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Tisztelt Cím!
Fenti hivatkozási számú levelükre hivatkozva az alábbi kiegészítéseket tesszük:
1. A hulladéktároló helyekre vonatkozó üzemeltetési szabályzatot csatoljuk.
2. Az egyidejűleg gyűjthető hulladékmennyiségre vonatkozó adatokat a melléklet
kiegészítő dokumentáció tartalmazza.
3. Kérelmezőként nyilatkozunk, hogy a fűtőanyag előállítás során minden keletkezett
anyag hulladékstátusza megszűnik. Ennek megfelelően a csatolt kiegészítő
dokumentáció tartalmazza a T. Cím által kért módosításokat.
4. Tekintettel arra, hogy a tompaládonyi telephelyen a hasznosítást megelőzően
szükséges lehet a hasznosítandó hulladékok teljes mennyiségének előzetes
osztályozása (előkezelése), ezért az erre vonatkozó adatokat a korábban említett
kiegészítésben feltüntettük. Továbbá csatoljuk az előkezeléshez kapcsolódó
igazgatási szolgáltatási díj befizetésére vonatkozó igazolás másolatát.
Ezúton kérjük T. Címet, hogy a jelen kísérőlevél mellékleteként benyújtott hiánypótlás és a
korábban benyújtott dokumentációk alapján az engedélyt kiadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Petőházi Attila
Petőházi Attila e.v.
8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 9/A.

AZ ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2.5 FEJEZETE
HULLADÉKHASZNOSÍTÁS TEKINTETÉBEN
AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek
felsorolásáról szóló 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint:
R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a
komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha
az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel).
Kezelendő (hasznosítandó) hulladékok
Azonosító
kód

Megnevezés

Hasznosítandó
mennyiség [t/év]
3000

15 01 03

Fa csomagolási hulladékok

03 01 05

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa,
forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01
04-től

2000

Hasznosítandó mennyiség a hasznosítás módja szerint Összesen
Azonosító
kód

R3 – Alapanyag,
fűtőanyag
előállítás [t/év]

R3 – Csomagolóanyag-gyártás
javítás/értékesítés [t/év]

Összes
hasznosítás [t/év]

15 01 03

2400

1400

3800

03 01 05

0

1000

1000

2400

2400

4800

Összesen

A fenti mennyiség megbontása telephelyenként a következő:
Hasznosítandó mennyiség a hasznosítás módja szerint Tompaládony – 1. sz. telephely
R3 – Csomagolóanyaggyártás
javítás/értékesítés [t/év]

Azonosító
kód

R3 – Alapanyag,
fűtőanyag
előállítás [t/év]

Összes
hasznosítás [t/év]

15 01 03

400

1000

1400

03 01 05

0

1000

1000

400

2000

2400

Tompaládony

Hasznosítandó mennyiség a hasznosítás módja szerint Iván – 2. sz. telephely
Azonosító
kód

R3 – Csomagolóanyag-gyártás
javítás/értékesítés [t/év]

R3 – Alapanyag,
fűtőanyag
előállítás [t/év]

Összes
hasznosítás [t/év]

15 01 03

2000

400

2400

03 01 05

0

0

0

2000

400

2400

Iván

Az 1. számú telephelyen a 150103 azonosító kódon szereplő hulladék (3800t/év) teljes
mennyisége áteshet az előkezelésen (válogatáson):
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek
felsorolásáról szóló 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint:
ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például
az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés,
szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).
A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint meghatározott, a hasznosítást
megelőző előkészítő műveletek azonosító kódja
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás).
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).
Előkezelésre kerülő mennyiség Tompaládony – 1. sz. telephely
Azonosító
kód

R12 – előkezelés
(osztályozás) [t/év]

Összes
előkezelés [t/év]

15 01 03

3800

3800

Tompaládony

3800

3800

A hulladékhasznosításhoz kapcsolódó hulladéktároló helyeken egyidőben gyűjthető
hulladékok mennyiségét a következő táblázat részletezi.
Hulladéktároló helyen egyidőben gyűjthető hulladék mennyisége:
Azonosító
kód

