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Tisztelt Főosztály! 

 

Csatoltan küldöm meg Önöknek a Kárpátok Építőipari Kft (3996 Füzér, Árpád utca 2.) országos 

nem veszélyes hulladék gyűjtési, hasznosítási engedélyének megszerzéséhez szükséges - 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján elkészített - kérelmet. 

 

Kérem Önöket, hogy a csatolt adatok és dokumentációk figyelembevételével a 

hulladékgazdálkodási engedélyt kiadni szíveskedjenek. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

………………………………… 
Sándor Tamás 

megbízott 

Debrecen, 2022. május 3. 
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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 

 

1.1. Neve: Kárpátok Építőipari Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhelye:  3996 Füzér, Árpád utca 2. 

KÜJ szám:  103773906 

KSH azonosító szám:   22652210-4211-113-05  

Adószám:    22652210-2-05 

Cégjegyzék száma:   05-09-033543 

 

1.2. Telephely:      

 Cím:     4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 0651/55 hrsz. 

 KTJ szám:    102889928 

 Helyrajzi szám:   Nyíregyháza 0651/55 hrsz 

  

2.   A TERVEZETT HULLADÉKGAZDÉLKODÁSI TEVÉKENYSÉG 

 

2.1. Megnevezése: Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

  Kódja: - G0001 gyűjtés, 

 

  Megnevezése: Nem veszélyes hulladék hasznosítása 

Kódja: - R5a - Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen 

építőanyagok újrafeldolgozása  

 

2.2. Tevékenység részletes leírása:  

A napjainkban jelentős probléma, hogy hulladékok - köztük az építési-bontási 

hulladékok - mennyisége jelentősen növekszik, ami hosszú távon a hulladékok 

biztonságos jogszabályoknak megfelelő elhelyezésére szolgáló lerakóhelyek idő előtti 

telítődését okozhatja. A hulladékok mennyiségének növekedésével párhuzamosan a 

rendelkezésre álló primer építőipari nyersanyagok, ásványi nyersanyagok mennyisége 

egyre csökken, ami ezen anyagok piaci árának növekedését idézi elő. A nyersanyagok 

kitermelése helyett egyre nagyobb szerepet kapnak a primer anyagok kiváltására 

alkalmas hasznosított hulladékok. A Kárpátok Építőipari Kft ezért, telephely fenntartása 
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nélkül kíván nem veszélyes hulladék országos gyűjtési, hasznosítási tevékenységet 

végezni. A Kft tevékenysége során a hasznosítható építési bontási hulladékok 

visszakerülnek az építési fázisba, csökkentve ezáltal az építkezések során felhasznált 

ásványi anyagokat és a keletkező hulladékok mennyiségét. 

 

A tevékenység során a bontási tevékenységből keletkező szilárd hulladékokat a 

törőgépbe adagolva egyenletes méretűre - előre beállított szemcseméretű frakcióra - 

zúzzák. Ezáltal a hulladékokat újrahasználatra készítik elő. 

A zúzás, aprítás során a hulladék fizikai jellemzői megváltoznak. A technológiával 

nyert anyag jól használható építések során (pl: útépítések, töltések építésénél, épületek, 

stb. kivitelezése során). A keletkezett másodlagos nyersanyag jelentős részét a 

hasznosítási tevékenység helyszínén, a bontást követő építés során, vagy esetlegesen 

más építkezéseknél hasznosítják. 

 

A kivitelezési területen a munka az ingatlanon található épületek, építmények 

bontásával kezdődik. A bontás során keletkező inert hulladékokat fajtánként elkülönítve 

helyezik el a kivitelezési területen. A megfelelő mennyiség összegyűjtése után a 

törőgépet a kivitelezési területre szállítják. A hasznosításra kerülő hulladékok súlyát a 

törőberendezés szalagmérlegével, vagy mérőberendezéssel ellátott rakodógéppel 

határozzák meg. A mérlegelési adatokból a vonatkozó jogszabályok értelmében 

nyilvántartás készül. A hasznosítási tevékenységhez a Kárpátok Építőipari Kft egy 

Powerscreen Premiertrak 330 típusú pofástörőgépet kíván használni. A törőberendezés 

hidraulikus meghajtású, alacsony zajkibocsátású, lánctalpas kialakítású gép. A 

lánctalpnak köszönhetően a bontási területen önállóan mozogva tud a törés helyszínére 

menni, így nincs szükség a felhalmozott, bontott anyag mozgatására, valamint a gép 

szállításá során sem kell daruzni. 

