározott célra készül, hiszen tűzifa helyettesítéseként, tüzelőanyagként felhasználható

brikett készül belőle, amelynek égéshője, a felhasznált alapanyagtól függően a puha és kemény
tűzifák égéshő tartományában van (lásd.: mellékletként csatolt vizsgálati jegyzőkönyv)
b)

a megrendelő igénye szerinti felhasználási területre készül, hiszen a szociálisan rászorulók

között jelenleg is nagy mennyiségű tűzifa kerül kiosztásra évről – évre, melynek helyettesítése ezzel
a termékkel megoldható
c)

tűzifa helyettesítésére használható a csatolt vizsgálati jegyzőkönyv szerint.

d)

környezeti előnye van a tevékenységnek, hiszen kevesebb fa kivágás szükséges jelen

hulladékból előállított termékek használatával, emberi egészséget a tervezett tevékenység nem
veszélyeztet a vonatkozó munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások betartásával.
A hasznosításra átvett és a keletkező hulladékokról a Kft. telephelyén a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet naprakész
nyilvántartást vezet majd, amely alapján évente megteszi a hulladékokkal kapcsolatos
adatszolgáltatást a Környezetvédelmi Hatóság részére.
7.

SZEMÉLYI-, TÁRGYI- ÉS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK

A hulladékkezelési tevékenység irányítását 1 fő felsőfokú környezetvédelmi szakirányú
végzettséggel rendelkező környezetmérnök, Nardai Márton végzi, megbízásos jogviszonyban, akinek
a végzettségét igazoló okiratok és a szerződés másolata a mellékletben csatolásra került.
Telephelyi létszám egy időben legfeljebb 3-4 fő, műszakok száma 1.
Közegészségügyi feltételek:
A munkavállalók részére rendelkezésre áll szociális épület, öltözővel, vizesblokkal, étkezővel,
melegedő helységgel. A megbízó egyéni védőeszközöket biztosít a dolgozók részére. Az egyéni
védőeszközök cseréje a védőképesség elvesztését megelőzően megtörténik. Veszélyes anyag és
keverék vonatkozásában a biztonsági adatlapok rendelkezésre állnak, illetve beszerzésük folyamatos
(jellemzően csak takarítószerek).
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI

JELLEMZŐI
8.1.Zajvédelem:
A környezet és a tervezett tevékenység leírása
A vizsgált terület Szombathely iparterületén, a 1972/22 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, mely Gip
– gazdasági – ipari besorolású övezet. A létesítés helyszínétől kb. 70 m – re északi irányban található
az első lakóépület, mely Lk övezeti besorolású. Nyugati irányban Különleges egészségügyi
besorolású terület (Ke) fekszik, kórház épülettel, telephelyhez legközelebbi részein annak
műhelyeivel.
A legközelebbi védendő objektum
M1 jelű pont – zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő objektum a Szombathely, Teleki
Blanka utca 36., 1939 hrsz. alatti családi ház (M1), légvonalban mintegy 70 m-re fekszik északi
irányban (lásd. a mellékletként csatolt hatásterület ábrázolást).
M1

Hulladék tároló hely

Nardai Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666
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Jogszabályi háttér
-

284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet - a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól

-

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint

a zaj és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról
27/2008. (XII. 3.) KvVM – EÜM rendelet - a környezeti zaj és rezgésterhelési határérték

-

megállapításáról
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet - a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális

-

egészségi és biztonsági követelményekről

Alkalmazott szabványok, szakirodalom
-

Dr. Kováts Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Könyvkiadó, Veszprém 1998

-

ÚT 2-1.302 – Közúti közlekedési zaj számítása

-

MSZ-13-111-85 – Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási

határérték meghatározása
-

MSZ 18150-1 – A környezeti zaj vizsgálata és értékelése

-

MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban.

Területi besorolás, határértékek
Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajterhelési határértékeket a zajtól védendő
területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)
KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, a következők szerint:
HATÁRÉRTÉK (LTH) AZ LAM
MEGÍTÉLÉSI SZINTRE
NO

ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET

NAPPAL

ÉJSZAKA

(06-22 óra)

(22-06 óra)

[dB]

[dB]

1

Üdülőterület, különleges területek közül az
egészségügyi területek

45

35

2

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerű beépítésű) különleges
területek közül az oktatási létesítmények
területe, a temetők, a zöldterület

50

40

3

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes
terület

55

45

4

Gazdasági terület

60

50

Nardai Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666
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Védendő területek
A védendő létesítmények osztályozása:
A környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendeletben
szereplő fogalom-meghatározások:
Védendő (védett) környezet
A védendő környezet az a védendő terület, épület és helyiség, amely emberi tartózkodásra,
tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy
az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell.
A védendő (védett) terület
●

lakó-, üdülő-, vegyes terület,

●

különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek és

temetők területei, zöldterület (közkert, közpark),
●

gazdasági területnek az a része, amelyen zajtól védendő épület helyezkedik el.

