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|Jgyiratszám: 14201-1I-23120|6. Tátgy: hulladékgazdálkodási engedély
Űgyintéző: dr. Ruzsáli Pál

Király Dániel
Dóczi Brigitta ,

Tel.: +36 (62) 553-060/44268

IIATÁno ZAT

A TERRA-LINE Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly
u. 101.) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt adok

a Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101 . szám alatti telephelyre az alabbiak szerint:

l.LEneedélves adatai:
KUJ száma: 100 904 420
KSH száma: 13239361-3822-113-03
Adószáma: 13239361-2-03
Cégeg1tzékszáxna: 03-09-111460

A tevékenységeel érintett telephely adatai:
Hel7rajzi száma: Kiskunmajsa,31731 hrsz. (Kiskunmajsa' Csontos K. u. 101.)
KTJ száma: 10I 328 169
Területe: 20 000 m2
EoV koordináták: EoV- : I29 212 m

EOVy :702 237 m

2.) Engedélvezett kezelési tevékenvség:
Veszélyes hulladék előkezelése és tárolása

Az engedélvezgtt tevékenvség a 2012. évi CLxxXV. törvénv 2. melléklete szerint:
Dl4 Atcsomagolás a Dl_D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;

D15 Táro1ás a Dl-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés
helyén az eIszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti
tárolás a 2. $ (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolástjelenti).

Az engedélvezgtt tevékenvség a 2012. évi CLxxxV. törvénv 3. melléklete szerint:
R12 Atalakítás az R1_R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód

hiánythan ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző
előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzóen
végzett válogatás, apritás, tömörítés' pelletkészítés, szárttás, zuzás,
kondicionálás vagy elktilönítés) ;
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Rl3 Tárolás az R1-R12 múveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a
képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, aho| az
átmeneti tárolás a 2. $ (1) bekezdésének I7. pont1a szerinti előzetes tárolást
jelenti).

Az engedélyezett tevékenység a 43912012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint:
E02 - 03 aprítás (zuzás, ttirés, darabolás, őrlés);
E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (p1. agglometáIás,regranulálás)

3.) Az előkezelési és tárolási tevékenységbe bevonható hulladékok megnevezése"
mennvisége:

4.) Eneedélvezett hulladékeazdálkodási tevékenvsée leírása:

A hulladéktermelőtől átvett 15 01 10* azonosító kódú hulladékok anyagukat tekintve
műanyag vagy fém göngyölegek. Az előkezelendő hulladékok, valamint a keletkező
másodlagos hulladékok az alábbiak szerint foglalhatóak össze:

Fémgöngyölegek. esetén a fém hordókban, dobozokban, kannákban lévő anyagmaTadékot
mechanikai segédeszközök felbasználásával 200 l-es patentzáras fémhordókba csurgatják,
kaparják. A tisztítást addig végzlk, amíg az edényzetek 1 %o-nál kevesebb veszélyes anyagot
Ártalmaznak A kikapart (08 01 II* azorrcsító kódú) anyagmaradékkal megtelt hordókat
szivárgás- és csepegés mentesen lezá1ák, majd azokat konténerekbe rakva ideiglenes tároló

IIulladékok
azonosító

kódja
Megnevezése E-kódok

Előkezelésre
és tárolásra

szánt
mennyiség

(t/év)

15 01 10*

veszélyes, sz1|élrd porózus mátrixot (pl.
azb esztet) tartalmaző fémbő 1 készült
csomagolási hulladék, ideértve a kiürült
haitógázos palackokat

E 02-03 z0

15 02 02*

veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a
közelebbről me g nem határo zott olaj szurőket),
törl őkendők, v édőrvházat

E 02-04 10

Előkezelendő 15 01 10*
azonosító kódú hulladék

mennvisése

Az e|őkezelés során keletkező hulladékok
Azonosító

kódia Megnevezése Mennyisége
ft/év)

I7 tonna fém csomagolási
hulladék

ls 01 04 fém csomaeolási hulladék 16,150

0801 11*
SZerVes oldószereket vagy más
veszélyes anyagokat tartalmaző
festék- és lakk-hulladék

0,85

3 tonna műanyag
csomagolási hulladék

0115 02 műanyag csomagolási hulladék 1,80

0115 10x
veszélyes anyagokat maradékként
hrtalmaző vagy azokkal
szer'lny ezett cs omagol ási hulladék

r,20



helyre kerülnek, vagy közvetlenül engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adjrík át. A
keletkező 15 01 04 azonosító kódú hulladékot hulladékkezeIő partnernek adják át.
Műanyag göngyölegek esetén a hulladék szállítása során bélelő anyagot (műanyag zsak, fólia)
használnak' majd azok telephelyen történő eltávolítását és a hulladék átcsomagolását
követően a tiszta göngyölegek zárt rendszerú aprítógépbe kerülnek. A keletkező
granulátumok egy ventilátor segítségével csővezetéken és tartályon keresztül akívántténolő,
vagy száIlítő edényzetbe jutnak. A keletkező 15 01 02 azonosító kódú hulladékot
hulladékkezelő partnemek adják át. Az eltávolított bélelő anyagot, mely 15 01 10* azonosító
kódú, veszélyes anyagokat maradékként tartalmaző vagy azol<kal szenrtyezett csomagolási
hulladék, zárhatő hordóban vagy konténerben gyűjtik, amit raktárépületben helyeznek el,
majd engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át.

