
CsoNcnÁo MBcyBr
KonuÁxyHIvATAL

Ügyiratszám : 1 420 I -17 -1 0 l20I 5.

Ügyintéző: dr. Budavári Viktória
dr. Friz lstván

T el. : 62/ 5 53 -0 60 I 4425 6

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedéIy

HATAROZAT

A Terra Line Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 101.) részére engedélyezem, hogy
hulladékot kezeljen az aIábbiak szerint:

1. Engedélves adatai:

Engedélyes neve: Terra Line Kft.
Székhely: 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 101.
Telephely: 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 101. (hrsz. 3I73lI)
KSH szám : 132393 6I -3822' Í 1 3 -03
KÜJ szám: 100904420
KTJ szám: 101328169

2. Engedélyezett kezelési tevékenvség:

Nerri veszclyes huiladék gyűjtése.

3. Kezelhető hulladékok megnevezése" mennYisége:

4. Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékgnység leírása:

A hulladékot az engedélyes külön engedélye alapján a saját gépjárműveivel szállíd abe a
telephelyére' vagy közvetlenül további hulladékkezelőnek ad1a át.

A Kft. a hulladék be$rűjtését az ország egész területén véezi.

A telephelyre a beérkező hulladékot mérlegelés, nyilvántartásba vételt követoen a telephely
betonozott tárolóterületén helyezik el, további kezelőnek tör1énő átadásig. A lapátoiható
konzisztenciájú hulladék telephelyen belüli rendezése munkagéppeltör1énik.

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
e 672Í Szeged, Felső-Tisza part17. 6701 Szeged, Pf. 1048.
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A telepen egyszeÍTe tárolható 010504 azonosító kódszámú hulladék maximális mennyisége 50

tonna. Az engedélyes tobb hulladékkezelési engedéllyel is rendelke z7k, a telephelyen 1500 m2

betonozott terület á11 rendelkezésre az összes nem veszélyes hulladék tárolására.

Személyi. táre}'i és pénzü$'i feltételek:

A hulladékgazdálkodási tevékenysé g végzéséhez megfelelő számű alkalmazott áll aZ

engedélyes rendelkezésére.

A Kft. becsatolta a Generaii Biztosító Zrt. biztosítási kötvényét (kötvényszám:

95594101000543900), mely szerint a tevékenységre vonatkozó környezetszeruryezési
fe l elő s s é get is tar1alm aző bizto sitás s al rende lkezik.

Engedélyes a K&H Bank Zft.-nél 250.000 Ft összeget zárolt a 0256-128914-100 számű
elkülcjnített szám\án, amely a jelen engedély tárgyátképező tevékenység felhagyása vagy más

egyéb ok következtében szükségessé váló költségeket fedezni tudja. A zéttolt összeg
kedvezményezett;e a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főo sztálya.

A benyújtott együttes adőigazolás alapján a KÍt.-nek nincs lejárt adó- és köztartozása.

Az engedélyes rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező
káre s emények elhárítás ára vonatk o ző hav árl'a-terwe 1.

A tárolóhelv működési szab álvzatát eeYidei űI eg-ióv'lh4saigh

5. Előírások:

5.1. Ezen engedély alapján hulladék száIlítás nem végezhető.
5'2. A 01 05 04 EWC kódszámú fúrási iszap hulladék sem lerakással, sem egyéb módon

nem ártalmatlanítható, azok kezelési módjaként csak a hasznosítás, illetve
hasznosítónak való átadás fogadható el.

5.3. A kömyezethasználatot úgy kellmegszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a kömyezetszennyezést és

kizárj a a környezetkáro s ítást.
5.4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből

szátmaző hulladékot környezetszennyezést kizárő módon, szelektíven - veszélyes
hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon - gyűjteni.

5.5. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok csak engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek adhatők át.

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

5.7. A telephelyen aZ egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg aZ

egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülonített gyűjtésére alkalmas helyek osszes

befogadó kapacitását, ennek figyelembevételével a telephelyen egyidőben legfeljebb 50

tonna 010504 azonosító kódszámú hultadék gffithető.
5.8. Az elkülönítetten gnijtott hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal

rendelkezo más anyagokkal összekeverni tilos.



5.9. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a
telephelyen a vonatkoz ő jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon
üzemnaplótvezet.