A védendő (védett) épület, helyiség
●

kórtermek és betegszobák,

●

tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató terek és hálóhelyiségek

bölcsődékben, óvodákban,
●

lakószobák lakóépületekben,

●

lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben,

●

étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben,

●

szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei,

●

éttermek, eszpresszók,

●

kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek.

A zajkibocsátási határértékeknek a következő helyeken kell teljesülniük:
-

az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, amelyen

legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési határértékű helyiség, könyvtári olvasóterem, orvosi vizsgáló
helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságától számított
1,5 méter magasságban, a nyílászárótól általában 2 méterre.

Nardai Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666
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ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 méternél kisebb, akkor e távolság zajforrástól

-

számított 2/3 részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 méterre.
ha a nyílászáró környezetében 4 méteren belül hangvisszaverő felület van, akkor a nyílászáró

-

és e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1 méterre.
-

ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén.

-

az üdülőterületeken, az egészségügyi területen a zajtól védendő épületek elhelyezésére

szolgáló ingatlanok határán
a temetők teljes területén

-

A megítélési pontot az MSZ 18150-1:98 szabvány szerint kell kijelölni ott, ahol a telephelyi
létesítmény által kibocsátott zajszintet értelmezzük, valamint a határértékekkel összevetjük. A
határértékeknek a védendő homlokzatok előtt, a legkedvezőtlenebb helyzetű ún. megítélési pontokon
kell teljesülni.
Fentiek alapján a legközelebbi lakóépület homlokzata előtt 2 m-re kell teljesülnie a táblázat 2.
pontjában sorolt határértékeknek, ami lakóterületen nappal 6-22 óra közötti 8 óra megítélési időre:
LTH = 50 dBA., éjszaka 22-6 között 40 dBA, de éjszaki üzemmenet nem lesz.
Üzemállapotok, zajforrások
Papírdaráló gép, melynek hangnyomásszintje a géptől 1 m-re mérve 75 dB(A) terhelés alatt.
Brikstar CS 25 típusú brikettáló gép, hangnyomásszintje a géptől 1 m-re 76 dB(A).
Alkalomszerűen használt asztalosipari gépek becsült hangteljesítmény szintje 90-95 dB
Egy együttes gépműködés esetén a forráscsoport becsület egyenértékű hangteljesítmény szintje max.
95 dB.
A megítélési pontok
A fentiekben hivatkozott kormányrendelet előírásai alapján a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó
létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és
helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a követelményeknek.
Jelen vizsgálat esetében a megengedett határértéknek az M1 jelű pontnál kell teljesülnie M1 jelű pont
– zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő objektum a Szombathely, Teleki Blanka u. 36.,
hrsz. alatti családi ház -70 m-re északi irányban helyezkedik el.

Nardai Környezetvédelmi Kft.
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A várható zajterhelés
A telephelyen végzett tevékenységből, környezetvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb esetben
(nyári időszakban napközbeni, folyamatos gépműködés mellett) származó, együttes hangnyomásszint
értéke: Lw = 95 dB(A) a telephely forráscsoportját egyesítve (jelentős biztonsági ráhagyással).
A vonatkoztatási időtartam nappali időszakban a vonatkozó szabályozás szerint 8 óra (egy átlagos
műszak).
A hangforrástól származó zajterhelés számítására vonatkozó képlet a védett területen fellépő
hangnyomásszint számítására:
Lt = ΣLw + KIr + KΩ - ∑ ΔK
∑ΔK = Kd + KL + Km + Kn + KB + Ke
ahol:
ΣLW

az összesített zaj hangteljesítményszintje

KIr

a zajforrás iránytényezője

KΩ

a sugárzási térszög miatti korrekció

Kd

a távolság miatt fellépő csillapodás hatását kifejező korrekció, Kd=20lg(st/s0)+11

(pontszerűnek tekintve a forrást)
KL

a levegő hangelnyelő hatását kifejező korrekció, KL = aL* st

Km

a talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatását kifejező korrekció,