A törőberendezés alapadatai: 

- jellege: lánctalpas mobil pofástörő  

- típusa: Powerscreen Premiertrak 330 

- mérete: 15,5 x 6 x 3,9 m 

- súlya: 34 860 kg 

- fogadó garat mérete: 5 m3  

- pofák mérete: 600 x 900 mm 

- Caterpillar dízelmotor 202 kW  
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- névleges törési teljesítménye: 250-280 t/h (anyag minőségtől függően). 

- maximális üzemanyag fogyasztása 60-120 liter gázolaj, melynek mértékét a darálandó 

anyag minősége és az üzemórák határozzák meg. 

 

 

 

A bontási helyszínre érkezve a törőgépet a felhalmozott hulladék mellé irányítják. A 

törés megkezdése előtt a kezelő személyzet a hulladék között fellelt nagyobb szennyező 

anyagokat kézzel eltávolítják. A kiválogatott hulladékokat (fa, papír, műanyag, vas, 

stb.) külön gyűjtőedénybe helyezik el.  

A törőberendezés táplálását homlokrakodó géppel végzik. A törő garatjába egy időben 5 

m3 aprítandó anyag fér. A berendezésben a „V” alakban elhelyezkedő pofák egyike áll, 

míg a másik rezgő mozgást végez. 

 

A „darálandó” anyag egyre lentebb kerül a garatban, s közben összeroppan. A pofák a 

lengő mozgás mellett nyíró- és dörzsölő mozdulatokat is végeznek, melynek 

következtében a zúzalék alakja sokkal egyöntetűbb. A zúzalék méretét az alsó résnyílás 
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határozza meg. A törő - beállítástól függően - legtöbbször 40-80 mm szemcse nagyságig 

töri le a hulladékot. Az összezúzott hulladékokat az örlőberendezés alatt elhelyezett 

futószalag juttatja a gép melletti területre. A kihordószalag felett található egy 

keresztirányú kisebb szalag is, ami a leválasztott törésre alkalmatlan anyagokat juttatja a 

gép melletti oldalsó területre.  

A törő berendezésen, illetve a betáplálandó hulladékon a kiporzás ellen vízpermetet 

használnak.   

A kezelésen átesett azonos méretű őrleményből mintát vesznek és vizsgálatokat 

követően megállapításra kerül, hogy az építési tevékenység mely részében és milyen 

primer alapanyag helyettesítésére, kiváltására alkalmas. Bevizsgálást és minősítést 

követően az őrlemény termékként felhasználható. A készterméket elsősorban anyag-

minőség, esetlegesen szemcseméret szerint külön depóniákban tárolják. 

 

2.3.   Késztermékek minősítése 

A 2012. évi CLXXXV tv. 9. § (1) bek. értelmében a kezelési műveleten átesett hulladék 

nem minősül hulladéknak ha 

a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel, 

b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet, 

c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és 

d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre 

káros hatást. 

Az előzőekben leírtak szerint kezelt anyagokat meghatározott rendeltetési célra kívánják 

átadni, mivel primer építőanyagokat kívánnak kiváltani.  

Jelentős piaccal rendelkezik hiszen építési, útépítési területen közkedvelt alapanyag.  

Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 

forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól a 275/2013. (VII. 

16.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. A jogszabály értelmében az építési termék 

az építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét teljesítménynyilatkozat 

igazolja. 

Teljesítménynyilatkozat kiállítható, ha az építési termék tervezett felhasználása 

szempontjából lényeges, alapvető termékjellemzők, ezek vizsgálatának, értékelésének 

módszerei és a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható. 
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Építési bontási hulladékok újrahasznosítása esetén a 305/2011/EU rendelet V. 

mellékletben a (2+) vagy a (4) megfelelőség-igazolási módozat alkalmazható. 

 
A megfelelőség-
igazolás módozata 

A megfelelőséget igazoló dokumentum (ok) 

1+ 
Megfelelőségi Tanúsítvány Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

1 
Megfelelőségi Tanúsítvány Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

2+ 
Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány Szállítói Megfelelőségi 
Nyilatkozat 

2 
Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány Szállítói Megfelelőségi 
Nyilatkozat 

3 Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

4 Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat 

 

A szállítói megfelelőségi nyilatkozattal (teljesítménynyilatkozattal) ellátott anyag a 

hulladék státuszból kikerülve másod nyersanyagként már szabadon felhasználható. A 

teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelet alapján kell kiállítani. 