A technológia során felhasznált aprítógép fobb műszaki jellemzői:
- típusa: HerculeS 350,
- teljesítménye: 11-15 kw,
- motor fordulatszám: 430 i/perc,
- adagolónllás mérete: 500 x 450 mm

A termelés helyén keletkező, 15 02 02* azonosító kódú hulladékot a Kft. telephelyén a
szennyezódés fajtájától fiiggően elktilönítve, szóródás mentesen konténerekbe teszik és
ideiglenes tároló helyre, vagy közvetlenül engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják at.

Az előkezelni, tarolni tetvezett, jelen kérelem tárgyáÍ' képező hulladékok összes mennyisége
30 t/év.

5.) Előírások:
5.1. Ezen engedéIy alapjánhulladék száI|itásanem végezhető.
5'2. Az engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést elóidéző, a kömyezet

v e széIy e zteté s ét é s szenny ező dé s ét kizáT ő mó do n vé g e zheti.
5.3. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék

lehető legnagyobb arányu űjrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozásáta, valamint a
nyeÍSanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

5.4. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gffiteni' és csak
engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.

5.5. A hulladék termelője' tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből
származő hulladékot környezetszernyezést kízárő módon' szelektíven - veszélyes
hulladék esetén a vonatkoző jogszabÍlyban meghatározottmódon _ gffiteni.

5.6. A 15 01 10x azonosító kódú, fémgöngyölegek anyagmaradékpatentzáras femhordókba
történő csurgatását környezetszennyezést kizárő módon (e1fo1yás-mentesen) kell
végezni.

5.]. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal
rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.

5.8. Az e|őkezelés során keletkező nem veszélyes hulladékok csak hasznosítás céljából
adhatóak át engedéllyel rende|kező hulladékkezelőnek. Azokat hulladéklerakóra
szállítani tilos.

5.9. A kezelés' során keletkező hulladékokat konténerben kell tárolni, és csak
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adhatók át.

5.10. A telephelyen az egyidejűleg tárolt hulladék mennyisége nem haladhatja meg aZ egyes
hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gffitésére alkalmas helyek összes
befogadó kapacitását.



5.11.A hulladék gyűjtését a további kezelésre valő átadás ütemének megfelelően kell
végezní. A hulladék további kezelésre való átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.

5'I2. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszköztjk épségéről rendszeres
ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközthaladéktalanul épre kell cserélni.

5'13. A hulladékkezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szőlő jogszabálynak megfelelően anyagmérleg alapján,
technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés
során keletkező hulladékokról, valamint a rendelet szeriáti adatszolgáItatást kell
teljesíteni hatóságunk felé. i

5.I4. A telephelyen keletkező egyéb hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási
és adatszolgáItatást kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást
köteles vezetni a telephelyen, valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell
telj esíteni Hatóságunk felé.

5.15. A telephelyen biztosítani kell, hogy a munkagépekből csepegés, elfolyás ne
történhessen, kömyezet szennyezést ne eredményezzen.

5.1ó. A hulladéktároló hely üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett
történhet.

5.17. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát az engedély jogerőre emelkedését
követő 30 napon belül meg kell küldeni Hatóságunkra.

5.18. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavarő buzzeI való terhelése'
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

5.19. A mindenkori elérhető legjobb technika a|kalmazásával a Légszennyező anyag
kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani' illetve a legkisebb mértékűre kell
lecsökkenteni.

5'20. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott shenrryeződésektől (pl.
sár) a másodlagos polszennyezés megelőzése miatt.

5.2I. A környezethasznáIatot úgy kell megszeruezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelózze a környezetszennyezést és
kizárja a környezetkárosítást.

5 .22. A rendkívüli események et az izemnaplóban ke11 rö gzíteni.
5.23. A tevékenység végzése során nem léphetik tú1 a jelen határozatban szereplő hulladék

éves mennyiséget.
5.24. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező kornyezetszennyezést - a

kárelhárítás egyidejű megkezdésével a Hatóságunknak haladéktalanu1 be kell
jelenteni.

5.25. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény' szennyeződés esetén annak
felszámolásáről, a terület eredeti áIlapotába való visszaáI|ításnől az engedélyes köteles
gondoskodni.

5.26. A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
5.21. A környezeti károk elhfuítására szolgáIő biztosítási szeruődés az engedélyezett

tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
5.28. Minden év május 31. napjáig meg kell kÍildeni Hatóságunk felé a környézetvédelmi

biztosítás meglétéről szóló igazolást.
5.29. A kérelmező köteles Hatóságrrnkat haladéktalanul értesíteni a biztosítással kapcsolatos

változásokról (megszűnés, módosítás, váltás stb.).
5.30. Az engedélyes köteles aZ engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező

változást azok bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a Hatóságunknak.
5.31. A határozatban fogla1t tevékenységek folytatása esetén az engedélyes köteles a

környezetvédelmi hatóság részére targyév február 28-ig felügyeleti díjat fizetn|



A tevékenység felhagy ására vonatkozó előírások:
5'32. Amennyiben aZ engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység

megszüntetését a megszüntetést megelőzőenlegalább 30 nappal Hatóságunknak be kell
jelenteni.