Kn

a növényzet csillapító hatását kifejező korrekció

KB

a lakott terület beépítésének csillapító hatását kifejező korrekció

Ke

a zajárnyékolás miatti korrekció

A műhely falának (tégla és kétrétegű modern üvegablakok) hanggátlása miatt 30 dB-nek vettem.
Várható zajterhelés a legközelebbi lakóházánál (M1 pont) (70 m)
Vizsgált pont

LW

st

Kir

KΩ

Kd

KL

Km

Kn

KB

Ke

Lt

M1 nappal

95

70

0

3

47,9

0,14

3,89

0

0

30

16,07

Fenti számítás természetesen elméleti jellegű, hiszen 16 dB-nél a környék alapzaja is magasabb,
tekintettel annak Gip és Gksz voltára, kb. 37 dB nappal, így az állapítható meg, hogy a tevékenység
által okozott zaj kisebb lesz, mint az alapzaj, tehát hatása érzékelhetetlen lesz a legközelebbi védendő
objektumnál.

Nardai Környezetvédelmi Kft.
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Megítélési pont
Nappal

M1

Lt

LTH

16 dB

50 dB

Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység során alkalmazott zajkeltő eszközök, normálüzemi
körülmények között teljesítik a zajvédelmi követelményeket a legközelebbi védendő ingatlannál.
Az alábbiakban bemutatom a telephelyen folytatott tevékenység zajvédelmi hatásterületét.
A hatásterület, a háttérterhelés meghatározása
Környezeti zaj elleni védelem szempontjából a tevékenység hatásterületét a telephely helyszínrajza,
a környék szabályozási terv szerinti elhelyezkedése alapján, valamint a tervezett tevékenység
bemutatásával és környezetének zajszempontú jellemzésével került meghatározásra.
A háttérterhelés vizsgálatának célja valamely zajforrás létesítésével kapcsolatban az új zajforrás
nélküli követelményértékek előírásához a zajterhelés meghatározása. Egy új zajforrás környezeti
hatása tekintetében háttérterhelésnek a tervezett zajforrással azonos típusú zajforrástól származó
zajterhelést értjük.
A tervezett tevékenység hatásával érintett területen azonos típusú zajforrásról nincs információnk. A
létesítmény környezetében megállapított alapzaj értékei – háttérterhelésnek tekintjük – nappal
minden irányban LAa = 37 dB.
Hatásterületek zajvédelmi szempontú lehatárolása
A hatásterület meghatározását a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése írja elő.
A Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „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 dB-lel
alacsonyabb, mint a határérték, (esetünkben nappal lakóterületen)
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB, (esetünkben éjjel)
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
Nardai Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666
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e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00)
45 dB.” (esetünkben nappal gazdasági területen)
Fentieket esetünkre alkalmazva a védendő lakóterületeken a hatásterület határa az a távolság a
tevékenységtől, ahol a zajterhelés értéke nappal 40 dB, gazdasági területek felé pedig 55 dB.
A lehatárolási határértéket és a hatásterület nagyságát a következő táblázat tartalmazza.
Irány

Rendelet
bekezdése*

(nappal)

Lehatárolási
határérték
L /dB(A)/
Nappal

Hatásterület határa
a zajforrástól
/m/**
Nappal

M1 felé
a)
40
8
(Lk területen)
A lakott területek ennél messzebb fekszenek, tehát ezen irányban is, mivel a köztes
területek szintén gazdasági területek az alábbi lehatárolás a mérvadó.
A telephely közvetlen
környezetében
e)
55
1
(Gksz, Gip területeken)
*284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint.
**- csillapító falszerkezetek figyelembevételével, gyakorlatilag a hatásterület az épületen belül marad
A hatásterületen zajtól védendő létesítmények NEM találhatóak.