 

A „Szállítói megfelelőségi nyilatkozat” kiadásának feltétele: 

• A gyártónak (jelen esetben a hulladék kezelőnek) igazolni kell az általa kezelt anyag 

műszaki tulajdonságait. A megfelelő műszaki követelményeket akkreditált 

laboratórium által végzett vizsgálatok biztosítják. 

• A gyártónak üzemi gyártásellenőrzési rendszert kell működtetni, ami 

hulladékgazdálkodási tevékenység esetében - vonatkozó előírások, szabványok 

híján – az alábbi:  

- átvételkor szemrevételezéssel ellenőrzik a hulladékot, a hasznosításra alkalmatlan 

anyagokat eltávolítják a kezelés előtt. Veszélyes anyaggal szennyezett hulladék nem 

kerülhet kezelésre.  

- a kezelési művelet során felügyelik a hasznosító berendezést, így biztosítva a 

megfelelő kezelt anyag előállítását. 

- a kezelésből kikerülő anyagot is ellenőrzi a gépkezelő, így biztosítható a megfelelő 

műszaki követelmény (szemcseméret, törési paraméterek, stb), időben észlelhető a 

berendezés meghibásodása, vagy a nem megfelelő beállítás és ismét lehetőség nyílik 

az értékesítésre alkalmatlan anyagok eltávolítására.   
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• el kell végezni az első típusvizsgálatot (cél, hogy a felhasználó a terméknek a 

felhasználási terület szempontjából valamennyi fontos tulajdonságát ismerje) 

 

Első típusvizsgálatok, termékszabványok szerinti lényeges tulajdonságok (MSZ EN 

13242:2002+A1:2008 ZA1 melléklete): 

• Szemeloszlás, szemnagyság (D=90 mm-ig) 

• Szemalak 

• Finomrész minősége  

• Kőzetfizikai tulajdonságok 

• Fagyállóság  

• Kopásállóság, aprózódás (Los Angeles, mikro-Deval) 

• Kémiai követelmények (Kloridok, szulfátok, stb.) 

• Környezetszennyezés (veszélyes anyag-tartalom pl. TPH, toxikus fémek, PAH, stb.) 

A TPH vizsgálat minden esetben indokolt, azonban az egyéb veszélyességet okozó 

anyagok vizsgálata csak abban az esetben javasolható, ha előzőleg a hulladék 

származási helyén volt bizonyított szennyezés. 

 

A megfelelőségi nyilatkozattal ellátott kezelésen átesett anyag termékként értékesíthető. 

A kezelt anyagok rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeket, vonatkozó 

jogszabályi előírásokat akkreditált laboratóriummal által végzett vizsgálatokkal kívánja 

a Kft. biztosítani. A laboratórium akkreditációja a garancia arra, hogy minden esetben 

megfelelő minőségű, jogszabályi előírásoknak, valamint a rendeltetésnek megfelelő 

műszaki követelményeket kielégítő termék kerüljön átadásra. Mivel a kezelést követően 

az értékesítést megelőzően történik a kikerülő anyagok laboratóriumi vizsgálata, így 

biztosítható hogy az alkalmazást megelőzően teljesüljenek a megfelelő műszaki 

követelmények.  

A kezelésen átesett anyagok nem eredményeznek a környezetre vagy az emberi 

egészségre káros hatást.  

Mindezek alapján a hasznosítás során keletkező anyag továbbiakban nem minősül 

hulladéknak. 

A megfelelőség-igazolással el nem látott letört anyag, valamint a hulladék kezelésen át 

nem esett építésből, bontásból származó anyag továbbra is hulladéknak tekintendő! 

 
Az építési-bontási hulladékok (útépítési) hasznosítását a felhasználási területtől függően 

több termékszabvány, útügyi műszaki előírás és műszaki irányelv szabályozza. 
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Földművek esetén: 

-  e-UT 06.02.11 [ÚT 2-1.222:2007] Utak és autópályák létesítésének általános 

geotechnikai szabályai  

Ezen szabvány átfogó módon foglalkozik a földművek anyagaival, ezen útügyi műszaki 

irányelv alapján a bontásból származó anyagok is besorolhatók az egyes osztályozási 

kategóriákba. 

 

Pályaszerkezeti rétegek esetén: 

-  e-UT 06.03.52 [ÚT 2-3.207:2007] Útpálya-szerkezetek kötőanyag nélküli és 

hidraulikus kötőanyagú alaprétegei.  

