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HATARO ZAT

A TERRA-LINE Környezefvédelmi és Szolgáltató Kft. (6120 Kiskunmajsa, CSontoS
Károly utca 101 .) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt adok

a Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 101 . szám alatti székhelyre az alábbiak szerint:

1.) Engedélyes adatai:
Engedélyes neve: Terra-Line Kft.
Székhely: 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 101.

Telephely: 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 101. (hrsz. 3fl3l1)
KSH szám : 1323936I -3822-11 3-03

KÜJ szám: \00 904 420
KTJ szám: I0I328169

2.) Engedélvezett kezelési tevékenység:
Veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelés

Az eneedélyezett tevékenység a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint:
D14: átcsomagolás' a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
D15: tárolás, a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

E0203: fizikaikezelés - aprítás (zuzás,törés, darabolás' őrlés)

E0204: flz1kai kezelés - tömörítés,báIázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

E0205: ftzlkai kezelés - válogatás alaki jellemzők szerint (osztáIyozás)

E'0206: fizikat kezelés _ válogatás anyagminőség szerint (osztáIyozás)

3.) A kezelés tevékenvségbe bevonható veszélyes hulladékok megnevezése" mennvisége:

Az előkezelésbe és tárolásba bevonni kívánt veszélyes hulladékok:

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi F'őosztály
Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
E 6721 Szegedo Felső-Tisza part 17. 6701 Szeged, Pf. 1048.

8 +36 (62) 681_ó81

@ www.csmkh.hu 1/ktfo@csongrad.gov.hu



Azonosító
kód Megnevezés Mennyiség

tlév
01 05 fúróiszapok és eeYéb fúrási hulladékok
01 05 05* olaitar1almú furóiszapok és hulladékok 50
01 05 06* veszélyes anyagokat 1arta]rmaző furÓiszapok és eeyéb hulladékok 50

02 01
mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet,
vadászat és halászat hulladékai

02 01 08* ve szélYe s anyagokat tartalmaző, mezó gazdasági ve gyi hulladékok 50

03 01
fafeldolgozásból' falemez_ és bútorgyártásból származő
hulladékok

03 01 04*
veszélyes anyagokat tartaImaző, fiírészpor, faforgács, darabos
eselék, fa forgácslap és furnér

50

03 02 faanvagvédő szer hulladékok
03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmaző, e gyéb faanyagvédő szerek 10

05 0l kőolai finomításb ő| származó hulladékok
05 01 03* tartályfenék iszapok 50

05 01 09*
a folyékony hulladéknak a képzódése helyén történő kezeléséből
származő, ve s z é lye s any a g o kat tarta|maző iszap

50

06 01
savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és

felhasználásából származő hulladékok
06 01 01* kénsav és kénessav 10

06 01 02* SOSAV i0
06 01 06* esvéb sav 50

06 02
lúgok termeléséből, kiszereléséből' forg. és felhasználásából
származő hu|ladékok

06 02 03* ammónium_hidroxid 10

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid 10

06 02 05* esvéb lúsok 50

06 03
sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből'
forsalmazásából és felhasználásából származő hulladékok

06 03 13* nehézfemeket tartalmaző szilárd sók és oldataik 10

06 03 15* nehézfemeket tartalmazó fémoxidok 10

06 04 fémtartalmú hulladékok, amelYek különböznek a 06 03-tól
06 04 04* hi ganytartalmú hulladékok I

06 04 05* más nehézfémeket tartalmaző hulladékok 10

06 05
szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából
származő iszanok

06 05 02*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
származő . v e szé lv e s anv a so kat tartalmaző i szao ok

100

06 13
közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai
folvamatokb ől származó hulladék

06 13 028 kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02) 50

07 01
szerves alapanyagok termeléséből' kiszereléséből,
for pa|mazás áb ó l és felha szn álá s ábó l származő hullad éko k

07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek' mosófolyadékok és anyalúgok 10

07 01 04* egyéb SZerVes oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 100

07 01 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 100

07 01 08* esvéb tistmaradékok és reakciómaradékok 50
0'7 01 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok 50