A hatásterület térképi lehatárolása a mellékletben található, melyen látható, hogy azon védendő
objektum nem található, így zajkibocsátási határérték kiadására irányuló engedélykérelmet
nem kell benyújtani.
A tevékenységhez kapcsolódó forgalomnak jelentős környezeti hatása nincs, az célfuvarként most is
jelen van a környék útjain, az adott telephely megközelítése, gazdasági területeken keresztül (Lovas
u., Söptei út illetve a városi elkerülő) biztosítható.
A zajterhelés összefoglaló értékelése
A fenti számítások eredményei szerint megállapítható, hogy környezetvédelmi szempontból a
jogszabályi előírásoknak való megfelelőségek biztosíthatóak, határérték túllépés lakott területen nem
várható a tevékenységből, a zajvédelem hatásterületen védendő objektumok nem találhatóak. Mivel a
számítás szakirodalmi adatokra épül, és becsléseket tartalmaz, normál üzemi körülmények között
javasolt ellenőrző zajmérés elvégzése, melynek szükségességéről a környezetvédelmi hatóság dönt a
tevékenység engedélyezési eljárása során.
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8.2.Vízvédelem
A telephelyen folytatni tervezett technológia üzemeltetése vízfelhasználással, technológiai
szennyvíz keletkezésével nem jár. A közműves vezetékes víz és a közcsatorna rákötés biztosított.
Felszíni vizek védelme
A telephely és a telepítendő technológia a felszíni vizekkel nincs közvetlen kapcsolatban.
Valamennyi közlekedési, rakodási és munkaterület burkolt, az ott keletkezett csapadékvizek
elvezetése, szikkasztása telephelyen belül megoldott.
Felszín alatti vizek védelme
A telephelyen önálló vízkivételi mű létesítésére a technológia telepítése okán nincs szükség.
A felszín alatti vizek minőségének alakulását az üzemelés nem befolyásolja, minden tevékenység a
zárt műhelyben történik, a megközelítés szilárd burkolatú területen keresztül megoldott.
A telephely üzemeltetéséhez olyan rakodási, járműszerelési művelet, illetve egyéb tevékenység nem
kapcsolódik, melyből a talajszennyeződés kockázatával kellene számolni. A járműhibákból esetleg
előforduló burkolat szennyeződéseket annak jellegétől függően hárítják el.
8.3. Levegő
A környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség
védelme és a környezet állapotának megőrzése érdekében a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.
23.) Kormányrendelet rendelkezései tekintendők irányadónak.
Kivitelezési munkák nem kapcsolódnak a tevékenységhez, csak a technológia beépítése történik a
csarnokba és kisebb belső szerelési munkák (géptokozás, gipszkarton burkolatok felhelyezése,
technológiai sor felépítése), melynek során a porral járó tevékenységet különös figyelemmel kell
végezni, szükség esetén a kiporzás megakadályozására locsolást kell alkalmazni. Ilyen tevékenység
várhatóan csak időlegesen lesz, így a lakott területre nincs jelentősen terhelő hatással.
A technológiához pontforrás kialakítás nem tervezett. A szállítási tevékenység levegőterhelési
hatásaival nem számoltam, mivel azok mindenképpen fellépnek, a környék útjain tulajdonképpen
Nardai Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666
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jelen vannak (csak más környékbeli hulladékkezelő telepekre irányulnak). A darálás során
porelszívás történik, asztalosipari zsákos porelszívóval, környezeti kibocsátás nem tervezett.
8.4. Hulladékgazdálkodás
A tevékenység során veszélyes hulladék üzemszerűen nem keletkezik. (A berendezések eseti
javítását, szervizelését szakvállalat végzi, az így keletkező hulladék kezelése a szolgáltató feladata.)
A tevékenységből a kezelőszemélyzet kis mennyiségű kommunális hulladéka keletkezik, melyet a
közszolgáltató szállít el. Az üzemelés során veszélyes hulladékok keletkezésével esetleg
alkalomszerűen kell csak számolni, legfeljebb a takarítószerek flakonjai keletkezhetnek (Azonosító
kód: 150110), melyeket munkahelyi gyűjtőhelyen, feliratozott gyűjtőedényben gyűjtenek és
legfeljebb fél éven belül átadják engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cégnek.
8.5. Táj- és élővilág védelem
Az ingatlan, melyen a telephely kialakításra kerül nem áll természetvédelmi oltalom alatt, Natura
2000 területet nem érint. Az eddigi hasznosítás következtében nem találhatók rajta egyedi védett
növények, illetve védett növénytársulások, védett állatok élőhelyei.
8.6. Az épített környezet védelme
A tervezett tevékenység környezete Gip övezetbe sorolt terület, környezetében nem találhatók
védendő építészeti értékek. A telephely és környéke az épített környezet alakítása és védelme
szempontjából célterületté a továbbiakban sem válik.
Az elvégzett számítások igazolják, hogy a lakóterületet a környezeti hatások csak elhanyagolható
mértékben érintik.

9.