Ezen szabvány konkrét előírásokat tartalmaz többek között a mechanikai stabilizációs 

rétegekre alkalmas anyagok műszaki követelményeire vonatkozóan: 

• Szemmegoszlás 

• Tömöríthetőség 

• Aprózódás 

• Kőzetfizikai tulajdonságok 

 

További szabványok: 

• e-UT 05.02.31 [ÚT 2-3.710] Útbeton betonhulladék újrahasznosításával   

• e-UT 05.02.51 [ÚT 2-3.706] Bontott útépítési anyagok újrahasználata és 

hasznosítása. Általános feltételek   

• e-UT 05.02.52 [ÚT 2-3.707] Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. 

Pályaszerkezet helyszíni hideg újrahasznosítása   

• e-UT 05.02.53 [ÚT 2-3.708]  Bontott útépítési anyagok újrahasználata II.  

• e-UT 05.02.54 [ÚT 2-3.210]  Pályalemezekből visszanyert beton 

újrafelhasználása   

• e-UT 05.02.55 [ÚT 2-3.709] Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni 

újrafelhasználása melegremix eljárással  

 

Fenti szabványok útépítési felhasználás során használatosak, egyéb esetekben - amikor nem 

útépítésre használják a hasznosított anyagokat - a vevő határozza meg a számára megfelelő 

paramétereket.   
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3.  A HASZNOSÍTANI KÍVÁNT HULLADÉKOK 

 

3.1. A Kárpátok Építőipari Kft az alábbi táblázatban felsorolt a 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendeletben található nem veszélyes, szilárd hulladékok gyűjtését és hasznosítását 

kívánja végezni a jelölt mennyiségekben: 

 

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség 
t/év 

01 03 06 meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 
05-től 

490000 

01 04 08 kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 
04 07-től 

490000 

01 04 12 ércek mosásából és tisztításából származó meddő és 
egyéb hulladék, amely különbözik 

490000 

01 04 13 kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, 
amely különbözik a 01 04 07-től 

490000 

10 12 08 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari 
termékek hulladéka 

490000 

17 01 01 beton 490000 
17 01 02 tégla 490000 
17 01 03 cserép és kerámia 490000 
17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
490000 

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 490000 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 490000 
17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 490000 
17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 

07-től 
490000 

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 
01-től 

490000 

17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 
17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 

490000 

19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 490000 
20 02 02 talaj és kövek 490000 

 

A maximálisan hasznosítható szilárd, nem veszélyes hulladékok mennyisége: 490000 

t/év.  
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4. A TERVEZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGGEL 

ÉRINTETT TERÜLET 

4.1.  A hulladékok kezelését a Kárpátok Építőipari Kft építési-bontási helyszíneken, mint 

munkaterületen kívánja végezni Magyarország teljes területén. 

A Kft hulladékkezelő telephellyel nem rendelkezik, a gépek üzemen kívüli tárolása a 

Kft 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 0651/55 hrsz alatti saját tulajdonú telephelyén 

történik, melynek hatósági bizonyítványát 1. számú mellékletben csatoljuk. Tárgyi 

telephelyen történik a PE/KTFO/02748-8/2021 ikt. számú határozatban szereplő szállító 

járművek üzemen kívüli tárolása is. A Kft nem veszélyes hulladékhasznosító telepet 

nem kíván létesíteni.  

5. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG PÉNZÜGYI FELTÉTELEI:

A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység környezetszennyezést kizáró 

végzése a Kft meglévő gépállományával és a jelenlegi személyi állománnyal 

biztosítható.  

A Kárpátok Építőipari Kft rendelkezik a bankszámláján zárolt környezetvédelmi 

biztosítékkal, melynek másolatát a 2. számú mellékletben csatoltuk. A biztosíték a 

tevékenységből származó hulladék kezelésre elegendő.  

Továbbá rendelkezik a tevékenység végzésére vonatkozó a környezetszennyezési 

felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolatát a 3. számú mellékletben 

csatoltuk. 

6. SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

A hulladékszállítási tevékenységeket az alábbi személyi feltételekkel kívánjuk 

megoldani: 

- 1 fő ügyvezető,

- 3 fő gépkezelő.

