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I. Az engedélykérő azonosító adatai 

 
• szállító, gyűjtő (közszolgáltató) 
 
                         a) neve:       Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
                           
                         b) székhelye:       2600 Vác, Zrínyi utca 9. 
 
                         c) cégjegyzék száma:  Cg.13-09-160257 
 
                         d) KSH-száma: 24173203-3811-572-13 
 
                         e) adószáma: 24173203-2-13 
 
                          f) KÜJ száma: 103 070 791 
 
                          g) ügyvezető (érdemi ügyintéző) elérhetősége:  
 
                                                           tel.: 30/922-7888 
                                                           fax: 27/501-033 
                                                           E-mail: jaszai.peter@vacholding.hu 
 
                         h) szakmai ügyintéző elérhetősége:  
 
                                                           tel.: 70/535-4163 
                                                           fax: 28/466-515 
                                                           E-mail: pasztiszaby@freemail.hu 
              
• (szállítójárművek parkolási, tárolási helye) 
 
                    
                      a) címe:          2600 Vác, Deákvári fasor 2. 
 
                      b)  hrsz.:         431/1. 
 
                      c) KTJ száma: 102 341 699 
 
 
 
 
 



 3

 
• illegális hulladék összegyűjtésével érintett telepengedély köteles telephely 
 
                    
                      a) címe:          2600 Vác, Külterület 
 
                      b)  hrsz.:         1620/28. 
 
                      c) KTJ száma: 102 639 493 
 
                      d) TEÁOR kód: 38.11 nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 
 
 

II. Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok megjelölése 

 
A közszolgáltató az alábbi hulladékok gyűjtését kívánja végezni a laktanyai 
telephelyen: 
 
 

EWC 

kódszám 

Megnevezés [A hulladékjegyzékről 

szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

alapján] 

Hulladék 

típusa 

Hulladék 

jellege 

Hulladék 

mennyiség

(tonna/év) 

 20 03 Egyéb települési hulladék     300 

 20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a 

kevert települési hulladékot is 

települési 

hulladék 

szilárd 250 

20 01 39 műanyagok települési 

hulladék 

szilárd 50 

16 01 

A hulladékká vált gépjármű bontásából, 

valamint karbantartásából származó 

hulladék 

  50 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok  szilárd 50 

15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a 

válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékokat) 

    80 

 15 01 01 papír és karton csomagolási 

hulladékok 

csomagolási 

hulladék 

szilárd 30 

 15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok csomagolási 

hulladék 

szilárd 50 
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A hulladékokat a gyűjtő az ASA vácrátóti átrakó állomásába, továbbá a Zöld 
Híd Régió Kft. kerepesi hulladékkezelő központjába fogja beszállítni.  
 
 
III. A telepengedély köteles hulladékgazdálkodási tevékenység  

 
 
A)  Hulladék gyűjtése 

 
A közszolgáltató, közszolgáltatói szerződés keretei között a Vác Város 
Önkormányzata megbízásából a városban esetlegesen elhagyott illegális 
hulladékot a Ht. 61.§(4) alapján összeszedi és váci laktanya területén levő 2 db 30 
m3-es konténerben gyűjti. A nagykonténer ürítését a közszolgáltató a Zöld Híd 
alvállalkozói bevonásával végzi.  
 
A két nagykonténerbe a települési hulladék kerül.  
 
6 db 1,1m3-es műanyag kiskonténerben gyűjtik a papír csomagolási hulladék ill. 
a műanyag csomagolási hulladékot, továbbá a műanyag hulladékot.  
 
A gumiabroncs hulladékot ömlesztve gyűjtik. 
 
A hulladékok a Zöld Híd Kft. kerepesi ökörtelek völgyi lerakójába kerülnek 
beszállításra. 
 