(abszorbensek)
07 01 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 50

07 02
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származő hulladék

07 020r* mosófolyadékok és anyalúsokvizes 100
07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek' mosófolyadékok és anyalúgok 50
07 0204* egyéb sZerVeS oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 100
07 0207* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 50
07 02 08* eeyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 100

10*0201 e gyéb szúr őp o gácsák' kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 50
r4*020l Ve szélye s anya gokat 1artalmaző adalékanyae hulladék 50

07 03
sz€rves festékek,
kiszereléséből, forg.
0611)

pigmentek és színezékek gyártásábríl,
és felhaszn. származó hul|adék (kivéve

07 03 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 100
07 03 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolvadékok és anyalúgok 50
07 03 04* egyéb SZerveS oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 100
07 03 10* e gyéb szúr őpo gács ák, kimerült felitató anyagok ( ab szorbensek) 100

07 03 11*
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén történő kezeléséből
szátmaző, ve szé ly e s any a gokat tartalmaző i s zap ok 100

07 04

szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09)'
faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából,
kiszereléséből' forgalmazásából és felhasználásábó| származő
hulladék

0l 0404* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 50
07 04 08* esYéb üstmaradékok és reakciómaradékok 50

07 04 1r*
folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből
szár maző, ve szé lye s any ag o kat hrtalmaző i s z ap o k 100

07 05
gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származő hulladékok

07 05 04* esvéb SZerveS oldószerek. mosófolvadékok és anvalúsok 50
07 05 13* v e s z é lve s anv a s o kat taftalmaző szllár d hul 1 adéko k 50

07 06

zsírok, kenőanyagok, szappanokl ilosószerek,
fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásábó| származő
hulladékok

07 06 01* vizes mosófolvadékok és anvalúsok 100

070611* folyékony hulladékok keletkezésük helyén tör1énő kezeléséből
származő, ve s z é lye s anya gokat tartalmaző i s z ap o k 100

07 07
finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből,
forgalmazásából és felhasználásából szírmaző, közelebbről
nem megh atár ozott hulladékok

07 07 0r* vizes mosófolvadékok és anvalúsok 50
07 07 08* esvéb üstmaradékok és reakciómaradékok 50

08 01
kiszereléséből,

valamint ezek
festékek és lakkok termeléséből,
forgalmazásából és felhasználásából'
eltávolításából származó hulladékok

08 01 11*
SZerveS oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmaző
festék- vasy lakk- hulladékok

500



08 01 13*
SZerveS oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tarÍa|maző
festék- vagy lakk- iszapok 500

08 01 15*
SZerVeS oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazo
festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok 100

08 01 17*
festékek és lakkok eltávolításábőI származó, szerves oldószereket
vasv esyéb veszélves anvasokat lartalmaző hulladékok s00

08 01 19*
szeÍves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmaző
festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók

50

08 01 2l* festékek és lakkok eltávolításárahasznált, hulladékká vált anyagok 50

08 03
nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből' forgalmazásából
és felhasználásából származő hulladékok

08 03 12* veszélves anvasokat tuialmaző nvomdafesték hulladékok 500
08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmaző, hulladékká vált toner 50

08 04
ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származő hulladékok (a
vlzhatlanító termékeket is beleértve)

08 04 09*
SZerVes oldószereket vagy más veszélyes anyagokat lartaImaző
rusasztők. tömítőanyaeok hulladékai 500

08 04 13*
sZefVeS oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmaző
ragasztók. tömítőanyagok vizes iszapiai 50

08 04 15*
SZerveS oldószereket, illetve más veszélyes
ragasztőkat, tömítőanyagokat tartalmaző
hulladékok

anyagokat, valamint
vizes folyékony 50

08 0s a 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 05 01* hulladék izocianátok l0
09 01 fénvkénészeti inar hulladékai
09 01 01* vizes alapú elohívó- és aktiváló oldatok 50
09 01 02* vizes alapú ofszetlemez előhívő oldatok 50
09 01 04* röszító (fixír) oldatok 50

10 11 üveg és üvegtermékek termeléséből származő hulladékok

10 11 11*
nehézfémeket tar1almaző (pI. katódsugár csövek), üvegrészecskék
és üvespor hulladék