A Kft a hasznosítási tevékenységének végzéséhez szükséges szakirányú végzettséggel 

rendelkező személyt megbízás alapján foglalkoztat. A megbízási szerződést másolatát a 

4. számú melléklet tartalmazza.
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A munkavállaló egészségügyi alkalmassági vizsgálatát üzemorvos ellenőrzi. A vizsgálat 

jellegének és gyakoriságának meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a 

tevékenység végzése során a fizikai, kémiai és biológiai tényezőkre. Az üzemorvossal 

kötött szerződés másolatát az 5. számú melléklet tartalmazza. A gépek üzemeltetéséhez 

szükséges jogosultságok másolatát a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

7. TÁRGYI FELTÉTELEK: 

 
A Kárpátok Építőipari Kft a hulladékok hasznosítását az alábbi tárgyi eszközökkel 

kívánja végezni. 

gyártmány típus kialakítás 
Powerscreen  Premiertrak 330 pofás tőrőgép 

VOLVO  EC300ENL  láncos kotró 
VOLVO   290 láncos kotró 
VOLVO   240 láncos kotró 
VOLVO  L120E homlokrakodó 

 

A törőgép éves kapacitását a gép egyórai teljesítményét figyelembe véve egyműszakos 

munkarenddel, valamint heti öt napos munkavégzéssel számítjuk, ami így 280 t/óra x 8 

óra x 260 nap = 582 400 t/év.  A karbantartási és áttelepülési idő a teljes munkaidő  kb. 

15 %-át teszi ki, így a Kft elvi maximális aprító kapacitása 495 040 t/év. 

Mindezek alapján a 3.1. pontban kérelmezett mennyiséghez a gép kapacitása elegendő.  

 

8. A HASZNOSÍTÁS ANYGAMÉRLEGE, KRITIKUS ELLENŐRZÉSI PONTOK 

  

A megrendelő telepén aprításra váró hulladékok szinte teljes mennyiségben 

hasznosításra kerülnek. Előfordul azonban, hogy az építési-bontási hulladék egyéb 

hasznosításra alkalmatlan hulladékokat is tartalmaz. Ezeket kezelés előtt eltávolítják. A 

várhatóan kikerülő hulladékok mennyisége nem haladja meg a beszállított hulladék 0,1 

%-át. A hulladékhasznosítási tevékenység anyagmérlegét a 7. számú melléklet 

tartalmazza.  

  

 A kritikus ellenőrzési pontok az alábbiak: 

- A hasznosításra kerülő hulladék összetétele:  

A beadagolás előtt minden esetben szemrevételezéssel meg kell győződni, hogy a 

hulladék nem lehet veszélyes anyaggal szennyezett, illetve nem tartalmazhat veszélyes 
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anyagot, hulladékot, illetve olyan összetevőt, ami a gépet károsíthatja, valamint a 

végtermék tulajdonságait kedvezőtlenül befolyásolja.   

 -  Törőberendezés megfelelő beállítása: 

A megfelelő minőségű termék eléréséhez a törőberendezést körültekintően kell 

beállítani, hogy a beérkező hulladékból az átvevő partnerek elvárásainak megfelelő 

termék kerüljön elállításra.  

- Végtermék ellenőrzése: 

A végtermék megfelelő szintű ellenőrzésével a gépsor megfelelő beállítása 

ellenőrizhető, esetleges hibák előre jelezhetőek, megakadályozhatók. 

 

9.  A HASZNOSÍTÁS SORÁN FELHASZNÁLT SEGÉDANYAGOK 

 

Az építési-bontási hulladékok feldolgozása során közvetlenül a technológiában 

segédanyagokat nem használnak fel. 

A diesel üzemű gépek üzemeltetése során a törendő anyag fajtájától függően az 

óránként felhasznált üzemanyag mennyisége 60-120 liter/óra.  

A gépek üzemelése során alkalmanként a kenőanyag pótlásra van szükség. A 

felhasznált kenőzsír mennyisége 25-50 kg/év. 

A gépek üzemeléséhez az üzemanyagon és kenőzsíron kívül nem használnak más 

anyagokat, mivel azokat szervízben javíttatják.  

A kezelésre kerülő hulladékot - a víztartalmától függően - kezelés előtt vízpermettel 

nedvesítik, hogy a kiporzást minimalizálják. A szükséges locsolóvíz közüzemi 

hálózatról vagy összegyűjtött csapadékvízből biztosított. 