5'33. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles
gondoskodni.

5'34. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep
működése következtében a környezetet ért hatások becslését,'mely alapján Hatóságunk
megáIlapitja az esetleges további vizsgálatokat, illstve az utőgondozás és tájrendezés
feltételeit.

6.)
a) Ha az engedé|y jogosultj a az engedélyezett tevékenysé gét az engedély időbeli hatályának
lejártát követően is folyatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új
engedély iránti kérelmet kell benffi tania.

b) Amennyiben aZ engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt
kötelezettségeinek nem tesz eleget' vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedély.től
eltérő módon vőgzi, akkor - a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett - a
környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megsziintetésére feltételek és határidő
előírásával, a körülmények mérlegelése alapjén a tevékenység korlátozása Vagy
felfiiggesztése mellett.

c) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalbólvisszavonja' ha
a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
b) az engedély jogosult1a az engedélyezett hulladékgazdélkoőási tevékenységgel felhagy'

azt me gszinteti, va1 amint
,) a hulladékgazdálkodási tevékenység folyatása a környezet veszélyeztetésével,

szennyezésével, károsításáv al jér.

d) A környezetvédelmi hatóság az engedéll hivatalból visszavonhatia,ha az engedélyes nem
tesz e1eget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló kormányrendeletben meghaÍétrozott kötelezettségének, megállapítja, hogy akérelmező a
kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
az engedéIyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az
engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadáIyozza.

e) Amennyiben az engedélyes a hulladókgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a tá
vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget' a külön jogszabályban
me gltatér ozottak szerint hu1l adékgazdálko dási bírs ágot kötel es fi zetni.

Az engedély területi hatálya:
Kiskunmajsa,3TJ3l hrsz. (Kiskunmajsa, Csontos K. u. i01.)

Szakkérdés vizsgálata:

l. a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az egészségkárosító kockázatok és esetleges
hatások, a gyorsan bomló Szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék



gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyásóra, tárolására, közegészségügyi
felt,áteI einek érvénye síté s ének vizs gálatára kiterj edően :

- Az egészségkárosító kockázatok csökkentésének érdekében a hulladékkal kapcsolatos
tevékenységet oly módon kell végezni, hogy aZ Sem emberi, sem pedig környezeti
ártalmat ne okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést valamint
kö rnyez et- e gés z s é gü g y i ko ckázatot idézzen elő .

- A hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzése során a voiatkozó előírásokat be kell
taftani, különös tekintettel a gyorsan bomló SZerVes és szervetlen anyagokat illetve
mérgező femeket tartalmaző hulladékkal v égzett tevékenységek esetén.

Szakhatós ág állásfoglalás a :

1. Bács_Kiskun Megvei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsée 353ó0/2571-112015. számú állásfoela|ása:

',A TERRA-LINE Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u.
101.) (a továbbiakban: Ügyfél) 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 101. szám alatti telephelyére
vonatkozó, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály előtt 1420|-II-I4120I5. ügysziímon folyamatban lévő, veszélyes hulladék
előkezelési és tárolási tevékenység engedélyezése tárgyu hatósági eljárásban, mint hatáskörrel
é s i l letéke s sé g gel rendelkezo szakható sá g a v eszélye s hulladék keze|éséhez

hozzáj árulok

Döntésem ellen onálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást
megszüntető végzés e1leni jogorvoslat keretóben támadhatő meg.''

2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jgazgató-helvettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósáei osztálv 35600/8598-1/2015.áIt. számú állásfoelalása:

,,A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezeívédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(612I Szeged' Felső -Tisza pert 17.) TERRA-LINE Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
(6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101.) kérelmére, 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly
u. 101. sz. alatti telephelyre vonatkozó veszélyes hulladék előkezelés és tárolás
tevékenység engedélyezésére indult hatósági eljárásban megküldött I420I-II-I4120I5. számu
szakhatósági megkeresésre a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság az alábbi
szakhatósági állásfo glalást adj a:

A veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedély ezéséhezelőírásokkal hozzájárulok.

Előírások:

1. Tevékenységgel nem okozhatják a felszín alattiviz (B) szennyezettségi határértéknél
kedvezőtlenebb állapotát.

2. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín a|atti viz, illetve a felszini vizek
v eszély eztetését kizétr ő módon kell végezni.

3. A felszín alatÍi vizek jó minőségi állapotának biztosítása órdekében tevékenység
végzése során szenrtyező anyag) illetve lebomlása esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezető anyagok hasznáIata,, illetve elhelyezése csak műszaki
védelemmel folytatható.

6



4. A telephely vízellátását biztosító furt kutat avízjogi engedélyben foglaltak szerint kell
üzemeltetni.

5. Karesemény, havária bekövetkezte esetén a kömyezetkárosodás megelőzése
érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnalmeg kell tenni.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az ahatátozat,
illetve az elj ár ást me gszünte tő v é gzés elleni j o gorvo slat keretében tfunadhatő me g. "

Az engedély érvénvességi ideie: ielen határozat jogerőre emelkedését követő 5 év.

