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1. A kérelmező adatai 
 

Neve: Áncsán András egyéni vállalkozó 

Rövidített név: Áncsán András e.v. 

KSH azonosító száma: 62138248-0141-231-15 

Adószám: 62138248-2-15 

Cégjegyzékszám: 15-09-079510 

Bankszámla szám: 68700054-10523076-00000000 (Szabolcs Takarékszövetkezet) 

KÜJ: 102 853 940 

Székhely: 4246 Nyíregyháza, Kabay János u. 20.  

Telephely: 4246 Nyíregyháza, Kabay János u. 20. 17154 hrsz. 

Település azonosító: 17206 

Helyrajzi száma: 17154 

Telefonszám: 30/247-60-52 

Alkalmazottak száma: 1 fő 

A telephelyen tevékenységet nem végeznek, így KTJ szám nem szükséges (a 2016-ban megkért 

engedély ügyében történt a Hatósággal egyeztetés). 

 

Az engedélykérelem készítésében a következő személyek vettek részt: 

• Oláh Gabriella, Környezetvédelmi mérnök 

• Simon-Barócsi Anita Judit szakértő, Szakértői névjegyzék száma: SZKV-hu/09-1147. 

végzettségét igazoló dokumentum másolatát az 1. számú mellékletben adjuk meg, mely tartalmazza 

Simon-Barócsi Anita Judit nyilatkozatát, hogy érvényes szakértői jogosultságokkal rendelkezik. 

 

Az Áncsán András e.v. vállalkozói igazolvány másolatát a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 



2. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése és annak részletes 

leírása 

 

Áncsán András egyéni vállalkozó nem veszélyes hulladék szállítási tevékenységet (szeszfőzés 

hulladék) végzett a 9071-9/2016. ügyszámú engedély alapján, mely lejárt, a tevékenységet jelen 

engedélykérelmi dokumentáció alapján kívánja ismételten megkérni. 

 

Főtevékenység TEÁOR:                                  0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 

 

 

Szállítás 

 

A hulladék tulajdonosával (átadóval) minden esetben szerződést köt, melyben rögzíti a szállítandó 

nem veszélyes hulladék fajtáját, HAK számát, mennyiségét/mennyiségi határát. Amennyiben 

konkrét időpont van, akkor a szállítás időpontját, ártalmatlanító/hasznosító cég megnevezését, 

telephelyét, kapcsolattartó személy nevét, vállalkozói díjat, bizonylatolást, fizetés módját, stb. Ha a 

szállítás időpontja előre nem ismert idő intervallumra esik a szállítás napját telefonon egyeztetik. 

A fuvar lebonyolítása előtt a gépjárművezető ellenőrzi, hogy a KRESZ előírásai szerint megvan-e 

minden szükséges gépjármű felszerelés, kármentesítéshez szükséges anyag, eszköz és egyéni 

védőruha. 

 

A gépkocsivezető meggyőződik arról, hogy a szükséges okmányok a szállítóegységen vannak. A 

szállítási tevékenység megkezdése előtt a gépkocsi vezetője szemrevételezéssel meggyőződik arról, 

hogy sem a járműnek sem a rakománynak nincs nyilvánvaló hiányossága, nem szivárog, nincs rajta 

repedés, szükséges berendezései nem hiányoznak.  

 

Meggyőződnek továbbá arról, hogy a gépjármű időszakos vizsgálatának érvényességi ideje még nem 

járt le, és ellenőrzi hogy a jármű ne legyen túlterhelve. Az írásbeli utasításban előírt eszközök mindig 

a járművön vannak. 

 



A szállításkor a gépjármű a hulladék átadó telephelyére, munkahelyre megy. Amennyiben nyílt 

medencében történik a gyűjtés a gépjárművezetőnek kötelessége szemrevételezéssel meggyőződni 

arról, hogy a szerződésben rögzített hulladékot tartalmazza a szállítandó hulladék, nem kevertek 

közé másféle hulladékot, anyagot. Ha a rendszer zárt, meg kell győződnie arról, hogy a 

technológiában a tartályba csak a 02 07 02 HAK számú folyékony hulladék kerül. Ha hulladék 

keveredést tapasztal addig a gépkocsivezető nem hozza el a hulladékot, amíg az egyéb hulladéktól 

való szétválasztás meg nem történik. Ezután megtörténik a folyékony hulladék szippantása. 