10

11 01

fémek kémiai felületkezeléséből' bevonásából származő és

egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási
eljárások' revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos
zsírta|anítás, anó dos oxidálás)

11 01 05* reve eltávolitásár a használt savak 50
11 01 06* kcjzelebbről nem meghatározott savak 10

11 01 07* pácolásra használt lúeok 50
11 01 08* loszfatozásbó l szárrnazó i szapok 50

11 01 09* veszélYes anyagokat lartalmaző iszapok és szűrőpogácsák 100

1101 11* veszélyes anyagokat tartaImaző öblítő- és mosóvizek 100

11 01 13* ve s z é lve s anva sokat tartalmaző zsírtalaniÍás i hul 1 adéko k 500
11 01 16* kimerült vasv telített ioncserélő svanták 100

11 01 98* ve s2é1ve s anva gokat tartalmaző e syéb hulladékok 100

11 03
fémek hőkezelési eljárásaibó| származó iszapok és szilárd
hul|adékok

11 03 02* esvéb hulladékok 100

11 05 tűzi horsanvzási eliárások hulladékai



11 05 04* elhasznált fo lyó s ító s z er 100

12 01
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai
felületkezeléséből származő hulladékok

12 0I 07*
halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az
emulziókat és az oldatokat 100

12 01 08* halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok 50
12 0r 09* halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok 100
12 01 10x szintetikus hűtő-kenő olaiok 10
I2 01 12* elhasznált viaszok és zsírok 50

12 OI 14*
veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkálás során
keletkező iszapok 50

12 01 16* ve szélyes anyagokat Ártalmaző homokfuvatási hulladékok 10
12 01 18* olaiat tartalmaző femiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapia) 50

12 01 20*
veszélyes anyagokat l'artalmaző elhasznált csiszolóanyagok és
eszköz 30

12 03
vaet és gőzt alkalmazó zsírta|anító eljárásokból származő
hulladékok (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)

12 03 01* vizes mosófolyadékok 100
13 0l hidraulika olai hulladékok

13 01 10*
klórozott SZerveS vegyületeket nem tartalmaző ásványolaj alapú
hidraulika olajok 100

13 02 motor-, haitómű- és kenőolai hulladékok

13 02 05*
ásványolaj alapu, klórvegyületet nem lartalmaző motoÍ-, hajtómű-
és kenőolajok 100

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló Ínotor-, haitómű- és kenőolaiok 50
13 02 08* egyéb motor-, hajtómű_ és kenőolajok 10
13 0s o|aj-víz szeparátorokból származó hulladékok

13 05 01*
homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származő szilárd
anyagok 100

13 05 02* ola v íz szep ar átorokból származő i szapok 50
13 05 06* ola víz szepatátorokból szérmaző olál 50
13 05 07't ola víz szeparátorokból származő olajat tartalmaző viz 100

13 05 08'r
homokfogóból és olq-víz szeparátorokból szérnaző hulladék
keverékek 50

13 07 folyékonv üzemanYaeok hulladékai
13 07 01* tüzeloolaj és dízelolai t0
13 01 02* benzin 10
13 07 03* egyéb izemanyagok (ideér1ve a keverékeket is) 10
13 08 közelebbről nem meghatározott olaihulladékok
t3 08 02* egyéb emulziók 500
14 06 sz€rves oldószer-, hűtőanvag- és hab/aeroszol hulladékok
14 06 02* esyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek 10
14 06 03x esYéb oldószerek és oldószer keverékek 100

15 01
csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött
telerrülési csomasolási hulladékokat

15 01 10*
veszélyes anyagokat maradékként tartalmaző vagy azolrkaI
szennyezett csomagolási hulladékok s0b

15 01 11*
veszélyes' szí|árd porózus mátrixot (pl'
fembő1 készült csomagolási hulladékok,

azbesztet) lartalmaző
ide értve a kiürült 500



haitóeázos palackokat
15 02 abszorbensek, szűrő anYagok. tiirlőkendők és védőr uházat

15 02 02*
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok
(ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket),
törlőkendők' védőruházat

500

16 01
a közlekedés (szállítás) különböző területeirő| származő
kiselejtezett járművek, azok bontásból, valamint .a járművek
karbantartásából származő hulladékok