A határozat ellen a közléstől szárnított 15 napon beliJl az országos Környezetvéde1mi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzet, de a Csongrád Megyei Kormányhivata|hoz,
mint elsőfokú kömyezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benffitandó
fellebbezésnek van helye'

A jogorvoslati eljárás díja _ a jogszabályban meg}tatározott esetek kivételével - a befizetett
igazgatásl, szolgáltatási díjtétel 50 oÁ-a, azaz 198 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei
Kormányhivatal 10028007-003356ó3-00000000 előfuátyzat-felhasználási számí számlára
kell átutalni, és a d4 megftzetését igazolő bizonylatot vagy arrnak másolatát hatóságunk
részére megküldent. A befizetési bizonylat közlemény rovatéha kérem feltüntetni jelen
határozat számát.

A kérelmező az eljárás 396 00c Ft igazgaiási szolgáltatási diját" befizette, egyéb eljárási
költség nem merült fel.

Jelen határozat _ fellebbezés hiányában - a fellebbezésre nyitva áIlő határtdő leteltét követő
napon jogerőre emelkedik.

INDoKoLÁS
A TERRA-LINE Kömyezetvédelmi Szolgáltató Kft. 2015. október 7-én kérelmet nyújtott be
hatóságunkhoz a Kiskunmajsa, 3I73I hrsz. alatti telephelyre vonatkozó veszélyes hu1ladék
előkezelése és tárolása engedélyezése tárgyában.

A kérelem megvizsgálást követően megállapítottuk, hogy annak pontosítása szükséges, így a
1420I-I|-1612015. számu végzésben a tényállás tisztéuására hívtuk fel az ügyfelet. Ennek
alap1án a Kft. fenti kérelmét2015. november 11-én benyújtott beadványában kiegészítette.

Az üg1'fél hatóságunk 1420I-11-2012015. számu hiánypótlási felhívását . (tgazgatási
szolgáItatási díj megfizetésének igazolása) 2015. november 20-án teljesítette.

A Kft. 2OI5. november 11. napján érkezett beadványával kapcsolatban ismételt tényállás
tisztiuása vált szükségessé. A I4201-II-2I|20I5. számu hiánypótlási fe1hívást az ngyfél
20I 5. december 1 1 -én teljesítette'

A hulladékról szóló 2OI2. évi CLXXXV' törvény (továbbiakban Ht.) 62. $ (1) bekezdése
alap1án hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormrínyrendeletben



meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási
engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló ]Il2015. ([I.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. $ (3)
bekezdése alapján az elsőfokon eljáró kornyezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

Az engedélyes rendelkezik Kiskunmajsa Város legyzője által 1445-712006. számon kiadott
telepengedéllyel, amelyhez az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Yízngyi Felügyelőség (a továbbiakban: ATI-KTVF) 28832-2-112006. számon szakhatósági
ho zzáj árulás át m e gadta.
A tevékenység által érintett hulladékfajtákra vonatkozőan az engedéIyes rendelkezlk az ATI-
KTVF álta| 14201-10-10|2011. számon kiadott szállitási valamint 14201-10-1512015. számon
kiadott gyríj tési engedéllyel.

Személ}'i. tárqli és pénzügyi feltételek:
A hulladékgazdálkodási tevékenységet megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező
környezetvédelmi megbízott felügyeli.
A Kft. becsatolta az Generali Biztosító Zrt' biztosítási kötvényét (kötvényszám:
95594101000543900), amely szerint a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési
felelő s sé get i s tartalm aző btzto sítás sal rendelkezik.
Az engedélyes a K&H BankZrt.-néIpénzngyi garanciaként322.550 Ft összeget zéttolt, amely
a jelen engedély targyát képező tevékenység felhagyása Vagy más egyéb ok következtében
szükségessé váIő költségeket fedezni tudja.
Az engedélyes rendelkezik .a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező
káresemények elhárítására vonátk oző hav áiaterwel.
Az engedélyes igazolta, hogy szerepel aköztartozásmentes adőzői adatbéuisban.

A hatóság előírásainak indokolása:

Hulladékeazdálkodás:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alap1án.

4. $ Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a
lehető legkisebb mértékben érintse' Vagy a környezet terhelése és igénybevétele
csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést' biztosítsa a
hulladékképződés megelozését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentését, a hulladék hasznosíÍását, tovabbá környezetkímélő ártalmatlanítását'
7. $ (1) Ahulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alabbi
tevékenységek elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni:
a/ a hulladékképződés megelőzése,
b) a hulladék új rahasz nálatr a előké szíté s e,

c) a hulladék újrafeldolgozása,
d) ahulladék egyób hasznosítás a, így különösen energetikai hasznosítása' valamint
e) a hu|ladék étrtalmatlanitás a.

12. $ (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történ ó eIszálIítás érdekében -
amennyire az'múszaki' környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - az
ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti, Az elkülönítetten gyríjt<;tt hulladékot más
hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekevemi nem
lehet.



15. $ (5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gffitést követően a hasznosítás
megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
31. $ (2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) aZ általa üzemeltetett
hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy
ártalmatlanító eljárás, b) ahu|Iadék hulladékkezelőnek tör1énő átadásaútján gondoskodik,
t. .1.