5.10. A hulladéktároló hely kialakításának és üzemeltetésének mindenben meg kell fele1nie a
vonatkozó j ogszabályban előírtaknak.

5.11. A hulladéktároló hely üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az üzemeltetés
megfeleljen az elérbetó legjobb technikának.

5.I2. A hulladékkezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántártási és ad'atszolgáItatási
kötelezettségekről szóló jogszabálynak megf,elelően anyagmérleg Átup1an,
technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántar1ást keít vezetni a kezelés
során keletkező hulladékokról, valamint a rendelet szerinti adatszolgáItatást kell
telj esíteni főo sztályunk felé.

5.13. A telephelyen keletkező egyéb hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántar1ási
és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogs zabáIynak megfetelő nyilvántartást
köteles vezetni' valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást keil1eljesíteni hatóságom
felé.

5.I4. A telephelyen biztosítani kell, hogy a munkagépekbőt csepegés, elfolyás ne
történhe s s en, környeze tszenny ezést ne ere dm ény ezzen.

5.15. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavarő búzze\ való terhelése,
továbbá a levegő olyan mér1ékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

5.16. Az üzemeltetés során a porképződést a lehető legkisebbre keil csökkenteni. Ennek
érdekében a telephelyen tárolt hulladékok megfelelő (kiporzást megakadályoző)
tár olását biztosítani ke1l'

5.I7. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (p1.
sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt.

5.]8. Káresemény, havária bekövetkezte esetén akömyezetkárosodás megeiőzése érclekében
a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kelltenni.

5.19. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződ'és az engedélyezett
tevékenység befejezéséig nem mondható fel.

5'20. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunknak a környezetvédelmi biztosítás
meglétéről szőIő igazolást.

5.2I. Tevékenység végzése során nem lépheto túl a jelen határozatban szereplő éves
mennyiség.

5.22. A határozatban foglalt tevékenységek folyatása esetén engedélyes köteles a
könryezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig felügyeletiáíjat fizetni.

5.23. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező
változást azok bekövetkezését követő 15 rrapon belüt bejelenteni a foosztályunknak.

6.
Az engedély területi hatálva:
Kiskunmajsu, Csooto, rc u. fOf. (hrsz. 3173/l)

Az engedély érvényességi ideie:
Ahatározat jogerőre emelkedését követő 5 év.

1

7 L Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedéIy időbeli hatályának
Iejáftát követően is folytatni kívánja, akkor az id'őbelibatálj lejáftae]ott tégdabb 75 nappal új
engedély iránti kérelmet kell benyújtania



7.2. Amennyiben aZ engedélyes jogszabályban Vagy hatósági |latározatban előírt

k<jtelezettségeinek nem tesz eleget' vagy aZ engedélyhez kötött tevékenysé get az engedél1'től

eltérő módon végzi, akkor a külön jogszabályban előírt szankciók a|kalmazása mellett a

kömyezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő

e\őírásáva|, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy

felfiiggesztése mellett.

7.3. Akörnyezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedély't hivatalbólvisszavonia, ha

7.3. ] . az engedély megadásáh oz e|őítltfeltételek már nem állnak fenn,

7'3.2. az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy,

azt me gszinteti, valamint
7'3'3.a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a kömyezet veszéIyeztetésével,

szennyezésével, káros ításéx aI jfu .

7.4. A környezetvédelmi hatóság az engedély't hivatalból visszavonhaÜa, ha az engedélyes

nem tesz eleget a hulladékkal kapcsclatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatélrozott kötelezettségének, engedélyes a

kérelemben valótlan adatokat szerepeltetetl' 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.

7.5. Amennyiben az ettgedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a

rá vonatkozó hatósági határozat eloírásainak nem tesz eleget, a külon jogszabályban

me ghatár o zottak szerint hulladékgazdálkodás i bírságot kötele S ftzetni'

Szakhatósági átIásfoglalás :

nhalasi Járási Hivcs-Kiskun i Kormánvhiva iNé
Intézete BK_O8R_005/007 1 1 -3l20 1 5. számú szakhatósági állásfoelalása:

,,A Terra-Line Kft (6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 101.) kéreimére, a Kiskunmajsa,
Csontos K. u. 101. szám alatti telephelyre vonatkozó hulladékkezelési (nem veszélyes

hulladék gyűjtése) engedély kiadásáhozkőzegészségügyi szakhatósági állásfoglalásomat
az a|ő.J-bi feltételekkel adom meg:

1. A hul1adékokat típusuknak megfelelően, elkülönítve, szelektíven kell gyűjteni.

Kiszóródásuknak me gelőzéséről folyamatosan gondo skodni kell.
A dolgozóknak rendszereSen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell
részt venniük.