16 01 07* olaiszűrők 20
16 01 13* fekfo1yadékok 10

16 01 r4* ve szé lve s anvasokat lartalmaző fasválló folvadékok 10

16 01 21*
veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-tő1 16 01
1l-ig tar1ó, valamint a 16 0i 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól

l0

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladékai

16 02 13*
ve szélye s anyagokat lartalmaző használatbó 1 kivont berendezé sek,
amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 l2-is felsorolt tételektől

50

16 02 15* hasznáIatb ő1 kivont berendezésekbő l eltávo lított veszélve s anva gok 10

16 03
az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható
termékek

16 03 03* ve szélyes anya gokat tatlralmaző szervetlen hulladékok 20
16 03 05* ve szélye s anya gokat tartalmaző SZerVe S hulladékok 10

16 05
nyomásállő tartá|yokban táro|t gáuok és használatból kivont
vegyszerek

16 05 06*
veszélyes anyagokból álló vagy azal<kal szennyezett laboratóriumi
vegYszerek. ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is

10

16 05 07*
használatból kivont, veszélyes anyagokból á11ó vagy azokkal
szennyezett szervetlen ve gvszerek 10

16 05 08'F
hasznáIatből kivont, veszélyes anyagokból á11ó vagy azokkal
szennyezett SZeÍveS ve gYszerek 10

16 0ó elemek és akkumulátorok
16 06 01* ólomakkumulátorok 20
16 06 02* nikkel-kadmium elemek 5

16 07
szái|ítő-, tárolótartályok' és hordók isztításábó| származő
hulladékok íkivéve 05 és 13)

16 07 08'F o lai at tartalmaző hulladékok 50
16 07 09* e syéb ve szélve s anyasokat tartalmaző hulladékok 50

16 10
keletkezésük telephelyén kívül tiirténő kezelésre szánt vizes
folvékony hulladékok

16 10 01* veszélyes anyagokat ártalmaző vizes folyékony hulladékok 100

16 10 03* veszélYes anyagokat tatlalmaző vizes tömény oldatok 10

17 01 beton. tésla. cserén és kerámia

17 01 06*
veszélyes anyagokat tartalmaző beton, tégla' cserép és kerámia
frakció vagy azok keveréke

100

Í7 02 fa. üveg és műanyag

17 02 04'*
ves2élyes anyagokat tatlaImaző vagy azzal szennyezett üveg,
műanvag. fa

50

17 03 b itum en keverékek, szénkátr ány és kátrányterm ékek
17 03 01* szénkátránlt tartalmazó bitumen keverékek 50
17 03 03* szénkátranv és kátránwermékek 50

6



17 04 fémek (beleértve azok őtvőzeteit is)
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett femhulladékok 50

17 05
fiild (ideérfve a szennyezett területekről származó kitermelt
fiildet)' kiivek és kotrási meddő

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmaző fold és kövek 150
17 06 szi getelő anYa gokat és azb esztet tartalma ző éoítíj anvaso k
17 06 01" azb eszttntalmú szi getelő anya gok 100

17 06 03*
egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy
azokat tartalmazzák 50

17 06 05* azb e sztet tartalmaző éo ítő anv as ok 100

18 01
szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából'
kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok

18 01 03*
egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális
követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

10

18 01 06'r veszélyes anyagokat tartalmaző vaey abból álló vesyszerek 10

18 02
állatbetegségek kutatásából' diagnosztizálásából, kezeléséből,
illetve meselőzéséből származó hulladékok

r8 02 02*
egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ár1almatlanítása speciális
követelménYekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

10

19 01 hulladékok ésetéséből vasv nirolíziséből származő hulladékok
19 OI I7* veszélye s anyagokat tartalmaző, p irolízis hulladék 100

19 02
hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás,
ciántalanítás, semlegesítés) származő hulladékok

19 02 05*
fizikai-kémiai kezelésből származő, veszélyes anyagokat
ÍartaImaző iszapok 100

19 08
szennywíztisztítő művekből szírmaző, közelebbről nem
meghatározott hulladékok