(5) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja _. a hulladékgazdálkodási
közszolgáItatás keretében történő átadás kivételével -, ffi€g kell győződnie arról' hogy az
átvevő az adott hulladék szállítására. közvetítésére, ,kereskedelmére' illetve kezelésére
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkez1k, Vagy az adott
hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele
megtörtént.
62. $ (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység t...] a környezetvédelmi hatóság által kiadott
hull adékgazdálko dási engedély vagy nyilv áúartásb a véte l alapj án v é gezhető.

71.$ A tevékenységével okozható, előre nem látható kömyezeti károk felszámolását
lehetővé tevő finanszítozás biáosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a
kormányrendeletben meghatározott gazdáIkodó szervezet, |...l b) amely e töruény szerint
hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenysóget
végez |...].
72' $ (1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodő szervezet illetve aközszolgáItatő,
valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett szemé1y az ijzleti év végét
követő év május 31-ig a kornyezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy t...] b)a
kömyezetvédelmi biztosítást megkötötte.
82lA. $ (1) Az a gazdáIkodő szervezet, amely e törvény alapján.hul|adékgazdálkodási
engedélyhez kötött tevékenységet folytat |...), tárgyév febr';ár 28-ig a környezetvédelmi
hatóság részere éves felügyeleti díjat fizet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályaírőI
szőIő 24612014. (IX. 29.) Korm. rendelet alap1ált:

- 2. $ (1) E rendelet alkalmazásában:
8. hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatátozoÍt műszaki kialakítással
rendelkező terület vagy építmény, amely a gyűjto, a kereskedő vagy ahulladékkezelő
által átvett, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig tör1énő
táro|ásétraszolgál, ideértve aHt.2. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is.
]3. iizemi gyűjtőhely: a gazdáIkodó szervezet hulladéktermelő telephelyén létesített
o1yan, e rendeletben meghatározott múszaki kialakítással rendelkező építmény, amely
a hulladéktermelő tevékenységével tisszefüggésben képződött és munkahelyi
gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék munkahelyi gyűjtést követő, elszállításig történő
elkülönített gyűjtésére szolgál.

- 19. $ (1) Aki hulladékot tárol, a táro1ást - a hulladékgyujtő udvar kivételével -
hulladéktároló helyen v é gzi.
(2) Hulladéktároló hely ktzárőlag a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra
vonatkozó előírásai szerint tizemeltethető.
(3) A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék
zavarta|an.és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló
hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges
leghosszabb időtartamát a felügyeloség a hulladékgazdálkodási engedélybenhatérolza
meg.

- 2I. $ (1) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik anól, hogy az üzemeltetés
megfeleljen az e|érhető legjobb technikának.
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(2) 
^ 

hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a
telephelyen, naprakész módon üzemnapló t v ezet.
(4) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és
e l l enőrzé s i szab áiy ait üzemelteté si szab ály zatb an r ö gzítí.

A Kft. a dokumentáció részeként üzemi gyűjtőhelyre vonatkoző uzemeltetési szabályzatot
nyújtott be. Ezért a rendelkező rész 5.17. pontjában foglaltak szerint rendelkeztünk a
hul l ad éktráro l ó hel y üz emelteté si sz ab áIyz atÍnak b enyúj tás aró l.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáItatásra vonatkozó előírásaimat a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszoIgáItatási kötelezettségekről szóló 30912014. (XII. 11.)
Korm. rendelet 3. $ (1) bekezdés (A hulladék termelője, gyűjtője, száLIítőja, kozvetitője,
kereskedője és kezelőj e - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tevékenysége
során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy
áItalakezelt hulladékróI az adott te1ephelyen nyilvántartástvezet.), valamint a 6. $, a 8. $ és a
10. $-a alapjÍntettem.

A kezelhető hulladékok körét hatóságom a hulladékj egyzéktől szóIő 7212013. (VIII. 2] .) YM
rendelet szerint felsorolt hulladéktípusok jegyzéke alapján áIIapitottameg.

A kérelmező igazolta, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező környezetvédelmi
megbízottat foglalkoztat. Csatolta a környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvény
másolatát.

A tevékenység felha gyására vonatkozó előírásaimat a hulladék gazdáIkod,ási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szőlő 43912012. (XII" 29.)
Korm rendelet 14. $ (2) bekezdésére és a 9. $ (2) bekezdés fl pondára tekintettel tettem.

Leve gőtisztaság-védelem :

A levegő védelméről szőIő 30612010. (XII' 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. $-a
szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavarő búzzel való terhelése,
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
A R. 26. $ (2) bekezdése szerint diffiz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag
levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tarthatő fenn. A diffuz forrás
működtetése, fenntartása során az územeltető a diffűz forrás kömyezete és az ingatlan
rend s z eres karb antartás áró l és tíszténtartás áró 1 gondo sko dik.
A R. 30. $ (1) bekezdése alapján búzzel jaró tevékenység az elérhetó legjobb technika
alkaImazás áv al v é gezheÍő .
A telephelyen nincs a R. hatálya aIátartozó bejelentés köteles légszennyező forrás.