3. Az elsősegélynyújtó felszerelést és kézfer1őtlenítés lehetőségét folyama1osan

biztosítani sztikséges.

A szakhatósági eljárás során felmerült eljárási költség összege: -

Áuasrogtatásom ellen önálló jogorvoslatnak rtincs helye, az a hatátozat, illetve az eijárást

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.''

A hatátozat e|len a közléstől számitott 15 napon belül az országos Környezetvédelmi és

Természetvédelmi Főfelügyelóséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,

2.



mint elsőfokú környezetvédelmi és tetmészetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó
fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás dija _ a jogszabályban rneghatározott esetek kivételével - a beftzetett
szolgáltatási díjtétel 50 Yo-a, azaz 60.000,- Ft, melyet a Magyar Államkincstámál vezetett
10028007-00299664-00000000 előirányzat-fel]rasználási számú számlára kell átutalni, és a díj
megfizetését tgazolő bizonylatot vagy annak rrrásolatát hatóságunk részére meg kell küldeni.
A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen hátározat számát.

Az engedélyes az eljárás 120.000,- Ft igazgaÍási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási
költségként 200'- Ft postakoltség merült fel, amit az ngyfél az l,gazgatási szolgáltatási díj
befizetésével egyidejűleg megtérített.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva ál1ó határidő leteltét követő napon
külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

INDoKoLÁS
A Terra Line Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 101.) 2015. január Í4-én országos
szállítási, valamint a Kiskunmajsa, Csontos l(. u. 101. (hrsz. 3lTlD telephelyre gyűjtési
engedély iránti kérelmet nyújtott be hatóságunk jogelődjélrez, aZ Alsó-Tisza vidéki
Környezetvédeimi és Természetvédelmi Felügyelőséghez (továbbiakban: felügyelőség).
A szállítási engedélykérelem áttételre került az oKTF-re.

Az engedélyes a I420I-Í7-2I2OI5. sZ. felhívásra az eljárás 120.000,- Ft igazgatási
szolgáItatási díját beflzette, bizonylatot nem küldött. Egyéb eljárási koltségkéni 20,3,- Ft
postaköltség merült fel, amit az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díj befizetésével egyidejűleg
megtérített.

A felügyeloség 1420I-I7-4l20I5. számon hiánypótlás teljesítésére hívta fel az ügyfelet,
melynek maradéktalan teljesítésére további feltrívást és egyeztetést követő en 2OI5. áprllis 29-
én került sor.

A felügyelőség az engedélyezési eljárásban az alábbiakat állapította meg:

A körn},ezetvédelmi hatóság előírásainak indokolása:

Hulladékgazdálkodás:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) alapján:

4. $ Minden tevékenységet úgy kell megtetvezni és végezni. hogy az a környezetet a
lehető legkisebb mér1ékben érintse, Vagy a környezet terhelése és igénybevétele
csökkenjen, ne okozzon környezefueszéIyeztetést vagy kömyezetszennyezést' biztosítsa a
hulladékképzodés megelőzését, a képződo hulladék mennyiségének és veszélyességének
c sökkenté s ét, a hull adék haszno s ítás át, tovább á kömyezetkímé l ő ártalmatIanitását.
6. $ (1) Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszéIyeztetése és a
környezet károsítása nélkül úgy kell végezti,hogy az ne jelentsenkockázatot a környezeti
elemekre, ne okozzon lakosságot zavarő (határértéket nreghaladő) zajt vagy bűzt, és ne
befolyásolja hátrányosan até|at, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

(2) Aki olyan hulladékgazdáIkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység
jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a



védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a
kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
(3) A hulladékban rejlő anyag' energia hasznosítása érdekében törekedni kell a

hulladék lehető legnagyobb arányu újralrasználatra előkészítésére, újrafeldolgozásáta,
valamint a nyersanyagok hulladékkal történo helyettesítésére.