Tompaládony
1. sz. telephely [t]

Iván
2. sz. telephely [t]

Összesen [t]

15 01 03

100

100

200

03 01 05

50

50

100

Összesen

150

150

300

Petőházi Attila

Üzemeltetési szabályzat
Hulladéktároló hely
I. Általános rendelkezések:
1) A FABRIKA+2000 Kft (KÜJ: 102013348; székhelye: 9662 Tompaládony, Hunyadi u. 105.) ‐a
továbbiakban Kft. ‐, mint hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szervezetnek a Vas Megyei
Kormányhivatal, Szombathelyi Járási hivatal, Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
…………………….……….. sz. határozatában
hulladékgazdálkodási engedélyt adott a Kft. tompaládonyi telephelyén (KTJ: 102374619) nem
veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan. (Az engedély érvényessége: ……….. év …… hó ….
Nap.)
A Kft. A kiadott engedély alapján az alábbi létesítményeket üzemelteti:
‐

Hulladéktároló hely (válogatócsarnokban)

2) A nyilvántartás az adatszolgáltatás alapja, a szolgáltatott adatoknak a nyilvántartásban
szereplőkkel meg kell egyeznie.
3) A hatóságok felé történő kötelezettségeket a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembe
vételével kell teljesíteni.

II. Szabályzat célja és hatálya
4) A Kft. Által üzemeltetett telephely tevékenységének képezi értelemszerűen a telephelyen
keletkező hulladékok felhasználásig/kezelésig történő megfelelő tárolása mely hulladéktároló
helyen történik.
5) Jelen szabályzat célja a hulladéktároló hely működtetési szabályainak rögzítése, melyet a Kft.
valamennyi munkavállalójának be kell tartani.
6) Jelen szabályzat a hulladéktároló helyre terjed ki.

III. Hulladéktároló hely kialakítása
A hulladéktároló hely kialakításának feltételeit, előírásait az az egyes hulladékgazdálkodási
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. pontja, valamint 2. számú melléklete részletezi.
A megfelelésre vonatkozóan a Rendelet alapján összeállított ellenőrzőlista az Üzemeltetési szabályzat
1. számú melléklete. Az ellenőrző listának való megfelelést évente ellenőrizni szükséges.

IV. Hulladéktároló hely üzemeltetése
7) A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a környezetvédelmi
hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.
8) A hulladéktároló helyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék
jellegének megfelelően elkülönítetten kell tárolni.
9) A hulladéktároló helyen a hulladék legfeljebb 30 napig tárolható.
10) A hulladéktároló helyen a telephelyre beérkező, az engedélyben meghatározott hulladékon, az
üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül más hulladékot gyűjteni, elhelyezni

vagy tárolni nem lehet. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes
hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
11) A tároló hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről gondoskodni
kell.
12) ) A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető,
jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell
tüntetni.
13) Az üzemeltetés során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés
időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.
14) Veszélyes hulladék tárolása a hulladéktároló helyen nem megengedett.
15) Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba
sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve
szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
16) A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról üzemnaplót kell vezetni.
17) A hulladéktároló helyről hulladék kizárólag a Kft telephelyén történő hasznosításra adható át.
Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:






a hulladéktároló helyen tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, ‐fajta, és ‐
jelleg szerint);
a hulladék hulladéktároló helyen történő elhelyezésének, és onnan történő átadásának
időpontja;
az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól
eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett
intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.