Zaj- és rezgésvédelem:

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályakől szóló 28412001.
(X.29.) Korm. rendelet hatáIya alá l'artoz1k A hatásterületen nincs védendő épület és védett
terü1et.
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A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos körnvezet-egészséeügvi szakkérdós vizseálatának
indokolása:

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és műkadési szabályzatóról szóló 7/2015.
(III. 31.) MvM utasítás 5.s (3) bekezdése alapján kiadott, a hatósagifeladatellátás során
szükséges szakkérdés vizsgálatában való közremííködés rendjére vonatkozó CSB/}1/]878-
27/20l5' ügyiratszámú, 27/2015. (W. 30.) számú egyedi kormánymegbízotti rendelkezés
értelmében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédőlmt és Természetvédelmi
Főosztóly veszélyes hulladékgazdálkodósra vonatkozó engedélyezési eljárásaiban
népegészségügyi szakkérdés vizsgálatának vonatkozásában a Csongrád Megyei
Kor m ányhiv at al N ép e gé s z s é gü gyi F ő o s z t á ly át j e l ö li ki.
A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogl a nevezett Cég jelen
kérelmében foglaltak szerint a telephelyre beérkező mérlegelt és nyilvántartósba vett
veszélyes hulladékok a megfelelő raktárhelyiségbe / tárolóterületre kerülnek elhelyezésre a
veszélyes hulladékra vonatkozó, fontosabb információkat tartalmazó címkézéssel. A veszélyes
hulladékok az ideiglenes tárolóst követően a hulladék órtalmatlanítósát végző Cégekhez
kerülnek els z állítás ra.
A már engedéllyel végzett veszélyes hulladék (1501l0* - veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék, 150202* - veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorberek, szűrőanyagok - ideértve a közelebbről meg nem határozott
olajszűrőket - törlőkendők, védőruházat) g,lűjtésen és szóllításon felül ezen hulladékok
el ő kez elé s ét i s elkív dnj ók v é ge znL
A 150110* azonosító kódú nem szennyezett műanyag csomagolóanyagok' göngyölegek
darálógépbe helyezést követőn aprításra kerülnek, melyeket elszállítanak az engedéllyel
rendelkező lerakóra. Az aprítást a gazdaságosabb szóllíthatóság érdekében végzik el. A
szintén 150] ]0* azonosító kódú megtisztított ftm csomagolási hulladék pedig aZ
új rahasznosítást végző vállalkozáshoz kerül elszállítósra.
A I50202* azonosító kóddal rendelkező, a keletkezés helyén osszeglűjtött veszélyes
hulladékokat a telephelyen nagyobb csomagolási egységekbe szerelik át, majd az ideiglenes
tároló helyre helyezik vagl közvetlenül az engedéllyel rendelkező órtalmatlanító telephelyre
szálIítják.
A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység veszélye - az alkalmazott technológia és a
vonatkozó jogszabályok betartása esetén - az emberi egészségre nem valószínűsíthető.

Továbbá felhívom figyelmét, hogy a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásának
tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és a veszélyes anyagokkal
és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell
tarlani.

A Jbntiek Jigyetembevételével alakítottam ki szalqnai ólláspontom a veszélyes huttadék
előkezelésre és tárolásra vonatkozó engedély kiadáshoz a benyújtott dokumentációban
foglaltak alapján'

A közegészségügyi szakkérdés vizsgalata során kialakított szalcmai álláspontomat az Állami
Népegészségügyi és Tisztiol"vosi Szolgálatról, a népegészségüg,li szabigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a g1lógyszerészeti óllamigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.

6n. 27.) Korm. rendelet 4. $- és 10. $-aiban valamint 2. és 3' számú mellékleteiben
biztosított jogkörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004' évi CXL. törvényben, a környezetvédelmi és
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természetvédelmi hatósági és igazgatásifeladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.
(III. 30.) Korm. rendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mííkadési
szabályzatáról szóló 7/20I5. QIL 3].) MvM utasításban, CSB/O]/]878-27/2015.
ügyiratszámú, 27/2015. 0/I. 30.) számú egyedi kormánymegbízotti rendelkezésben, a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendeletben, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXT. törvény valamint a
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljórások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII' 27.) EüM rendeletben foglaltak
alapján hoztam meg.

A szakhatóságokat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelÓléséről szóló 7]/20]5. QII. 30.) Korm. rendelet 30. $ (3)
bekezdése alap1án kerestem meg 2015. október 19-én.
A szakhatóságok állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.

Kiskunmajsa Város Jegyzője szakhatóságí el1itrását a 7128-212015. számú végzéssel hatáskör
hiány miatt megszüntette.

Szakhatósági állásfo e1alások indokolása:

Bács-Kiskun Megvei Katasztrófavédelmi Ieazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség:

,,Szakhatóságom a környezenédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a tővábbiakban: R') 30. s
o bekezdésében meghatározott, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatát
lefolytatta, amely során az alábbiakat állapította meg:

Az Üg/fél a telephelyre beérkező veszélyes hulladékok mérlegelését és nyilvántartósba vételét
követően kétféle veszélyes hulladék (EWC 15 01 ]0* és 15 02 02*) előkezelését és tárolósát
kívánj a folytatni az alábbiak s zerint.'