 

A szállítani kívánt nem veszélyes hulladék halmazállapotát és csomagolását az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

HAK 

szám 
Megnevezése Halmazállapot 

Csomagolás, szállítás 

módja 

02 07 02 Szeszfőzés hulladéka folyékony tartály 

 

A járművezető a hulladékokat mérlegelés/amennyiben nincs mérlegelésre lehetőség, ekkor a 

gépjárművezető gyakorlati tapasztalatai alapján szemrevételezéssel állapítja meg a súlyt. A 

szállítólevél biztosítása az átadó feladata. Az átadó határozza meg az átvevő céget, közli az adatait, a 

rá vonatkozó részeket kitölti. A járművezető a szállítóra vonatkozó részeket ellenőrzi, kitölti.  

A gépkocsivezető a többi fuvarokmányt is kitölti. A járművezető előre megjelölt útvonalon a 

KRESZ előírásait betartva a szállítmányt a termelőtől az engedélyel rendelkező mezőgazdasági 

területekre szállítja. 

 

A gépjárművezetőnek a szállítást megelőzően a havária tervet tanulmányoznia kell, és azt a többi 

okmánnyal együtt a gépjárműfülkében a többi szállítási okmánnyal együtt el kell helyezni. A 

szállítás során vészhelyzetben mindenkor a havária terv szerint kell eljárni. A havária tervet a 3. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

 



 

3. A tervezett szállítási művelettel érintett terület megnevezése 

 

A járművek telephely közúti kapcsolata: 

A vállalkozó gépjárművei a Nyíregyháza Kabay J. u. 20. szám alatt kerülnek tárolásra. A telephely 

szilárd burkolatú mellékútról közelíthető meg.  

 

A szállítás útvonalát minden esetben a hulladékot átadó cégek földrajzi elhelyezkedése határozza 

meg. A hulladék átvétele minden esetben az átadó vállalkozóval egyeztetett időpontban történik. 

 

02 07 02 HAK számú nem veszélyes hulladék szállítással érintett terület megnevezése: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye egész területére kiterjedően kívánja végezni. 

 

A gépjárművek saját tulajdont képeznek a szervizelést, és tisztítását szerződés alapján a Posta Flotta 

Kft végzi (a gépjármű tisztítási, mosatási igazolást a 4. számú melléklet tartalmazza). 

 

 

4. A szállítási tevékenységbe bevonni kívánt nem veszélyes hulladék leírása, 

mennyisége 

 

A vállalkozás nem kíván undort keltő hulladék szállításával foglalkozni. 

 

A szállítani kívánt nem veszélyes hulladék kódszámát, megnevezését, mennyiségét az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

 

 
HAK 
szám 

Hulladék megnevezése t/év 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS 
TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, 
HALÁSZATBÓL, 
ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS –FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK 



02 07 
alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék 
(kivéve kávé, tea és kakaó) 

 
02 07 02 Szeszfőzés hulladéka 5.000 

 

 

5. A hulladékgazdálkodási tevékenység személyi, tárgyi, közegészségügyi 

feltételeinek bemutatása, valamint az alkalmazni kívánt technológia leírása  

 

Személyi feltételek: gépjárművezető 

 

A vállalkozásban Áncsán András e.v. (sofőr) kívül egyéb alkalmazottat nem kíván foglalkoztatni. 

 

A Vállalkozó orvosi alkalmassági igazolását az 5. számú melléklet tartalmazza. 

 

Tárgyi feltételek: szállítást végző gépjárművek 

 

Gépjármű forgalmi 

rendszáma 

Gépjármű gyártmánya Kapacitás 

(kg) 

Gépjármű típusa 

SKG-739 Massey Ferguson 24.000 GT 

YKL-175 Agromasin Kft 5000, tartály térfogat 5 m3 Agrogép Detk 115 

 

A járművek Áncsán András e.v. tulajdonában vannak.  

