
ilí']Lt.tí.;i]-'_'-ilti
1l1'i , ,-:1l

;rül| ,,1]

IL]]:T,i,ijll1 _i]i.:l]iU],]j)'

FEsr §4pcypi
KontraÁxyHIVATAL
Énot iÁnÁsl HIvATALA

gyiratszám:
Ügyintéző

PE-06/KTF/22889-1 1 l20 1 9
ualler tva
dr kővári zsófia
Nagy Árpád

Zsille L. Ákosné dr.

dr. Kiss Enikő

Farkas lldikó

(06-1) 478_4400

Tárgy: Százhalombatta, Erómű út 2655;:B-4
hrsz., ,,AnkeI" Kft. veszé|yes
hulladékok telephelyi gyűjtésére,
előkezelésére és hasznosítására
vonatkozó
engedélye

Hiv szám: -

íVlelléklet: -

hulladékgazdá lkodási

Telefon:

F.i ATÁ R oZAT

Az ,,Ankel" VeEYiPari Kft. (székhely'. 2440 Százhalombatta, Fogoly utca ,14., telephely: 2440
Százhalombatta, Erőmű Út 265513-4 hrsz.; KÜJ szám: 100 668 289, KTJ szám: 101 050 466; KSH
azonosítÓ kÓd: '1310151 0-2012-113-13; a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1 .1 .l
Pontjában megneVezett veszélyes hulladék telephelyen történő gyűjtését és előkezelését,
továbbá a határozaÍ 1,2,1 pontjában megnevezett veszélyes hulladékok telephelyen töÉénő
gYŰjtését és hasznosítását - a területileg illetékes elsó fokú környezetvédelmi és természetvédelmi
hatÓság álial PE-06/KTF/1951-'12l2O17, számon módosított, KTVF; 12062-712013. számon kiadott
hulladékgazdálkodási engedély egyidejű visszavonása melleti

engedélyezem

az alábbi feltételekkel.

1.1,1 Telephelyen gyűjthető és előkezelhető veszélyes hulladék:

1.2,/ Telephelyen gyűjthető és hasznosítható veszélyes hulladékok:

Környezetvédelm i és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapesi, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhaiosaq@pest.qov. hu

Web: http://www, kormanyh ivatal. hu/hu/pest

Azonosító
kód Megnevezés Mennyiség

(tonna/év)
lo lu u,l , í vesz-elyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék 
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Azonosító
kód Megnevezés Mennyiség

(tonna/év)
07 01 04- egyéb szerves oldószer, mgsOfotyaOét< es anyatUq

1 805

07 02 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék éa anValtiq
07 03 04* egyéb szerves oldószer, mosOfotyaOOX es anyalqq
07 04 04- egYéb SZerves oldószer. mosófolvaclók Ác e nva l lia
07 05 04" egyéb szerves oldószer, mosófolyadék es anvalúq
07 05 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 06 04- ggyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anvaltrq
07 07 04- egyéb szerves olgószer, mosófolyadék éa anValtiq

0B01 11
szerves oldószereket, vagy más veszólyes anyáWká tartalmaá
festék- vagy lakk-hqlladék

08 01 17*
festékek és lakkok eltávolításából aráffi
vagv egyéb veszélyes anyagokat tarialmazó hulladék
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/
Azonosító

kód
Megnevezés

Mennyiség
(tonna/év)

0B 03 12- veszélves a rüaqokat tartal m azó n yomdafestéí [u !]9!!É!
11 01 lJ veszd ves a n vaq Ó Xat ta rta t m azó zsíftalan i!é9l!üeqg!
,14 06 03- eqvéb oldószer és oldószer keverék
ló lU U l ffi rtal m azó vizes folyékqry!!].]9!É!
19 02 11 veszélves anvaqokat tartalmazó egyéb hulladék
07 07 03" ffiószer, mosófolyadék és anyal.yg

EJ

Osszesen: 1810

2./ Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység :

A határozat 1.1,/ pontjában megnevezett veszélyes hulladék gyűjtése és elókezelése, valamint a

határozat .1.2.1 pontjában megnevezett veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítása tárgYi, részben

bérelt telephelyen.