19 08 10x
olaj-víz elválasztásából származő zsít-olaj keverék, amely
krilönbözik a 19 08 09-től 50

19 08 11*
ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származő, veszélyes
anyagokat lartalmaző iszapok 50

19 08 13'i
ipari szennyvíz egyéb kezelésébőI szártnaző, veszélyes anyagokat
tartalmaző iszapok s00

20 01 elkülönítetten svűittitt hulladék frakciók íkivéve 15 01)
20 0r 2I* fénycsövek és esyéb hisanYtafialmú hulladékok 20
20 01 26'+ olai és zsír, amely különbözik a20 0I25-tő1 10

20 0r 33'* elemek és akkumulátorok 10

20 01 35*
veszélyes anyagokat tartaImaző, kiselejtezett
elektronikus berendezések, amelyek különböznek
0 1 23 kóds zámtl hulladékoktól

a

elektromos és
20 0I 2Í és20 r00

Osszesen: 12196

Az előkezelésbe és tárolásba bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok:



Azonosító
kód

NEM VESZÉLYES HULLADÉK MEGNEVEZÉSE Mennyi
sés t/év

04 01 bőr- és szőrmeipari hulladék

04 0i 08
Krómot tartalmaző, cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték,
csiszolási por) 10

07 02
műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből,
fo rsalm azás áb ó l és felh asználás áb ó l származő hullad ékok

07 02 13 hulladék műanvasok 50
0t 02 15 adalékanyae hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 l4-től s00

07 06
zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek
és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből' forgalmazásából és

felhasználásából származő hullad ék

07 06 12
A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből
származő iszao. amelv különbözik a07 0611-től 50

08 01
festékek és lakkok termeléséből,
és felhasználásából' valamint
hulladékok

kiszereléséből, forgalmazásáb ő|
ezek eltávolításából származő

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különboznek a 08 01 11-tol 500

08 01 20
festék, lakk tanalmú vizes szuszpenziók amelyek különböznek a 08 01
19 -től

100

08 02
egyéb bevonatok (a kerámiát
kiszereléséből forgalmazásából
hulladékok

beleértve) termeléséből'
felhasználásábrÓl származő

ts
es

08 02 01 oor alaoú bevonatok hulladékai 50

08 03
nyomdafesték termelésébő1, kiszerelésébő1, forgalniazásábó1 és

felhasználásából származó hulladékok
0308 08 nvomdafestéket tartalm aző vizes folvékonv hulladék 10

08 03 13 nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 I2-tóI 10

08 03 18 hulladékká vált toner, amelY különbözik a 08 03 I]-tőI 10

08 04
Ragasztók és tiimítőanyagok gyártásából' kisezreléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származő hulladék (a
vízhatlanító termékeket is beleértve)

08 04 10 Ragasztók, tömítőanyagok hulladéka' amely különbözik a 08 04 09-tol t0
09 01 fénvkéoészeti ioar hulladékai
09 01 07 eziistöt vagv ezüstve sYületeket lartalmazó fotófi lm és -oaoír 1

09 01 08 ezüstöt vasv eziistvesYületeket nem taftalmaző fotófilm és -oaoír 1

11 01

fémek kémiai felületkezeléséből' bevonásáből származő és egyéb
hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások,
revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás,
anódos oxidálás)

100111 iszapok és szűrőpogácsák. amelyek különböznek a 11 01 09-tő1 100

12 01
fémek és műanyagok alakításából' fizikai és mechanikai
felületkezeléséből származő hulladékok

12 0I 02 vasfém részek és por 50

12 OI 2I
elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12

01 20+ól l0



15 01
csomagolási hulladékok (beleértve ^ válogatottan gyűjtött
települési csomagolási hulladékokat)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 50
15 01 02 műanyag csomagolás hulladék 50
t5 01 03 fa csomagolás hulladék 100
15 01 06 egYéb' kevert csomagolási hulladékok 50
15 01 07 üveg csomagolási hulladék 50
15 02 abszorbenseko szűrőanYagok, törlőkendők, védőruházat

15 02 03
abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat' amely
különbözik a 15 02 02-tőI