 

Áncsán András e.v. hétfőtő péntekig 8-16 óráig kíván hulladékot szállítani, valamint szombati 

napokon 8-12 óráig. Ami heti 22 szállítást tartalmaz. A tartályos pótkocsi kapacitása 5000 kg. Egy 

fuvarral 5 t hulladék szállítható, azaz hetente 110 t, évesen 5720 t 02 07 02 azonosítószámú hulladék 

szállítható. Így a tervezett 5000 t/év szállítható hulladék a tervezett tartályos pótkocsival biztosítható. 

 

A járművezető el van látva munkavédelmi eszközökkel. A járművezető évente rendszeres 

munkavédelmi oktatásban részesül. A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységben résztvevő 

dolgozó, a vonatkozó rendeletek szerint kötelező foglalkozás-egészségügyi alapellátásban részesül, 

valamint időszakos orvosi vizsgálaton vesz részt, melynek szerződését  mellékletként csatoltuk. 



 

A Vállalkozás a szállítási tevékenységet közvetlenül irányító környezetvédelmi megbízottat 

foglalkoztat. A környezetvédelmi megbízott: Alföldi Környezetvédelmi Kft (4026 Debrecen, Vár u. 

14/B.) A környezetvédelmi megbízásra vonatkozó szerződést a 6. számú melléklet tartalmazza.  

 

A használni kívánt gépjárművek forgalmi engedélyének másolata, a vezetői engedélyek másolata, és 

a tárolási igazolás a 7. számú mellékletben található.  

 

A szállító járművek tárolási helye: 4400 Nyíregyháza, Kabay J u. 20. 

A szállító járművek tiszta, üres állapotban lesznek tárolva az udvaron, fedett, betonozott helyen. 

 

A szállító járművek tisztítási helye:  4400 Nyíregyháza, Lujza u. 20. (8527/2. hrsz.) 

 

A gépjárművek szervizelését a Posta Flotta Kft. (4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.) végzi, a 

tevékenység végzésére vonatkozó szerződést a 4. számú melléklet tartalmazza. 

A szállító járművek karbantartási helye:4400 Nyíregyháza, Lujza u. 20. (8527/2. hrsz.) 

 

 

Szállító járművek felszereltsége, speciális tartozékai 

A tehergépjárművek az előírásszerű eszközökkel és anyagokkal el vannak látva, melyek a 

következők:  

  

- 0,1 m3 perlit 

- Ásó, lapát, seprű 

- Ponyvaborítás 

- C típusú elsősegélynyújtó felszerelés 

- Két önmagában megálló villogó fényű lámpa, amelyek a jármű villamos berendezéseitől 

függetlenül működnek 

- 2 db figyelmeztető mellény (EN 471) 

- 2 db kézilámpa 

- kerékkitámasztó ékek 

 



Kritikus ellenőrzési pontok 

 

A szállítás során kritikus ellenőrzési pontok azok az ellenőrzési pontok, amelyek szabályozásával a 

meghibásodás, ill. a károk bekövetkezésének veszélye megszüntethető vagy kockázata minimálisra 

csökkenthető. Az ellenőrzési pontokon történik a kockázati tényezők, veszélyforrások vizsgálata. A 

folyamat elemeire olyan eljárásokat dolgoztak ki, amelyek a megfelelő állapotok biztosításával vagy 

helyesbítő beavatkozásokkal a veszély forrásait és kockázatát a minimálisra csökkentik.  

 

Ellenőrző pontok szállításnál: 

o a szállítás pontos egyeztetése, okmányok kitöltése 

o közlekedés 

o mérlegelés 

 

A szállítási művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél 

 

A szállítási művelet közvetlenül szolgálja a környezet védelmét azzal, hogy a szállítási tevékenység 

során a hulladékok célirányosan és gazdaságosan megtervezett szállítással jutnak el a hasznosítóhoz, 

ahol előkezelésre, és újrafelhasználásra kerülnek. 

A vállalkozás szem előtt tartja a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat. 

 

 

6. A kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy garanciák 

igazolása 

 

A köztartozás mentésségéről szóló igazolást, nyilatkozatot mellékletként csatoljuk. (8. számú 

melléklet) 

Áncsán András az esetlegesen bekövetkező környezeti károk enyhítésére, illetve mentesítésére 

biztosítással rendelkezik a Groupama Biztosító társaságnál. A pénzügyi fedezet igazolását és a 

biztosítási kötvény másolatát 8. számú mellékletként csatoltuk. 