 

10. A HASZNOSÍTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAI 

 

10.1. Levegővédelem:  

A nagyobb bontási tevékenységek során a szállítást végző tehergépjárművek kipufogó 

gázaiból kerülnek szennyezőanyagok a környezetbe azonban ezek gyakorlatilag nem 

kimutatható légszennyezést okoznak. A hasznosítási technológia során elsősorban a 

hulladékok beadagolása, valamint aprítása közben történik diffúz légszennyezés 

(szilárd, nem toxikus por). Az őrlés, illetve a rakodás, depókialakítás megkezdése előtt, 

valamint üzemelés közben a kiporzás csökkentésének érdekében száraz időben locsolást 
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végeznek. A szállítási útvonalakat úgy kell kiválasztani, hogy azok minél rövidebbek 

legyenek és a lehető legkisebb mértékben érintsenek lakóterületet. 

Előzőek alapján a légszennyező anyag kibocsátás határérték alatt tartható. 

10.2.Zaj- és rezgésvédelem: 

A tevékenység zajt okozó hatása a szállítóforgalomból, valamint a törőberendezés 

üzemeltetéséből adódik. Ezek közül a szállítójárművek felvonulása nem jár számottevő 

zajterheléssel. A tevékenység fő hatásterülete az törőberendezés közvetlen környezetére 

korlátozódik, a tevékenység a bontási területen kívül jelentős zajterhelést nem okoz, ami 

tovább csökkenthető a hasznosítási tevékenység megfelelő szervezésével, valamint a 

munkaterületen a gépek megfelelő elhelyezésével. 

10.3. Hulladékgazdálkodás: 

A hasznosítás elsődleges célja a hulladékok még hasznosítható részének visszaforgatása 

az építési fázisba, primer anyagok felhasználásának csökkentése, valamint a keletkező 

lerakásra szánt hulladékok mennyiségének csökkentése. Előzőek miatt a hasznosítási 

tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból kedvező hatású. 

Az őrlés előtt a hulladékot ellenőrzik, az őrlésre alkalmatlan anyagokat kiválogatják 

ezek jellemzően műanyag, fa, fém vagy kommunális jellegű hulladékok, amiket 

elkülönítve gyűjtenek, majd kezelésükre engedéllyel rendelkező részére adnak át. 

Jelentősebb mennyiségben keletkezik főleg nagyobb méretű vasbeton darabok törése 

során vas hulladék, melyet fémkereskedők felé értékesítenek.  

A Kft dolgozói által termelt kommunális hulladékot szintén gyűjtőedényben gyűjtik, és 

szintén ártalmatlanításra adnak át.  

Az üzemelés során várhatóan keletkező hulladékok: 

-17 04 05 azonosító kódú vas és acél

-17 02 01 azonosító kódú fa

-20 03 01 azonosító kódú kommunális hulladék.

A gyűjtött, kezelt, illetve a keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és a 

nyilvántartás alapján évente és negyedévente adatszolgáltatást kell tenni a 

környezetvédelmi hatóság felé. 

Előzőeken kívül csak havária előfordulása esetén keletkezhet veszélyes és nem 

veszélyes hulladék. A haváriák előfordulása esetén végrehajtandó teendőket külön 

eljárási utasítás tartalmazza.    
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10.4. Talajvédelem, vízvédelem: 

A hasznosítási tevékenységnek talajra, földtani közegre, valamint vizekre a havária 

helyzetek kivételével számottevő hatása nincs. A haváriák előfordulása esetén 

végrehajtandó teendőket külön eljárási utasítás tartalmazza.  

 

10.5. Élővilágvédelem: 

A hasznosítási tevékenységek építési-bontási területen végzik, annak is általában egy 

kis részén, ezért az élővilágra hatása nincs a tevékenységnek.  

 

11. A KEZELÉSI MŰVELETTEL ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 

GAZDASÁGI CÉL  

 

A kezelésre kerülő hulladékok hasznosítása jelentős környezetvédelmi előnyökkel jár. 

Ezen anyagok újrahasználata csökkenti a bányákból szállítandó alapanyagok 

felhasználását, az ezzel járó bányászati és szállítási tevékenység környezetterhelését. 

A technológia alkalmazása tehát alapanyag és energia megtakarítással jár, valamint 

csökkenti a természeti erőforrások felhasználását is.  

Az anyagok újrahasználata gazdasági előnnyel is jár, hiszen a technológia eladható, 

értékkel bíró alapanyagot állít elő, ellenkező esetben ezen anyagokat hulladék lerakóban 

kellene elhelyezni, ahol annak lerakási díja is költségként jelentkezne. 