50

16 01
a közlekedés (szállítás) kültinböző területeiről származő
kiselejtezett járművek, azok bontásából, valamint a járművek
karbantartásából szőtmaző hulladékok

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 10

16 0i 19 műanyagok 10
16 01 20 uveg 10
16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrészek 10
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladékai

16 02 14
hasznáIatből kivont berendezések' amelyek különböznek a 16 02 09-
től 16 02 l3-is' felsoroltaktól 50

16 03 az e|őírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek
16 03 04 szervetlen hulladékok' amelyek különböznek a 16 03 03-tól 10
16 03 06 SzeÍves hulladékok. amelyek különböznek a 16 03 05-tő1 10

16 06 elemek és akkumulátorok
16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 10
16 04 05 egyéb elemek és akkumulátorok l0
17 0t betono tég|a, cserép és kerámia
17 01 01 beton 100
I7 01 02 tée1ák 100
17 01 03 cserép és kerámiák 100

I7 01 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely
különbözik a I7 0I06-tő1 100

r7 02 fa. üves és műanvas
I7 02 01 fa 50
Ű 0203 muanYag 50

17 04 fémek (beleértve azok őtv ozeteit is)

17 04 02 alumínium 10

17 05
fi'ld (ideértve L szennyezett területekről származő kitermelt
fiildet)' ktivek és kotrási meddő

17 05 04 föld és kövek, amelyek külonböznek a 17 05 03-tó1 200
t7 06 szigetelőanYagokat és azbesztet tartalmazó építőanyaeok
r1 0604 szigetelő anyagok' amelyek ktilonböznek a I] 06 01 és 17 06 03-tól 100
L7 09 ecvéb énítkezési és bontási hulladékok

I1 09 04
kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a I7 09
0I,I] 09 02 és 17 09 03-tól 2:00

19 08
szennyvíztisztítő művekből származő, közelebbről nem
meghatározott hulladékok

19 08 01 rácsszemét 100

19 08 14
ipari szennyvíz egyéb kezelésébőI szárrnaző iszap, amely különbözik a

19 08 13-tól
200



19 L2
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl.
o sztá|y ozás, ap rítás, tii mii rítés, p ellet készítés) származő hullad ék

19 12 04 muanyag es guml 10
20 01 elküliinítetten sYűitiitt hulladék frakciók íkivéve 15 01)
20 01 01 papír és karton 50
20 0r 02 üveg 50
2001 11 textíliák 10
20 01 39 műanyagok 50

Osszesen: 3422

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenvség leírása:

A telephelyre beérkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok a telepvezető iranyításávaI a
kísérő okmányok alapján azonosításra kerül. Mérlegelés után a hulladékok a megfelelő
raktárhelyiségbe kerülnek. A raktárépületben az elhelyezett hulladékokat címkével
megjelölik, mely tartalmazza a hulladékra vonatkozó legfontosabb információkat. Ezek után
nyilvántartásba kerül. Ideiglenes raktározás után ártalmatlanítőhoz száIlítják a hulladékot.
A 15 01 10* azonosító kódon érkező, de fém csomagolóanyagoknál és a 15 01 11* azonosító
kódú fém göngyölegeknél az alkalmazottak a hordókat, dobozokat' kannákat átnézik és az
anyagmaÍadékokat 200 l-es patentzátas fémhordóba helyezik át. A megtisztított
femgöngyölegek újrahasznosító partnerhez kerülnek.
\5 02 02* azonosító kódú, veszélyes hulladék esetén a szennyeződés fajtájától fuggően
elkülonítve, szóródás mentesen helyezik át konténerekbe a lrulladékot. Egyéb, szíIárd
halmazáIlapotú veszélyes és nem veszélyes hulladékok esetén is a cél a minél nagyobb
szállítási egységekbe tör1énő átpakolás. Folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékok
esetén az effe a célra kialakított raktaréptiletben történik a tárolás. Az épület teherbíró, kémiai
hatás o knak e l l en ál l ó, f oly adékzár ő p ado zattal re nde lke z i k.
A telephelyen lévő raktár alapterülete 444 m2, taroló kapacitása 400 m2. A nyílt' betonozott
tárolóterület fedett része 450 ^'. Az egyidejűleg tárolni kívánt veszélyes hulladék
mennyisége 400 t' a nem veszélyes hulladék mennyisége 400 t.