 



7. Környezetbiztonsági, havária elhárítására vonatkozó tervel 

 

A balesetek megelőzése és ezek környezetre gyakorolt hatásának minimalizálása a cél. 

A természeti eredetű havariák előfordulásának esélye csekély. Az emberi tevékenységek okozta 

rendkívüli események és balesetek munkaszervezéssel és hagyományos munkavédelmi 

módszerekkel kezelhetők. A telepi rend és technológiai fegyelem, a rendszeres oktatás/képzés, 

illetve a zöldövezetek gondozása is csökkenti ezen balesetek lehetőségét és környezeti kockázatát. 

A gyűjtőhelyen bekövetkezett üzemzavar, vagy baleset következményeinek csökkentésére, illetve 

elhárítására a telephely rendelkezik: 

o a környezetbiztonságra vonatkozó tervvel; 

o  munkabiztonsági kockázatértékeléssel; 

o tűzvédelmi szabályzattal; 

o munkáltatói munkavédelmi szabályzattal. 

 

Havária események előfordulhatnak emberi mulasztásból: mozgatás során elektromos vezeték 

megsértése, a gép helytelen kezelése. Havária esemény esetén a havária minőségétől függően 

értesíteni kell az illetékes szerveket. A havária eseményt azonnal meg kell szüntetni. 

 

A gép esetleges meghibásodásából adódó havária: a meghibásodás során motorolaj, kenőanyag 

kerülhet a hulladék közé, melyet azonnal ártalmatlanítani kell, ügyelni arra, hogy a szennyezőanyag 

a lehető legkisebb felületen érintkezzen a lerakó hulladékával. A gép kezelőjének kötelessége a 

rendkívüli esemény felszámolása illetve annak elkezdése. A kárelhárításhoz szükséges anyagok: 

seprű, lapát, perlit vagy homok, valamint műanyag ADR zsák a szennyezett anyag gyűjtésére. 

 

Egészségügy, munkavédelem 

A dolgozó foglalkozás-egészségügyi ellátása megoldott, részt vesz rendszeres orvosi vizsgálatokon. 

A gépkezelő részére a munkavégzéshez szükséges védőruhát, védőfelszerelést, valamint a gép 

tartozékait, a kárelhárításhoz szükséges anyagokat, eszközöket, folyamatosan biztosított. 

 



 

8. Nyilatkozatok 

 

A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozat: 

 

9. számú mellékletként csatoljuk. 

 

Nyilatkozat arról, hogy az engedély kérelmezője figyelembe vette-e a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a 

munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét: 

 

10. számú mellékletként csatoljuk. 

 

Nyilatkozat, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozás nincs: 

 

11. számú mellékletként csatoljuk. 

 

Nyilatkozat, hogy rendelkezik a nem veszélyes hulladék szállításához szükséges személyi és 

tárgyi feltételekkel: 

 

12. számú mellékletként csatoljuk. 

 

 

Előzőekben ismertettek alapján kérjük a Tisztelt Kormányhivatalt, hogy Áncsán András egyéni 

vállalkozó részére a nem veszélyes hulladék (HAK 02 07 02) szállítását engedélyezni 

szíveskedjenek. 



 

Mellékletek 

 

1. számú melléklet: Szakértői jogosultság igazolása  

2. számú melléklet: Vállalkozói igazolvány 

3.számú melléklet: Havária terv 

4. számú melléklet: Gépjármű tisztítási, mosatási igazolás 

5. számú melléklet: Foglalkozás egészségügyi igazolás 

6. számú melléklet: Környezetvédelmi megbízottal kötött szerződés 

7. számú melléklet: Forgalmi engedély, jogosítványok, tárolási igazolás 

8. számú melléklet: NAV igazolás, nyilatkozat, fedezet igazolás, biztosítás igazolása 

9.számú melléklet: Korábbi hulladékgazdálkodási tevékenység nyilatkozat 

10.számú melléklet: Nyilatkozat a foglalkoztatás elősegítéséről 

11.számú melléklet: Nyilatkozat, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben 

köztartozás nincs 

12.számú melléklet: Nyilatkozat, hogy rendelkezik a nem veszélyes hulladékok 

szállításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 