A TEVÉKENYSÉGGEL ELÉRNI KÍVÁNT CÉLOK

Környezetvédelmi cél
Az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése, azáltal, hogy az elkerülhetetlenül
keletkező hulladékok különgyűjtésével és újrahasznosításával azokat visszavezetik a termék
előállítási anyagáramokba.
Nardai Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666
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Gazdasági cél

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
által tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység engedélykérelme

A Kft. nonprofit szervezetként működik, hulladékhasznosítási tevékenysége során jelentős
pénzmegtakarítást tud elérni saját intézményeinek fűtőanyag előállításával, illetve a rászorulóknak
nyújtott téli tűzifa vásárlásokra költött összeget ezentúl másra tudja fordítani, tárgyi helyettesítő
tüzelőanyag kiosztásával. Fentiek mellett a Kft. munkalehetőséget biztosít a fogyatékkal élő emberek,
és egyéb alacsony képzettségű, közmunkaprogramban foglalkoztatott munkavállalók részére, ezért
segíti visszatérésüket a munka világába.
A hulladékok hasznosítása jelentősen csökkenti a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét, valamint
ezzel csökken a felhasználni szükséges nyersanyagok (tűzifa) mennyisége is.
10.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A Kft. rendelkezik a hulladékkezelési tevékenysége során esetlegesen bekövetkező havária
események elhárításához szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítással (kötvénymásolat
csatolva), illetve a hulladék vásárlásához, kezeléshez szükséges megfelelő pénzügyi fedezettel,
melyet a csatolt ügyvezetői nyilatkozat is megerősít.
Tevékenység felhagyásának terve
Határidő

Feladat

Felelős

Céltartalék

azonnal

ügyvezető

0

30

ügyvezető

0

30

környezetvédelmi
megbízott

0

45

ügyvezető

0

45

ügyvezető

0

nem szükséges

környezetvédelmi
megbízott

0

(nap)
A
telephelyre
történő
hulladékbeszállítás megszüntetése
A telephelyen esetlegesen lévő
egyéb hulladékok átadása.
Hulladékokról
adatszolgáltatás
nyújtása a Környezetvédelmi
hatóságrészére, adatszolgáltatási
kötelezettség törlése.
Telephely
felhagyásával
kapcsolatos
egyéb
hatósági
ügyintézés.
Egyéb ügyintézés.
Fizikai
értelembe
vett
utógondozás.

A felhagyási fázisban a raktáron (készleten) lévő hulladékok vagy másodnyersanyag
átadásán/eladásán kívül más tevékenységet nem kell végezni. A feldolgozni kívánt papírhulladék
keresleti piaccal rendelkezik, így annak átadása nem jelenthet gondot.
Nardai Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666
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Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
által tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység engedélykérelme
A tevékenység felhagyása után telephely illetve az azon található építmények megmaradnak; azokat
a tulajdonos hasonló vagy egyéb célokra hasznosíthatja. A tevékenység felhagyása során hulladék,
környezetszennyezés nem maradhat vissza.

11.

A HAVÁRIA TERV

1.

Lehetséges vészhelyzetek:

a.

A hulladék szétszóródása baleset esetén

b.

Árvíz

c.

Földrengés

d.

Villámcsapás

e.

Szándékos rongálás

f.

Járművek borulása, ütközése

g.