18) Adminisztrációra vonatkozó rendelkezések
(a hulladék elhelyezésének és elszállításának rendjéről)
A hulladéktároló hely működéséről nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a
gyűjtőhelyre került, és onnan kiszállított, hasznosításra átadott hulladékok mennyiségi adatait. A
nyilvántartásnak legalább tartalmazni kell:
 a hulladék mennyiségének nyilvántartását (hulladék típus, ‐fajta és ‐jelleg szerinti
megbontásban)
A fenti nyilvántartáshoz szükséges (alap)adatlap a jelen üzemeltetési szabályzat 2. számú melléklete.
A nyilvántartásnak ezen kívül alkalmasnak kell lenni adatszolgáltatás és ellenőrzés esetén
hulladékfajtánként lebontva mennyiségi kimutatások megadására. Amennyiben a nyilvántartás
elektronikus adathordozón, számítógépen történik, abban az esetben gondoskodni kell arról, hogy a
nyilvántartott adatok, szükség esetén, a hulladékgazdálkodási létesítmény helyszínén nyomtatott
formában is rendelkezésre álljanak (pl. ellenőrzés esetén).
A nyilvántartási és a bizonylatolási dokumentumok 10 évig nem selejtezhetők!

19) A hulladéktároló hely üzemeltetésének felügyeletéért felelős személy
 A felelős személy neve:
 Beosztása:
 Elérhetősége:
20) A tárolóhelyen egy időben maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége
Azonosító kód

Megnevezés

Tárolás módja

15 01 03

Fa csomagolási hulladékok

03 01 05

Fűrészpor, faforgács,
darabos eselék, fa,
forgácslap és furnér, amely
különbözik a 03 01 04‐től

szabadban,
rakatokban
szabadban
ömlesztve, vagy
konténerben

Egyidőben tárolható
mennyiség [t]
100
50

21) A hulladéktároló hely műszaki állapotának, az elhelyezett hulladék biztonságos tárolásának
ellenőrzésére, az ellenőrzés megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedések;
A hulladéktároló helyen kizárólag a 20. pontban felsorolt hulladék tárolható.
Beszállítás ütemezése: naponta, kizárólag nappali időszakban, a mindenkori igényeknek megfelelően
történhet a tárolókapacitás függvényében.
A hulladékgazdálkodási létesítmények általános műszaki állapotának ellenőrzése a felügyeletért
felelős személy feladata.
22) A munkavégzés munkavédelmi kérdései
A hulladéktároló hely üzemeltetése során maradéktalanul betartandók az érvényben lévő
munkavédelmi jogszabályok előírásai.
A munkavégzés során észlelt rendellenességet, rosszullétet sérülést azonnal jelenteni kell a
munkahelyi vezetőnek, aki gondoskodik a sérült megfelelő – ha szükséges, akkor orvosi – ellátásáról.
Az eseményt tovább kell jelentenie a kft igazgatójának, munkavédelmi vezetőjének.
Szállítás, tárolás és felhasználás során a veszélyes anyagok és keverékek káros hatásai ellen védő – a
biztonsági adatlapon megjelölt – védőfelszereléseket (általában védőkesztyűt, egyes esetekben
védőruhát, védőszemüveget, légzésvédőt), rendeltetés szerint használni kell, és használatukat meg
kell követelni.
A veszélyes anyagokkal, keverékekkel való tevékenység közben a munkahelyen étkezni, dohányozni,
élelmiszert tárolni nem szabad.
A veszélyes anyagokkal és keverékekkel való tevékenység közben és után hideg‐meleg folyóvizes
tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani, a dolgozót el kell látni – ha szükséges – bőrvédő szerrel.
Fenti szabályok betartásáért a veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos tevékenységben
részt vevő dolgozók, a szervezésért, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkafeltételek
biztosításáért, valamint a végrehajtás ellenőrzéséért a munkahelyi vezetők felelősek.
Az új dolgozók oktatását, illetve az ismétlődő oktatást a munkavédelmi oktatás keretén belül kell
megtartani.