5.) Előírások:
5.1. Az Engedélyes tevékenységét a

veszélyeztetését és szennyeződését
előírtaknak megfeleloen kell végezni.

5.2. A hulladékban rejlő ffiYa1, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék
lehető legnagyobb atányu qtahasznáIatára, előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint
a nyersanyagok hulladékkal torténő helyettesítésére.

5.3. A hulladék termelője' tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből
származő hulladékot _ így a kezelés során keletkező másodlagos hulladékokat is -
környezetszennyezést kizátő módon, szelektíven veszélyes hulladék esetén a
vonatkozó j.ogszabályban meghatározott módon _ gffiteni.

5.4. Az alkalmazott gyujto-, csomagoló_ és takaróeszközök épségéről rendszeres
ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszkozthaladéktalanul épre kell cserélni.

5.5. A tevékenység során keletkezo veszélyes és nem veszélyes hulladék csak az adott
azonosító kódú hulladékra vonatkozó érvényes engedéllyel rendelkező

legkisebb terhelést előidéző, a környezet
kizátő módon, a vonatkoző jogszabályokban
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hulladékgazdálkodónak adható át. Az engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot
átvevő engedélyének meglétérő1.

5.6. A hulladék gyűjtését a további kezelés ütemének megfelelően kell végezni.
5.1. A hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkoző jogszabá|yban meghatérozott ideig

tárolható, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
5.8. A telephelyen átvett hulladékok nem tartaImazhatnak olyan összetevőket,

szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként tör1énő besorolását
eredményezné.

5.9. Az elkülönítetten gffitött hulladékot más hulladé,kkul vagy eltérő tulajdonságokkal
rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.

5"10. A telephelyen az egyidejíileg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhada meg az
egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes
befogadó kapacitását, melynek figyelembevételével a telephelyen egyidőben legfeljebb
400 tonna veszélyes és 400 tonna nem veszélyes hulladék tárolható.

5.11. Amerrrryiben a hulladékgazdálkodáshozhasznáIt technológia, berendezés, eszközvagy
anyag alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági
vizsgálathoz, referenciához, valamint minősítéshez köti, akkor ezeket az engedélyeket,
minősítéseket be kell szerezni, ezek megléte nélkül ezen tevékenység nem végezhető.

5.I2. A hulladék gyűjtője és kezelője a hulladékkal kapcsolatos nyilvántar1ási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabáIynak megfelelően anyagmérleg
alapján, technológiánként és hulladéktípusonként a telephelyen naprakész nyilvántar1ást
köteles vezetni a hatályos jogszabályban előírt tartalommal, valamint a rendelet szerint
tel ephelyenként adatszo lgáItatásr a kötelezett a H ató ságunk felé.

5.13. A tevékenysége során keletkező egyéb hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvántar1ási és adatszolgáltatási kötelezettségekrol szóló jogszabálynak megfelelő
nyilvántartást köteles vezetni a telephelyen, valamint a rendelet szerinti
adatszolgáltatást kell telj esíteni Hatóságunk felé.

5.14. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok
betartása mellett történhet.

5.15. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabáIyzatban foglaltakat mindenkor be
kell tartani.

5.16. A hulladéktároló hely üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az üzemeltetés
megfeleljen az eléthető legjobb technikának.

5.17. A hulladéktaroló hely üzemeltetője a hulladéktaroló helyen tárolt hulladékról a
telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon
üzemnaplót köteles vezetni.

5.18. A telephelyen biztosítani kell, hogy a munkagépekből csepegés, elfolyás ne
történhessen, kömyezetszenny ezést ne eredm ényezzen.

5.19. A környezetveszélyeztetés és környezetszennyezés megakadályozása érdekében a
munkagépek megfelelő műszaki állapotáról folyamatosan gondoskodni kell, azok
szervizelését, karbantartását kizárőIag megfelelő műszaki védelem mellett
végeztethetik.

5.20" A tevékenység vógzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavatő
búzzel való terhelése' továbbá a levegő olyan mér1ékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.