A hulladékgazdálkodási tevékenység meghatározása a hul!adékgazdátkodási tevékenYségek

nyilvántartásba vételéről, vatamint hatósági engedélyezéséról szÓlÓ 43912012, (Xll, 29,) Korm,

rendelet [a továbbiakban:43912012. (Xll. 29,) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

- E02 - 01 szétválasztás (szeparálás);

- E04 - 01 desztillálás;

- E04 - 02 szűrés;

- E04 - 03 fázis szétválasztás (pl emulzióbontás),

A hasznosítási tevekenység meghatárazása a huttadékgazdálkodássat kaPcsolatos áftalmatlanítási és

hasznosítási műveletekfelsorolásáró/szóló 4312016. (Vl,28 ) FM rendelet 2 melléklete alaPján,

- R2 oldószerek visszanyerése, regenerálása,

Tárgyi telephely 5300 m2 alapterületű, kerítéssel körülvett, őrzött, kamerával és szilárd burkolatta|

ellátott. A hulladékkezelési technológiák részére a telephelyen fedett, záÚ. éPÜletek illetve

raktárcsarnokok állnak rendelkezésre,

A hulladékok beszállítását Engedélyes sajái tehergépjárművével a pest Megyei kormányhivatal

Kórnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által PEIKTFO/O1786,7l2O18. számon kiadott, 2023,

július 27, napjáig hatályos, nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedély birtokában végzi, illetve engedéllyel rendelkező parlnercógek végzik,

A beérkező hulladékot mérlegelik és ellenórzik.

Hultadék elókezelésekor a hulladékot szeparátorba juttatják, ahol megtÖrténik a vizes és az olajos

fázis szétválasztása. A keletkezett hulIadékokat elkülönítetten gyűjtik, megfeleló mennyiség

összegyűlésekor hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező partnercég elszállítja a telephelyrÓl,

A hasznosítási technológia során a regenerálandó oldószer 20 l-es mŰanYag kannában, 30 l-es, 75 l-

es és 200 l_es fém hordóban, illetve 1 m3-es műanyag lBC konténerben érkezik a telephelyre,

Mérlegelés és átvétel után a regenerálandó oldószert a gyártócsarnokba viszik és mennyiségtól

függően az oT_5 jelű (kanna, 30, 75, 200 literes hordó), A2 vagy A3_as (1 rn'_es lBC)jelú készülékbe

juttatják. Amint az összes feldolgozandó anyag az autoklávban van, elindítják a keverót, beÜzemelik a

hűtótornyot és elindítják a hűtóvíz keringetését, majd a fűtést. Az autokláv tartalmát forráspontig

melegítik. Az autok|ávban lévő anyagot ledesztillálják, majd az A2 jelŰ autoklávból a PSZ-1 jelű

szedőtartályba, azA3 jelűből aPSZ-2je|ű szedőtartályba kerül. A szedők tartalmát 200 literenként a

sAv1 és sAv2 jelű szivattyúk segítségével átjuttatják a párlat homogenizáló tartályokba, a beépített

szűrőkön át, Ha a oesztilláció kész, a fűtést leállítják, a keveró leáll. Az Üstmaradékot a kiépített

vezetéken át a 700 liter térfogatú, fém üstmaradék leürító tartályba engedik. Az Összes párlatot a

homogenizáló tartályba juttatják, Homogenizálás, szűrés, minÓEÍtés, és hulladékstátusz megszŰnése

Környezetvédelmi és Természeivédelmi Fóosztály
í072 Budapest, Nagy, Diófa utca 10_12,

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosaq@pest,qov,hu

Web: http:/iwww.kormanyhivatal, hu/hu/pest