23) A tűzvédelmi szabályok betartására vonatkozó előírások
Az üzemeltetés során maradéktalanul betartandók az érvényben lévő tűzvédelmi jogszabályok
előírásai.
A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I‐II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszerelni,
csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan
helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.
Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az
tüzet vagy robbanást okozhat.
A létesítmény, közlekedési tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint a vízszerzési helyekhez
vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó
gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
A szabadtéren még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni, eltakarni:







a villamos berendezés kapcsolóját,
a közmű nyitó‐ és zárószerkezetét,
a tűzjelző kézi jelzésadóját,
a kézi tűzoltó készülékeket,
a közlekedési utakat,
az ajtókat

24) Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személy
 A felelős személy neve:
 Beosztása:
 Elérhetősége:
25) A hulladéktároló helyen történő tárolás során esetlegesen bekövetkező, a környezetet
veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására
havária‐terv
Az esetleges haváriaesemény bekövetkezése esetén környezetet veszélyeztető üzemzavar a
hulladéktároló hely esetében kis valószínűséggel várható, mivel a tárolásra, hasznosításra kerülő
hulladékok nem veszélyes, fa hulladékok.
A hulladékgazdálkodási létesítményekben az esetleges haváriák (elcsepegések, elfolyások) mielőbbi
felszámolása végett az alábbi kármentő anyagok kerülnek elhelyezésre:
 Seprű, lapát;
 0,1 m3 homok, vagy egyéb felitatóanyag;
 1 db üres, 200 l‐es fedeles műanyag‐ vagy fémhordó a szennyezett felitatóanyag tárolására.
Ezek mindenkori meglétéről, pótlásáról a felügyelettel megbízott személy köteles gondoskodni.

1. Melléklet a hulladéktároló hely Üzemeltetési szabályzatához
A hulladéktároló hely kialakítására vonatkozó megfelelőség ellenőrzéséhez
A listában szereplő kérdésekre értelemszerűen kel válaszolni.
Ssz.

Ellenőrző kérdés

Megfelelőség
(NR=nem
releváns)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A tárolóhely térben körülhatárolt térrel
rendelkezik
A tárolóhelyhez vezető és annak területén
belül kialakított közlekedési útvonal és
gyűjtőtér burkolata nem veszélyes
hulladék tárolása esetén egységes és
egybefüggő, veszélyes hulladék esetén
egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd
burkolattal ellátott.
Veszélyes hulladék tároló tér burkolata a
veszélyes hulladékkal történő esetleges
kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai
reakcióknak ellenáll.
A hulladéktároló tér a gépi mozgató‐ és
szállítóeszközök számára jól
megközelíthető
A tároló hely táblával jelezett. A táblán a
tároló helyre utaló felirat mindenki
számára jól látható és olvasható.
A tárolóhelyen a hulladék veszélyességére
figyelmeztető elhelyezésre került.

Nemleges válasz esetén
indoklás, teendők
meghatározása

Igen
Nem
NR

NR

Igen
Nem
NR

NR

Igen
Nem
NR

NR

Igen
Nem
NR
Igen
Nem
NR
Igen
Nem
NR

NR

Amennyiben a fenti, releváns kérdések közül legalább egyre „nem” a válasz, abban az esteben a
válogatómű üzemeltetését a kérdéses megfelelőség megoldásáig fel kell függeszteni.

2. Melléklet a hulladéktároló hely Üzemeltetési szabályzatához
Hulladéktároló hely napi nyilvántartás
(mintalap)
Beérkező hulladék
*Azonosító kód és megnevezés:
Mennyiség
[t]

Származási
hely/átadó (KÜJ/KTJ)

időpont

Szállítási azonosító**

Göngyölített
mennyiség [t]

*A hulladékgazdálkodási engedély alapján töltendők ki, az ott engedélyezett hulladékra vonatkozóan.
** Szállítási azonosító: pl. fuvarlevél száma,
A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők.
Átvevő (nyilvántartó) neve és aláírása: ………………………………….

Átadásra kerülő hulladék
*Azonosító kód és megnevezés:
Mennyiség
[t]

Átvevő neve**

időpont

Megjegyzés

Göngyölített
mennyiség [t]

*A hulladékgazdálkodási engedély alapján töltendők ki, az ott engedélyezett hulladékra vonatkozóan.
** Telephelyen belüli hasznosításra adható át.
A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők.
Átadó (nyilvántartó) neve és aláírása: ………………………………….
A nyilvántartást hulladéktípusonként (azonosító kódonként) külön‐külön, összesíthető módon kell
vezetni. A nyilvántartás vezetése elektronikus úton is lehetséges.