12. $ (3) A gyűjtő által gyűjtott hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása -
kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel - összesen
legfeljebb 1 évig végezheto. Ezt követően a hulladék kézeléséről haladéktalanul
gondoskodni kell.

(4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében -
amennyire az múszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható -
az ingat|anon, telephelyen elküliinítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött lrulladékot
más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal
összekevemi nem lehet.

31. $ (1) A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.
(2)A hulladékbirtokos a hulladék kezelésérol b) ahullradék hulladékkezelőnek töfténő
átadása útj án gondo skodik.
(2a)Ha a hulladék kezeléséről a hulladékbirtokos a (2) bekezdés b)-h) ponda szerint
gondoskodik, a kezelésre vonatkoző kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a
hulladék a gyujÍő, a kereskedő' a hulladékkezelő Vagy a kÓzszolgáltató tulajdonába
kerül.

62. s (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben
meghatározott kivétellel - a környezetvédetmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási
engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
70. $ (1) Az a kormányrendeletben megh;:lározott gazdálkodó széwezet, vaIamint az a

közszolgáitató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerüio huiiadék
mennyisé gével arányosan, bizto sítékot nyúj tó céltartalékot képez.
71.s A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását
lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvódelmi biztosítást köt az a

kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szeruezet, b) amely e törvény szerint
hulladékgazdálkodási engedélyheZ vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet
végez.
72. $ (1) A céltartalék képzésére kotelezett gazdálkodó szervezet, valamint a

környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az iz|eti év végét követő év
május 31-ig a kömyezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy b) a kömyezetvédelmi
biztosítást megkötötte.

82lA. $ (1) Az a gazdálkodő szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási
engedélyhez kötött tevékenységet folytat, tárgyév február 28-íg a környezetvédelmi
hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet.

A nyilvántuÍás vezetésére és az adatszolgáItatásra vonatkozó előírásokat a 309120Í4. (XII.
1 1.) Korm. rendelet alábbi előírásai alapján tettem:

3. $ (1) bekezdés A hulladék termelője, gyűjtője, száIlítőja, közvetítője, kereskedője és

kezelője - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel _ a tevékenysége során
telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy
áIta|a kezeIt hul 1 adékr ő| az adott te l ep he lye n nyi lv ántart ást v ezet'

6.$ (1) A gyűjtő a hulladékrólnaprakészenvezet nyilvántar'tást.
(2) 

^ 
gyűjtő a nyilvántartást a) nem veszélyes hulladék esetén az I. melléklet 5.

pontja, b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 6. pontja szerinti adattartalommal
vezeti.



10. $ 10. $ (1) Az adatszolgáltatási kotelezettség a) a hulladéktermelő esetében a 11. $ (2)
és (a) bekezdés szerinti feltételek teljesülésével, b) hulladékgazdálkodási engedéIybez
kötött tevékenység esetén a hulladékgazdáIkodási engedély jogerőre emelkedésével,
vagy c) nyilvántar1ásba vételhez kötött tevékenység esetén a nyilvántartásba vétellel
keletkezik.
(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszoIgáltatási kötelezettségének keletkezését
és megszűnését a kotelezettség keletkezésétől vagy megszrínésétől számított 15 napon
belül a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak a (3) bekezdésben
meghatározottak szerint bejelenti.
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezeitség bejelentését - a környezet védelmének
általános szabáIyairől szó1ó torvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó
előírásai szerint - a2' melléklet szerinti adattar1alommalkellteljesíteni.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályatrőI
24612014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:

2. $ (1) E rendelet alkalmazásában 8. hutladéktároló hety: olyan' e rendeletben
meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület vagy építmény, amely a gyíjjtő, a
kereskedő vagy a hulladékkeze|ó által átvet-t, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig
vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a ]Ht. 2. mellékletének D12
ártalmatlanítási műveletét is.
19. $ (1) Aki hulladékot tárol, a tárolást a h"ulladékgyűjtő udvar kivéteiével hulladéktároló
helyen végzl.

(2) Hulladéktároló hely kizárőlag a hulladékgazdálkodásl engedély tárolásra
vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
(3) A hulladéktároló helyen csak attnyi hulladék tárolható,'amennyi a hulladék
z.avartalan és biztonságos tárolása érdeitében lehetséges, ÍigyeientiÍol a huiladéktároló
hely tárolókapacitására. EzÍ a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges
leghosszabb időtar1amát a kömyezL:tvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási
engedélybe n határ ozza me g.