 

12.  EGYÉB DOKUMENTUMOK 

  

12.1. A környezetbiztonságra vonatkozó tervet (havária terv) a 8. számú melléklet 

tartalmazza. 

12.2. Az engedélykérelemhez szükséges nyilatkozatokat a 9. számú melléklet tartalmazza. 

12.3.  Köztartozás mentességet igazoló dokumentum, nyilatkozat másolatát a 10. számú 

melléklet tartalmazza. 

12.4. A kérelem készítőjének jogosultságát igazoló dokumentumot a 11. számú mellékletben 

csatoltuk. 
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 

 

1. számú melléklet: hatósági bizonyítvány másolata 

2. számú melléklet: pénzügyi biztosíték másolata 

3. számú melléklet: felelősség biztosítás másolata 

4. számú melléklet: megbízási szerződés másolata 

5. számú melléklet: üzemorvossal kötött szerződés másolata 

6. számú melléklet: gépkezelői jogosultság másolata 

7. számú melléklet: anyagmérleg 

8. számú melléklet: környezetbiztonságra vonatkozó terv (havária terv)  

9. számú melléklet: engedélykérelemhez szükséges nyilatkozatok 

10. számú melléklet: igazolás köztartozás mentességről 

11. számú melléklet: jogosultságot igazoló dokumentum  

 



 

 
 
1. számú melléklet 

 
 



 

NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

 HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 
IGAZGATÁSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524-524/270; FAX: +36 42 524-561 
E-MAIL: IGAZGATAS@NYIREGYHAZA.HU 
HIVATALI KAPU: NYIRHAZAIG   

 

 

Ügyintéző: Ballai Mihályné 
Ügyiratszám: IG/1488-5/2021 

Tárgy: telep létesítésének bejelentése tevékenység 
nyilvántartásba vételéről igazolás 

I G A Z O L Á S 

telep létesítésének bejelentéséről és nyilvántartásba vételéről 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése, és a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27. § (1) 
bekezdése alapján: 
Kárpátok Építőipari Kft. (továbbiakban: tevékenységet folytató) által folytatott termelő és szolgáltató 
tevékenységet, a 2021.01.04. napján tett bejelentése alapján, az alábbi adatokkal nyilvántartásba 
veszem, egyúttal a www.nyiregyhaza.hu honlapon közzéteszem. 

Nyilvántartási száma: T-1488/2021 

A tevékenységet folytató adatai: 
- Neve: Kárpátok Építőipari Kft. 
- Székhelye: 3996 Füzér Árpád u. 2. 
- Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: 05-09-033543 
- Statisztikai számjele: 22652210-4211-113-05 

A telephely adatai: 
- Címe: 4400 Nyíregyháza Tiszavasvári út 101. 
- Helyrajzi száma: 0651/55 
- Alapterülete: 11584 m2 
- A telephely elnevezése, fantázia neve:  
- Napi / heti nyitvatartási ideje: 

A nyitva tartás hatálya: 2021.01.04. -  
 Hétfő: 8:00-16:00 Csütörtök: 8:00-16:00 
 Kedd: 8:00-16:00 Péntek: 8:00-16:00 
 Szerda: 8:00-16:00 Szombat: zárva 
 Vasárnap: zárva 
 
A bejelentett termelő, illetve szolgáltató tevékenység: 
23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó 
tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett 
gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni 
104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, 
kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen 
létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely 
Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben: 

- külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó 
berendezést: 

nem 

- külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy 
veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: 

nem 

- ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: nem 
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- legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb 
feszültségű villamos berendezést, rendszert: 

nem 

- nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós, vagy csepp-
folyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: 

nem 

A tevékenység időbeli hatálya: 2021.01.04.- 

Felhívom a tevékenységet folytató figyelmét, hogy az R. 10. § (1) bekezdése szerint, a fenti adatokban 
bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. 
Az R. 10. § (4) bekezdése szerint az ipari tevékenység megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül 
az igazolás leadásával egyidejűleg be kell jelenteni a jegyzőnek. 
 