 
B) A hulladék gyűjtéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi 

feltételek, alkalmazni kívánt technológia 

 
• személyi feltételek: 
 

- a közszolgáltató ügyfélszolgálatot üzemeltet, amelyen 2 fő ügyfélszolgálati 
asszisztens ill. 1 fő telepvezető dolgozik 

- az ügyvezető állami felsőfokú végzettséggel rendelkezik  
- a szállítást közvetlenül irányító személy (aki egyben a környezetvédelmi 

megbízott is) rendelkezik a feladathoz szükséges felsőfokú 
környezetvédelmi szakirányú végzettséggel 

- a szállítójárművön munkát végző személyek rendelkeznek települési 
hulladékgyűjtő- szállító szakirányú alapfokú végzettséggel 
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• tárgyi feltételek (szállító járművek kapacitása): 
 

- a hulladékgyűjtést végző munkavállalóknak biztosított a munkaruha, 
esőköpeny és csúszásmentes védőbakancs 

- 2 db Mercedes 952.56 Axor –M211/16 típusú települési hulladékgyűjtő 
tehergépjármű (gyűjtőtartály űrtartalma 16 m3, együttes tömeg: 19 t) 

- 2 db Mercedes Actros – M211/16 típusú települési hulladékgyűjtő 
tehergépjármű (gyűjtőtartály űrtartalma: 21 m3, együttes tömeg 21 t) 

- 1 db Iveco 120 EL-Thermosol konténer rakodó-szállító (együttes tömeg: 
11,9 t) 

- 1 db Lublin 3545 kisteherautó (együttes tömeg: 3,5 t) az  illegállisan 
elhagyott hulladék összeszedésére 

- a tehergépjárművek porral oltó készülékekkel (2 db 6 kg-os), továbbá 
kármentő eszközökkel (seprű, lapát, szemeteszsák) felszereltek  

- a Zöld Híd biztosítja a 30 m3 konténereket és azok elszállítását a saját 
járműveivel 

- mérleg 
 
• közegészségügyi feltételek: 
 

- minden munkavállaló egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálattal 
rendelkezik 

- a munkavállalók munkavédelmi és tűzvédelmi oktatása megtörtént, 
dokumentált 

- kockázatértékelés dokumentált, jóváhagyott és a foglalkozás egészségügyi 
orvos által ellenjegyzett 

- egyéni védőeszközök juttatásának belső rendje szabályozott 
- a települési hulladékgyűjtő járműveken dolgozó munkavállalók Tvinrix 

védőoltásban részesültek a fertőzések megelőzése érdekében 
- a gyűjtőjárműveken EÜ doboz is van 
-  
 

C) A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely 

 

A települési hulladékgyűjtő tehergépjárművek tárolása továbbra is a 2600 Vác, 
Deákvári fasor 2. (hrsz.:431/1.) alatti telephelyen történik.  
 
A laktanyai telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtését végzi a közszolgáltató 
nyílt téren (nem fedett színben).  
 
A telephely Gksz-4 kereskedelmi, szolgáltatói övezetben helyezkedik el, zajtól 
védendő épület nincs cca. 700 méteren belül.  
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A gyűjtőjárművek szilárd burkolaton közelítik meg gyűjtőterületet, ahol 6 db 1,1 
m3-es gyűjtőkukába helyezik el a karton, műanyag hulladékot, továbbá ömlesztve 
a gumiabroncs hulladékot. A települési hulladékot a munkavállalók a 2 db 30 m3-
es gyűjtőkonténerbe helyezik (zsákosan, továbbá a nagyobb méretű elhagyott 
hulladékot kézi anyagmozgatással). 
 
 A létesítmény elkerített és zárt, portaszolgálattal rendelkezik. A laktanyában 
mosdó, WC biztosított a munkavállalók részére. 
 
A tehergépjárművek szervizelése és mosása a Lavina Kft-vel kötött szolgáltatási 
szerződés alapján történik, műhelytevékenység nincs a telephelyen. 
 
A fűtést, meleg vízellátást a mosdó helyiségben az Önkormányzat biztosítja (140 
kW névleges hőteljesítményt meghaladó tüzelőberendezés nincs a 
létesítményben).  
 
Az ivóvizet a DMRV vezetékes ivóvíz hálózata biztosítja, a laktanya rákötéssel 
rendelkezik a közcsatornára. 
 
A laktanya területén a csapadékvíz elvezetés megoldott a közlekedési útvonalakba 
beépített csatornaszemek összegyűjtik a csapadékvizet és elvezetik, továbbá a 
nem burkolt területrészeken a csapadékvíz elszikkasztódik ill. a térfelszínen 
elfolyik. 
 
 
 
 
 