Az EWC ] 5 01 10* hulladéktípus esetében kétféle hulladék előkezelését hajtanák végre:
Míianyag csomagolóanyagok esetén kizárólag olyan tároló dobozok vagl hordók, amelyek
nem Szennyezettek, mert a benne történő hulladék szállításóhoz valamilyen bélelő anyagot
(műanyag zsák, fólia) használtak. Ezelrttek a fóliástól, zsákostól való eltávolítása és a
hulladék előírás szerinti átcsomagolása után a tiszta műanyag gÖnglÓleg a Hercules 350
típusú darálógépbe kerül. Ez az előkezelés olyan tiszta műanyag hulladékot eredményez,
amely nem veszélyes hulladékként 15 0] 02* azonosító kódon (műanyag csomagolósi
hulladék) elhelyezhető az engedéllyel rendelkező lerakókban. Céljuk a minél kisebb térfogat
elérése, így a szállítós egyszerííbbé és gazdaságosabbá tétele.
A 15 01 I0* azonosító kódon beérkezett, de fém csomagolóanyagolrnál az ÜgyféI dolgozói a
fé* hordókat, dobozokat, kannákat egyenként átnézik és mechanikai segédeszközök
segítségével az anyagmaradékokat 200 literes patentzáras flmhordóba csurgatják, illetve
kaparják' A tisztítást addig végzik, amíg a dobozok, kannák, flakonok l%-nál kevesebb
veszélyes anyagoi tartalmaznak. A kikapart anyagmaradékkal megtelt hordókat szivárgás és
csepegés mentesen lezárják. A megtisztított fém gi)ngyölegeket újrahasznosító partnerük-15
01 04 (fémcsomagolási hulladék) azonosító kodon elszállítja, vagy az Úgyfét beszátlítja
hozza.
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Az EWC 15 02 02* hulladék esetében az alábbiak szerint kívánnak eljárni:
A termelés helyén zsákokban vagy hordókban osszegyűjtatt hulladékot az Üglfél telephelyén a
szennyeződés íajtájótól függően elkal0níne, szóródós mentesen nagyobb csomagolási
egységekbe (konténerekbe) szerelik át, és aZ ideiglenes tároló helyre helyezik, vagy
közvetlenül az engedélly el rendelkező árt almatl anító helyr e s zállítj ák.

A veszélyes hulladékok gyiíjtése kizáróIag a telephelyen, az előírósolcrtak megfelelően
kialakított, az ATIK)TEI/IFE 2s832-1/2006. számú szakhátósági hozzájárulásaval
rendelkező, 444 m2 alapterületű, tégla falazatú, palafedésií, betonozott iljzatú, zárt épületben
történik. A veszélyes hulladékok gyűjtése fedhető, zárható edényekben (IBC, patentzáras vagy
beömlőnyílással rendelkező hordó, vegyszerálló kanna) elkt;laníne és.feliratozva történik.

A telephelyen a veszélyes hulladék üzemi glűjtőhely - a fentebb említetteken kívül - a
következőkkel van felszerelve: feltilkezelt, vízzáróan kialakított, teherbíró padozattal
rendelkezik; ellenőrző szivárgóval és figlelőalcrtával ellátott,' a csapadékvíz elvezetése
megoldott, veszélyes hulladékkal nem érintkezik; a gyűjtőhely illetéktelen behatolását
megakadályozó módon körbekerített.

Az Úgyfél esetleges havária helyzetek kezelésére üzemi kárelhárítási tervvel, illetve súlyos
káresemény elhárítási terwel, valamint a kárelhárítósban részt vevők részére a szükséges
felszerelésekkel (védőkesztyíí, gumicsizma, saválló keszQíí és ruha, arcvédő vag1,l szemüveg,
stb.) rendelkezik.

Afentiek alapján afenti területtel kapcsolatos hulladékkezelés engedélyéhez hozzájárulok,

Szakhatósági állásfogtalásom jogalapja a R. 30. $ (3) bekezdése, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 44. s @ bekezdése és 72. $ (1) bekezdése. Az önállófellebbezési jogot a
Ket' 44' s (9) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatóságom hatáskörét és illetékességét a R. 30. $ (3) bekezdése, valamint a
katasztrófavédelemrőI és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 ]. evi
CXXWII. tönény 22. s (l) bekezdés c) pontja, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek
illetékességi területéről szóIó 43/201 1. (il. 30') BM rendelet ]. melléklete hatórozza meg. ''

Cson8rád Megyei Katasztrófavédelmi Ieazgatóság lgaz&ató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósáei osztálv:

,,A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megki;ldött, Rádiné Szabó
Katalin környezetvédelmi szakértő (6400 Kiskunhalas, SztÍmadó u. I4.) dltal, 2015.
s7eptember hónapban készített engedély kérelem alapjón, u fent hívatkozott szakkérdések
tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A veszélyes hulladékok gyűjtése kizórólag a telephelyen, az előírásolcrtak megfelelően
kialakított 444 m2 alapterületíí, tégla falazatú, pala fedésű, betonozott aljzattal ellótott, zárt
épületben történik. Az épület szilárd burkolattal ellátott útvonalon közelíthető meg. A zárt'
fedett gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékok gyűjtése' kémiai hatásaínak ellenálló, teherbírő és

folyadékzáró aljzaton történik. A gyűjtőhely fedettsége és terepszintből való kiemelése
megakadályozza a kÍjlső csapadékvíz gyiijtőhelyre való bejutását.
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A kérelmező a telephelyen a veszélyes hulladékok előkezelését és azok ótmeneti tároltisát is
végezni kívánja'

Az előkezelni és tárolni kívánt hulladékok listája:

Azonosító
kód

Veszélyes hulladék megneveaése Mennyiség
t/év

1s 01 c s oma g o l ás i hul l a dé ko k (b e I e értv e a v ól o gat o tt an gyűj t a tt
települési cs omagolási hulladékokat)

15 0I I0 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
s z enny ezett cs omazo lás i hulladék

20

1s 02 02 veszélyes anyagokkal
szűrőanyagok 1ideérne a
ol ai s zíír őke t), tÓrl őkendő k,

szennyezett
közelebbről meg
védőruházat

abszorbensek,
nem határozott

10

A veszélyes hulladékokat az előkezelést és tárolást követően hulladék órtalmatlanítóhoz
szállítják.