21. $ (1) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik anól, hogy az üzemeltetés
megfeleljen az eÍérbető legjobb technikának.

(2) 
^ 

hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a
te lephelyen, napr aké sz m ó don iizemnapló t v ezet'
(4) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és
ellenőrzési szabáIyait üzemeltetési szabályzatban rogziti. Az üzemeltető aZ
üzemeltetési szabályzat I péIdányát a hulladékgazdá\kodási engedélyezési eljárás
iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az uzemeItetési szabályzatban
foglaltak szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jováhagyását követően
üzemeltethető.

30. $ Az e rendelet hatálybelépésekor műkodő munkahelyi gyűjtőhely, lrulladékgyűjtő
udvar, hulladéktároló hely ideér1ve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 98l200I. (vI. 15.) Korm. rendelet szerinti tárolótelepet is ,

valamint üzemi gy'ujtohely e rendeletben meghatározott módon tör1énő műszaki
kialakításáról, e rendelet hatálybalépését kovető 2 éven belül gondoskodni kell, ha
kialakítása nem felel meg a 2. melléklet szerinti követelményeknek.

A kezelheto hulladékok körét a főosztály a hulladékok jegyzékéről szóló 72l2O13. (vIIt' 27 .)
VM rendelet szerint felsorolt hulladéktípusok jegyzéke alapján állapította meg.

Kérelmező igazolta, hogy megfe\eló végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat
foglalkoztat. Csatolta a környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvény másolatát.



A Kérelmező elkülönített 250.000 Ft összegű pénzügyi letét a telephelyen egyidőben tárolt

010504 kódszámú hulladék kezelonek történő elszállításához. Az összeg fedezetet nyújt a

telephelyen egyidőben tárolt és egy csődeljárás, illetve felszámolás miatt esetlegesen ott

maiadó hulladék elszállításának' kezelésének költsé geire is.

A rendelkező rész 7.I. pontjában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek

nyilvántar1ásba vételéről, valamint hatósagi engedélyezéséről szőIő 43912012. (XII. 29')

Korm. rendelet 14. s (5) bekezdése' a7.3' pontjában foglaltakat 15.'s (2) bekezdése, a7.4.

pontjában foglaltakai " 
ís. $ (1) bekezdése alapján tettem. A7.2. és 7.5. pontokat a Ht' 84' és

86. $ alapján írtam elő.

Leve gőtisztaság-védelem :

^ 
1.tr,6l2u0.1arr. z:.l rorm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. $-a szerint tilos a légszennyezés,

valamint a levegő lakosságot zavarő búzzel való terhelése, továbbá a levego olyan mértékű

terhelése, amely légszennlezettséget okoz. A R. 26. $ (2) bekezdése szerint diffuz forrás a

lehető legkevesebb1égszerrnyezó anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtetheto és

tar1ható fenn. A diffriz fonás műkodtétése, fenntartása során az izeme\tető a diffuz forrás

környezete és azingat|an rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik'

e uáyu;tott dokuÁentáció szerint a tevékenység végzése során a306120|0. (XII. 23') Korm'

rendelet alapján főosztályunk hatáskörébe tattoző bejelentés köteles légszennyező pontforrást

nem tetveznek üzemeltetni.

Zaj-és rezgésvédelem:
e t"l.p hatásterületén nincs védendő épület vagy 'védett terület.

A népegészségügyi szakhaJóságot a környezetvijcelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági

es igizlxasi ielaáatokat ellátó szeruek kijelöléseről szóió 481l2}i3. (XIi. i 7.) Korirr. r:endelet

:+.i rTl bekezdése a) pontja alapjánkeiestem meg. A szakhatósági állásfoglalás rendelkező

része a határozatrendelkezo részében szerepel'

A szakhatósági állásfoglalás indokolása:

,.A Terra-Line Kft (6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u' 101') kérelmére, a Kiskunmajsa'

Csontos K. u. 101. szám alatti telephelyre vonatkozó hulladékkezelési (nem veszélyes

hulladék gyűjtése) engedély ktadásélloz aZ Alsó-Tisza- vidéki Kornyezetvédelmi és

Természetvédelmi ie1tigyelőiég (Szeged, Felső-Tiszapart 17 ) 20Í5. február 9-én megkereste

intézetemet szakhatóíági ata'rogtutas kiadása érdekében, a kömyezetvédelmi,

természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol

szőIo 48l20i3. (XJI. 17.) Korm. rendelete 34 s (i) bekezdése a|apján, a 6' számu

mellékletben fbgla1t szakkérdések tekintetében, a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáItatás általános szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. $ (1) bekezdése

alapján.