Nyíregyháza, (időbélyegző szerint) 

 Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 
 megbízásából: 
 
 Dr. Grósz Péter 
 osztályvezető 
 
Értesülnek: 
1. Hadházi István, 4431 Nyíregyháza, Fürdő u. 18 c. (e272649) 
2. Hadházi Istvánné, 4431 Nyíregyháza, Fürdő u. 18/c. (e272650) 
3. Kárpátok Építőipari Kft., 3996 Füzér, Árpád u. 2. (e272651) 
4. Adóosztály,  Helyben,  () 
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főosztály, 4400 Nyíregyháza, Kölcsey 

u. 12-14. () 
6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 4400 

Nyíregyháza, Erdő sor 5. () 
7. Nyíregyháza Rendőrkapitányság, 4400 Nyíregyháza, Stadion u. 5. () 
8. Irattár 
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Kockázatelbírálási és Vállalási Iroda (KEVI)

1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C

Feladó: Jaros Attila

E-mail: attila.jaros@groupama.hu

Fedezetigazolás

A Groupama Biztosító Zrt. hivatalosan igazolja, hogy a Kárpátok Építőipari Kft.Társaságunknál az alábbi 

felelősségbiztosítással rendelkezik. 

Szerződő/Biztosított neve: Kárpátok Építőipari Kft.

Szerződő/Biztosított adószáma: 22652210-2-05

Szerződő/Biztosított levelezési címe: 3996 Füzér, Árpád utca 2.

Szerződő/Biztosított székhelye: 3996 Füzér, Árpád utca 2.

Szerződésazonosító szám: 984-897941548

Biztosítási fedezetek: Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Kártérítési limit: 1.000,-EFt/kár és 1.000,-EFt/év.

Önrészesedés: 10%, de min 50.000,-Ft

Kockázatviselés kezdete: 2020.12.30

Kockázatviselés vége: határozatlan

Biztosított tevékenységek: Nem veszélyes hulladék országos belföldi közúti szállítása és gyűjtése

Nem veszélyes hulladékok gyűjtésése, hasznosítása

Területi hatály: Magyarország, 

Díjfizetés gyakorisága: éves

Díjfizetés módja: átutalással vállalkozói számláról

Díjfizetés rendezve: 2022.12.29

Fedezetbe vont jármű-szerelvények: 

szállító járművek: 21 db: 

FLC-599, FLK-222, RPY-295, RPY-296, RRN-748, RRN-749, RUZ-858, RRA-260, RXY-232, SAD-757, 

SAD-838, SAD-848, SAD-858, SCR-616, SCR-656, SCR-666, SCR-727, NDW-545, SNP-343,  SSB-760, SSB-770

 pótkocsik: 18 db

WDX-351,  XYU-327, XYU-329, WAN-890, WCX-869, XVR-835, XUB-599, WEH-370, WEH-371, WEH-372, 

WEN-530, WEN-531, WEN-532, WET-434, WET-447, WEU-484, WEU-494, WFH-033

Az igazolást a Kárpátok Építőipari Kft. kérésére adtuk ki.

Budapest,  2022. április 07.

Groupama Biztosító Zrt.

mailto:attila.jaros@groupama.hu
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6. számú melléklet 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
7. számú melléklet 

 
 



 
 
 

A hasznosítási tevékenység anyagmérlege 
 

Hasznosításra beérkező hulladékok 
Azonosító 

kód 
Megnevezés Mennyiség 

t/év 

01 03 06 meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 
03 05-től 

490000 

01 04 08 kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik 
a 01 04 07-től 

490000 

01 04 12 ércek mosásából és tisztításából származó meddő 
és egyéb hulladék, amely különbözik 

490000 

01 04 13 kő vágásából és fűrészeléséből származó 
hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től 

490000 

10 12 08 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari 
termékek hulladéka 

490000 

17 01 01 beton 490000 
17 01 02 tégla 490000 

17 01 03 cserép és kerámia 490000 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

490000 

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-
től 

490000 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-
tól 

490000 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 490000 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 
05 07-től 

490000 

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 
08 01-től 

490000 

17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely 
különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 

09 03-tól 

490000 

19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 490000 

20 02 02 talaj és kövek 490000 

100 % 
 

 

Kezelés 
Kezelési kód: 

R5a 

Keletkezett hulladék 
170405, 
170201, 

 
 

0,1-0,2 % 
 

Termék 
 
 

99,9-99,8 % 
 

 



 

 
 
8. számú melléklet 

 
 













 

 
 
9. számú melléklet 

 
 









 

 
 
10. számú melléklet 

 
 





2022. 05. 03. 18:28 Egyszerű lekérdezés - Nemzeti Adó- és Vámhivatal

https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 1/1

Adószám/adóazonosító Név (elnevezés) Év-hó

22652210-2-05 KÁRPÁTOK ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

2022.
március
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