A telephely vízellátása sajót lrutról biztosított. A kut az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felagyelőség 86835-1-9/2012. számú vízjogi üzemeltetési
engedély év el (vízikönyviszám : I/8 0 6 6) rend elkezik.
Afurt kút adatai.'Talpmélysége: 48 m,' Vízminőség: II' osztály
Víztípus: rétegvíz
Lekötött vízmennyiség: I 5 j *3 /é,
A lrutban elektromos szivattyú van telepítve.
A kutból kitermelt vizet kizórólag a dolgozók szociális ellátásara (WC, kézmosás, tusolás)
használják. A technológióból adódóan technológiai vízigény nincs a telephelyen, technológiai
szennyvíz nem keletkezik.
A keletkező szociális szennyvizet (évi 50 *31 ,árt, ]0 m3-es vízzáró aknában gyitjtik' amit
engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítanak órtalmatlanítiis célitiból.

A döntés t megalap oz ó j o gs z abályhelyek.'

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (WI. 21.) Kormóny rendelet 10. s (1) c)
pontja alapján a Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére
vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében
tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B)
s z enny ez etts é gi hat ár ér t éke'

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009' (Ir. ]4.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
határozza meg.

Afelszín alattivizekvédelméről szóló 219/2004. (I4L 21.) Korm. rendelet 8. $ értelmében a
felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető' hogl
hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések
teUesuleset.

Akörnyezetvédelménekáltalános szabáIyairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6.s (1) szerint a
környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
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b) me gel őzz e a környez e t s z enny ezés t ;
c) kizárja a környezetkárosítást.

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag érdemi
vizsgálatát kr)vetően a fenti jogszabályi hivatkozósokat fig,lelembe veve a rendelkező részben
foglaltak szerint döntöttem.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelaléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 14., $ alapján hatóságom szakhqtósógi
áIlósíOglalását a megkeresés beérkezését kovető naptól számított harminc napon belül köteles
megadni.

A Ket. 33. s G) bek. c) pontja szerint nem számít be az üg,,intézési határidőbe a hiánypótlósra
irányuló felhívóstól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A kérelem 2015' október 20. napján érkezett a vízügyi hatóságra' A hatóság szakhatósági
állásflglalását afenti üglintézési határidőn belul adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. S-a (1)' (3) és (6)
bekezdése alapj án adtam'

A szakhatósógi áIlásfoglalás elleni önólló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. s (9) bekezdése
zárja ki.

A Katasztrófavédelmi lgazgatóság szakhatósógi hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatóságifeladatokat ellótó szervek kijeloléséről szóló 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 10. s (1) bekezdése, továbbá a 7]/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. s (3)
bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX.4') Korm. rendelet 10.s (2) bekezdése és 2'
mellékletének l I. pontja állapítja meg.''

*

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és annak kiegészítéseit hatóságunk érdemben
megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

A rendelkező rész 6. a) pondában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szőlő 43912012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 14. $ (5) bekezdése, a 6. c) pontjaban foglaltakat 15. $ (2) bekezdése, a 6. d)
pontjában foglaltakat a 15. $ (1) bekezdése alapján tettem. A 6. b) és e) pontokat a Hl 84. és
86. $ alapján írtam elő.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szo|gá|tatási díjairól szőIő l4l20l5. (nI. 31.) FM rendelet (továbbiakban:
FM rendelet) 1. számú mellékletének 5., 6. és 11. pontja alapjánhatároztammeg.

Az ügyintézésthatáridő lejártának napja: 2016. január 27.

A jogorvoslati eljárási diját a FM rendelet 2. $ (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

15



Az engedélyt a fentiek szerint aHt.62. $ (1) bekezdésében foglaltak, valamint a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225l20I5. (VIII. 7.)
Korm. rendelet előírásai alapján adtam meg.

Az engedély érvényességi idejét aHt.79. $ (1) bekezdése, továbbá azúg1rtél kérelme alapján
határoztammeg.

A fellebbezósi jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltitás á|ta|ános szabályairól
sző\ő 2004. évi CXL. törvény (tovabbiakban: Ket.) 98. $ (1) bekezdése és 99. $ (1) bekezdése
aIapj án b i zto síto tt am.

A fellebbezést a Ket. 102. $ (1) bekezdésg alapján arnáI a hatóságnál kell előterjeszteni,
amely a megtámadott döntésthozta.

Hatóságom hatáskörót aHt.62. $ (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 2. számu melléklete
állapítja meg.

S z e g e d, 2016. 1anuár 20.

Dr. Juhász Tünde
kormán5rm e gbizott nevéb en és me gbizás ából :

N-'-'
ader Balázs

helyettes
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