A rendelkezéste áIIő dokumentáció és a 2015.február I2-énvégzett helyszíni szemle a|apján

megállapítható, hogy az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a

fert-őzo betegséget<"ierjedéúnek megakadÍt.yazásfua. a rovar- és rágcsálóír1ás' a veszélyes

készítményekkel végiett tevékenysé g vizsgáIatáta, a települési szilárd hulladékokkal

kapcsolatos kozegéJségügyi, jáwányügyi vonatkozású követelmények érvényesítésere

kiterjedően, a teíéke"y;ég, a'települési szlirfud és-folyékony hulladékkal kapcsolatos

kozegészségügyi kovetáhZnyekről szóló 1612002. (Iv. 10.) EüM rendelete, az ivővíz

mino-segi torrét.me''yeiro1 és az ellenőrzés rendjéről szőIő 20112001. (X. 25') Korm'



Iendelete, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a nemdohányzók védelméről
és a dohány'termékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairol szóló 1999. évi
XLII. torvény, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről szőIő 33lI998. (VI. 24.) NM rendelete és a fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelete (ogszabályokban) foglaltaknak megfelel.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntottem.

Döntésemet a hivatkozott (indokok között feltüntetett) jogszabályhelyek a\apjánhoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szó|ő 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44.$ (9') bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre
hivatkozás sal adtam táj éko ztatást a j o gorvo s lat lehető s é gérő 1.

Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatós ági eljárás és szolgáltatás általános
szabáIyairől szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 4a. $ (1) bekezdésére figyelemmel, a
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 48Il20I3. (XII. 17.) Korm. rendelete 34. $ (1) bekezdése a\apján,
a 6' számú mellékletben foglalt meghatározott hatáskörben eljárva, és szakkérdésekre
vonatkozóan, az ÁIlami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgáiatról, a népegészségtigyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint gyógyszerészeti áIIamigazgatási SZeIv
kijelöléséről szóló 32312010. (XII.27.) Korm. rendelete 11.$-ban és a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 2\8l20l2. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. $ (1) bekezdésében
me ghatár o zott ill etéke s s é g al apj án adtam ki.''

A környez.t"oo.t-i hatóság a kérelmet és kiegészítéseit érdemben megvizsgáita, és a
rendelk ező részben fo glaltak szerint döntött.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a kömyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vízijgyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szőlő 33l2O05. (XII. 27.) KvVM
rendelet 1. számú mellékletének I. 4. 6. pontja alapjánhatároztammeg.
A postaköltséget a 3312005. (XII.27.) KvVM rendelet 6. $ d) pontjára figyelemmel az
illetékekről szóló 1990. évi XCm. törvény 73lA s (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2015.július 13.

Az engedély't a fentiek szerint alr{t. 62. $ (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam meg.

A tevékenység végzésének korlátozásátőI, felfiiggesztéséről és megtiltásáról szóló felhívás a
Ht. 84. $ (2) bekezdésén alapul.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. s (l) bekezdése és 99. $ (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezést aKet. 102. $ (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni,
amely a megtámadott döntésthozta'

A jogorvoslati eljárási drját a 33l2OO5. (X|l.27.) KvVM rendelet 2. $ (4)-(8; bekezdése
alapj án állap ítottam me g.



A jogorvoslati eljárási díj vonatkozásában az e|őirányzat-felhasználási számlaszámot a

koÁyezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások ígazgatási szolgáltatási díjairól

sző|ő I4l2015. (m. 3 1 .) FM rendelet határozza meg.

A kornyezetvédelmi hatóság hatáskörét a Ht. 62. $ (1) bekezdése, illetékességét a

környezátvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelöléséről szóló 7Il20I5. (III. 30.) Korm. rendelet állapítja meg.

S Z e g € d,2ol5.május22.

Dr. Juhász Tünde
kor'nányme
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