Járművek tűzesete

2. Vészhelyzetekkel kapcsolatos szabályok
2.1. Riasztási terv, általános tennivalók vészhelyzet esetén
Ha a Kft. dolgozója, gépkezelője a munkavégzés során vészhelyzetet észlel, azonnal köteles értesíteni
az ügyvezetőt, és a környezetvédelmi megbízottat. A bekövetkezett vészhelyzet megszüntetésére tett
intézkedések irányításáért felelős kárelhárítási vezető az ügyvezető, annak távolléte esetén az általa
kijelölt személy. A Kft. egészét érintő vészhelyzet esetén a kárelhárítási vezető az ügyeletes
ügyvezető.
Az ügyvezető és az észlelő személy köteles a vészhelyzetet előidéző tevékenységet leállítani, vagy
annak okát megszüntetni, amennyiben ez lehetséges.
Az ügyvezető vészhelyzet esetén köteles értesíteni a rendőrséget, tűzoltóságot, a mentőket, a Vas
Megyei Kormányhivatalt (Népegészségügyi szakigazgatási szerv, Környezetvédelmi Osztály).
Amennyiben a balesetben a gépjármű rakománya, vagy pl. üzemanyaga élő vízbe kerül a területileg
illetékes Vízügyi Igazgatóságot és a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
A vészhelyzet esetén az ügyvezető, vagy annak távolléte esetén az irányításra kijelölt személy úgy
ítéli meg, hogy a vészhelyzet miatt egészségre ártalmas anyagok szabadulnak fel vagy juthat ki a
környezetbe, úgy köteles a hatóságok figyelmét felhívni ezzel kapcsolatban, hogy a lakosság
értesítése megtörténhessen.
A vészhelyzet esetén miután az illetékes hatóságok a helyszínre érkeztek az ügyvezető vagy annak
távolléte esetén a kijelölt személy köteles minden a vészhelyzet megszüntetésével kapcsolatos
Nardai Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666
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Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
által tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység engedélykérelme
információt átadni az illetékes hatóságok képviselőinek és az ő utasításuk szerint eljárni, részt venni
a vészhelyzet megszüntetésében.
A vészhelyzetet észlelő dolgozó a riasztás után megkezdi, majd az illetékes kárelhárítási vezető által
kapott utasítások szerint folytatja, befejezi a kárelhárítást. A havária események bekövetkezése esetén
használni kell a gépjárműveken található védőfelszereléseket, láthatósági mellényeket, elakadást
jelző háromszöget. A havária esemény bekövetkezése esetén az abban résztvevő személyeknek a
havária tervben szereplő utasításokat be kell tartani.
A kárelhárításnál figyelembe kell venni a kigyulladt gépjármű, kiömlött, kiszóródott, stb. anyag
fajtáját, és ennek alapján kell végrehajtani a kárelhárítást, szükség esetén igénybe véve a
gépjárműveken tárolt mentesítő, felitató anyagokat. A vészhelyzettel érintett terület környezetéből
lehetőség szerint el kell távolítani a vészhelyzeteknek kitett további tárgyakat, a munkavégzés többi
résztvevőjét, valamint meg kell akadályozni, hogy a vészhelyzet a környezetben tovább terjedjen. A
Kft többi dolgozóját is riasztani kell, szükség esetén őket is be kell vonni a kárelhárítási
tevékenységbe.
Kezelni kizárólag az engedélyben szereplő anyagi összetételű szilárd halmazállapotú hulladékot
lehet.
Az esetlegesen bekövetkezett, jelentős mértékű szennyeződés tényét jelenteni kell az ügyvezetőnek.
Az ügyvezető a rendkívüli eseményt és a tett intézkedéseket rögzíti az üzemnaplóban, szükség esetén
értesíti a hatóságokat.
Kapcsolási számok:
Rendőrség:

107

Tűzoltóság:

105

Mentők:

104

Központi segélyhívó mobiltelefonról:

112

Környezetvédelmi megbízott: Nardai Márton 0670/4532666
3.

Közlekedési út, kiürítési, menekülési útvonal

Veszély esetén amennyiben a veszély elhárítása, megszüntetése nem lehetséges, a baleset
környékét azonnal ki kell üríteni.
A

szállítás,

anyagmozgatás,

hasznosítás

során

az

elsődleges

havária

helyzet

a

tehergépjárművek/rakodó járművek balesetéből, borulásából származhat. Az ilyen veszélyhelyzet
esetén a kiömlő folyékony szennyeződéseket (olajat, üzemanyagot, hűtőfolyadékot) felitató anyaggal,
Nardai Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666
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Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
által tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység engedélykérelme
(ronggyal, homokkal, perlittel) kell felitatni, majd az így keletkezett hulladékot veszélyes
hulladékként kell gyűjteni és ártalmatlanításáról ennek megfelelően kell gondoskodni. A veszélyes
hulladékok kezelésével kapcsolatos teendőket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet tartalmazza.
A technológiai előírások maradéktalan betartása mellett a végezni kívánt hulladékkezelési
tevékenység során környezetszennyezés nem következhet be, így kérjük a hulladékhasznosítási
engedély kiadását.
Szombathely, 2021. szeptember 14.

Nardai Környezetvédelmi Kft.
9700 Szombathely, Szent Imre Herceg útja 152., m.nardai@gmail.com, tel.: 70/4532666
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Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
által tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység engedélykérelme
MELLÉKLETEK
1.

Meghatalmazás az engedélyezési eljárás lefolytatására

2.

A tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatok

3.

Szakértői tevékenységet engedélyező mérnökkamarai határozat másolata

4.

Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása

5.

Környezetvédelmi megbízottal kötött szerződés másolata

6.

Telephely nyilvántartásba vétele

7.

Hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat

8.

Helyszínrajz a zajvédelmi hatásterület lehatárolásával

9.

Tüzelőanyag minősítési jegyzőkönyv

10.

Köztartozás mentességi igazolás

11.

Hasznosító gépek dokumentumai

12.

Hulladék termelők együttműködési szándéknyilatkozatai

13.

Telephely használati jogcímének igazolása

14.

Környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvényének másolata

Nardai Környezetvédelmi Kft.
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Üzemeltetési szabályzat a FEHE Nonprofit Kft. Szombathely, 1972/22 hrsz. alatti hulladékkezelő telephelyére

Üzemeltetési szabályzata FEHE Nonprofit Kft. Szombathely, 1972/22 hrsz. alatti
nem veszélyes hulladék hasznosító telephelyére
Az üzemeltetési szabályzat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján, annak
megfelelő tartalommal készült.
A 246/2014. (IX.29) számú rendelet 2. § (1) 8. szerinti fogalom meghatározás:
hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező
terület vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve
összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról
szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is;
Az utasításban előírtak valamennyi, a hulladékhasznosítási tevékenységet végző dolgozóra és
szervezeti egységre vonatkoznak.
Üzemeltetői alapadatok:
Neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.
Székhelye: 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.
Cégjegyzékszám:18-09-108784
KSH száma: 20185109-8790-572-18
Adószáma: 20185109-2-18
KÜJ: 103498722
KTJ: KAR igénylő adatlap benyújtásra került az OKIR rendszeren keresztül
A tevékenység célja: nem veszélyes hulladékok hasznosítása
A tevékenység helye: Szombathely, 1972/22 hrsz.
A hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása
A Kft. nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó engedélye alapján hulladékot szállít a
termelők, illetve saját telephelye között, hasznosítási célra.
A hasznosításra szánt hulladékok beszállítás után kézzel, vagy kézi emelő targoncán mozgatva
kerülnek a mérleghez. A műhelyben egy darab LCW-150 típusú raktári mérleg kerül

Üzemeltetési szabályzat a FEHE Nonprofit Kft. Szombathely, 1972/22 hrsz. alatti hulladékkezelő telephelyére

elhelyezésre a beszállított hulladék és a kiszállított késztermék mennyiségének ellenőrzésére és
követésére.
A mérlegtől kézi erővel egy HSM FA 400.2 típusú aprítógépbe történik a beadagolás. A géppel
kerül elvégzésre a darabolás, a felszabdalt papírt ládába kell gyűjteni, majd un. Big-bag zsákba
betölteni, melyet telítődés után a Brikstar CS 25 brikettáló présgéphez kell átszállítani kézi
targoncával. A zsákból a brikettáló gép adagolójába kell helyezni kézzel az anyagot, ami kész
tömör brikettet présel belőle. A brikett ezután 10 kg-os egységcsomagokba csomagolandó, és
ezután kiosztható, mint alternatív tüzelőanyag.
A hulladékkezelési technológiához adalékanyagok nem szükségesek, az esetleges
szennyeződések (ragasztószalag/fólia/fémkapcsok) eltávolítandók az aprítás előtt.
A tevékenység során keletkező esetleg hasznosíthatatlannak minősülő hulladékot engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
A hulladékkezelési tevékenység besorolás:
R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése
(biológiailag lebomló hulladék esetében)
R5 - Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása / visszanyerése (papír és karton hulladék
esetében)
A hulladékok tárolása a telephelyen a hulladéktípusonként ömlesztve, vagy Big-Bag Zsákokban
történik, egyidejű maximális tárolási kapacitás:
A hulladékok
azonosító kódja

15 01 01

megnevezése
papír és karton csomagolási
hulladék

maximális
kezelni kívánt
mennyisége
(t/év)

egyidejűleg
gyűjthető
mennyisége
(t)

600

20

20 01 01

papír és karton

600

20

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

600

20

600

20

Összesen:

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti hulladék-nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettség jelentkezik a tevékenység során, melynek Megbízó eleget fog tenni.
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Üzemeltetési szabályzat a hulladékhasznosító telephely hulladéktároló helyeihez
Az üzemeltetési szabályzat kiterjed az adminisztrációra, a hulladék tárolásra történő
elhelyezésének és elszállításának rendjére. A hulladék elhelyezése csak az előre kijelölt
helyen, fajtánként történhet. Hulladék státuszban legfeljebb 1 évig gyűjthető a telephelyen a
hulladék, azután vagy hasznosítani kell azt, vagy hulladékkezelőnek továbbadni.
A hulladéktároló helyek a telephelyen feliratozásra kell hogy kerüljenek, mely alapján a
hulladékok azonosító kódszám és megnevezés szerint beazonosíthatóak a gyűjtőhelyen.
A telephelyen 20 t mennyiségű hulladék elhelyezésére van lehetőség.
A hulladékok beérkezése előtt a pontos nyilvántartás vezetés érdekében mérlegelésre kell, hogy
kerüljenek, melyről mérlegjegyet kell kiállítani.
A beérkező hulladékok várhatóan nem tartalmaznak egyéb hulladékot, a szállítást megelőzően
már megtörténik a hulladékok ellenőrzése szemrevételezéssel és kizárólag az engedélyezett
hulladéktípusok kerülhetnek beszállításra. Ennek megfelelően, másodlagosan keletkező
hulladékok tárolására nem szükséges területet kialakítani.
A hulladékok hasznosítását követően az előállított brikettek a szociálisan rászorulók részére
került kiosztásra, mint alternatív tüzelőanyag.
A telephely kb. 4400 m2 áll, melyen 600 m2-es épület áll, műhelyekkel, raktárakkal, irodákkal.
A hulladék átmeneti tárolására kb. 70 m2-áll rendelkezésre, zártható és betonozott aljzatú raktár
részben.
A telephely főbb létesítményei
− hulladéktároló hely
− kézi targonca
− HSM FA 400.2 típusú aprítógép
− Brikstar CS 25 brikettáló
− LCW-150 típusú raktári mérleg
− megközelítés biztosító betonozott úthálózat
A telephely nyitvatartási ideje: H-P 6-16 óráig
Felelős személy: a Kft. mindenkori ügyvezetője, vagy általa kijelölt személy
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A hulladék nyilvántartása (hulladéktípus, - fajta és - jelleg szerint):
A telephelyen átvett, hasznosított, a Kft. által végzett tevékenység során keletkező hulladékok
nyilvántartása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet előírásai szerint kell hogy történjen, mely egyben
alapjául szolgál, az éves hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatásnak is, melyet a Kft.
minden tárgyévet követő évben március 1-ig kell hogy benyújtson a környezetvédelmi
hatósághoz.
A hulladéktároló hely műszaki állapotának, a hulladék biztonságos tárolásának
ellenőrzése, az ellenőrzés megállapításai, és a megállapítások alapján hozott
intézkedések:
Ellenőrzés napi szinten, szemrevételezéssel kell, hogy történjen, eltérés, hiba, nem
megfelelőség észlelése esetén annak elhárítását a Kft. a lehető legrövidebb időn belül meg
kell, hogy tegye.
Az üzemnapló vezetése:
A tevékenységhez kapcsolódóan üzemnapló kerül vezetésre a rendelet szerinti tartalommal,
melyben rögzítésre kerül a betárolt hulladék mennyisége, összetétele, a hulladékmozgások
időpontjai, az üzemeltető adatai, az átadók/átvevők adatai és az egyéb különleges események
(pl. havária, munkaszünet, ellenőrzési megállapítások)
A munkavégzés munkavédelmi kérdései; valamint a tűzvédelmi szabályok betartása:
A Kft. folyamatosan betartja a hatályos munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabályi előírásokban
foglaltakat, a belépéskori és ismétlődő, esetleg rendkívüli munka - és tűzvédelmi oktatásokat
a dolgozók meg kell, hogy kapják, anélkül a munkát nem kezdhetik meg. A dolgozók részére
az egyéni védőeszközök biztosítása “az egyéni védőeszköz juttatási rend” - ben szabályozott
módon kell, hogy történjen, azok cseréje a védőképesség elvesztése előtt meg kell, hogy
történjen.
Az üzemeltetésre vonatkozó előírások
● Az engedélyes a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait
üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az hulladéktároló hely csak az üzemeltetési
szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását
követően üzemeltethető.
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● A hulladéktároló helyen a tárolt hulladékok azonosíthatósága érdekében, a
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti azonosító kódokat
fel kell tüntetni és jól látható helyen kell elhelyezni.
● A hulladék tárolóhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan
és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely
tárolókapacitására. A tárolóhely szabad kapacitását az ott végzett munkát felügyelő
telepvezetőnek figyelemmel kell kísérnie, amennyiben nincs szabad tároló kapacitása,
úgy a hulladék átvételét meg kell tagadni.
● A tárolás során ki kell zárni a külön frakcióként is hasznosítható hulladék fajták
egymással történő keveredésének lehetőségét.
● A tárolás és szállítás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést
biztosítani szükséges.
● A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen
az elérhető legjobb technikának.
● A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik a hely őrzéséről és az illetéktelen
személyek behatolása elleni védelemről, a telephely kerítésének és kapujának
sérülésmentes állapotát rendszeresen ellenőrizni és biztosítani szükséges.

Szombathely, 2021. szeptember 14.
Nardai Márton
környezetvédelmi szakértő

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. Szombathely 1972/22 telephelyének nyilvántartásba vételéhez környezetvédelmi tervfejezet
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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.
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