5.2I. A tevékenység végzése során a hulladékok tárolása csak környezetszenrtyezést kizárő
módon történhet.

5'22. Az esetlegesen szétszóródott (szétfol1.t) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítaiii.
5.23. A telephelyi tevékenység végzése során a gépjarniűvek felesleges üresjáratát kerülni

kell.
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5.24. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (p1.

sár) a másodlagoS porszennyezés megelőzése miatt.
5.25. Szükség esetén locsolással, vízpermetezéssel kell a diffíz légszennyezést

megakadályozni.
5.26. SzÍikség esetén locsolással, vizpermetezéssel kell a difflz légszennyezést

megakadályozni.
5'21. A Kérelmező köteles Hatóságunkat haladéktalanul ér1esíteni a biztosítással, és a

teljesítési kötelezvénnyel kapcsolatos változásokról (megszűnés, módosítás, váltás stb.).
5.28. A pénzügyi biztosíték az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre

kell álljon.
5.29. A tevékenység végzése során nem léphetik túl a jelen határozatban szereplő éves

mennyiséget.
5.30. A hatfuozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén engedélyes köteles a

környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat frzetni.
5.3I. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező

váItozást azok bekovetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a Hatóságunknak.

A tevékenység felha gy ásár a vonatkozó előírás o k:
5.1.Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység

megszüntetését a megszüntetést megelőzóenlegalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell
jelenteni.

5.2.A telephelyen lévő hulladék elszállitásaről és további kezeléséről Engedélyes köteles
gondoskodni.

5.3.A telepbezfuására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep mitködése
követkeáében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk
megállapítja az esetleges iovábbi vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés
feltételeit.

6.)

a) Ha az engedé|y jogosultja az engedéIyezett tevékenységét az engedély időbeli hatáIyának
lejártát követően is folytatni kívánja, akkor aztdőbelihatály lejárta elott legalább 75 nappal új
engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

b) Amerrnyiben M engedélyes jogszabályban vagy hatósági hatátozatban előírt
kötelezettségeinek nem tesz eleget, Yagy aZ engedélyhez kotött tevékenységet az engedél1.től
eltérő módon végzi, akkor - a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett - a

környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő
előírásával, a körülmények mérlegelése alap1án a tevékenység korlátozása vagy
lel fti-ugesztése mel lett.

c) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdáIkodási engedél1.t hivatalbólvisszavonja, ha
a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy,

azt me gszinteti, valamint
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folyatása a környezet veszélyeztetésével,

szennyezésével' káros ításáv al jar'

d) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja,ha az engedélyes nem
tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántar1ási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
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szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy akételmező 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) Amenny1ben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy aú
vonatkozó hatósági hattrozat előírásainak nem tesz eleget, a kültjn jogszabályban
me ghatár o zottak s zerint hul 1 adékgaz dálko dás i b ír s á got köte 1 e s fizeini.

Az engedély területi hatálva:

Kezelés tekintetében: Kiskunmajsa, Csontos Karoly u. 101 .,3173lI hrsz. telephely.

Szakkérdés vizsgálata:

1. kÖrnyezet-egészségügyi szakkérdésekre' így ktilanasen az egészségkárosító kockázatok
és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének
megakadályozására, a royar- és rógcsálóirtiis, a veszélyes készítményekkel végzett
tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi, járványiig,li vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően:

A környezet-egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a telephely működtetése során
alkalmazott műszaki-technológiai megoldásokkal biztosítani kell, hogy a veszélyes hulladék
ne Szennyezze akontyezetet, iil. közegészségügyi kockázatot ne okozzon.

2. a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az egészségkárosító kockázatok és esetleges
hatósok' a gyorsan bomló Szeryes és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes
hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyására, tárolására,
közegészségagyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálatára kiterjedően;

- A dolgozóknak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt
venniük.
- A tevékenység során a kémiai biztonsággalkapcsolatos előírásokat be kelltartani.
- Az elsosegélynyújtó felszerelést folyamatosan biztosítani szükséges, a munkavégzés
helyszínén.

Szakhatósáe állásfoelalása:

Csongrád Megvei Katasztrófavédelmi Igazgatóság lgazgató-he|yettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósáei osztálv 35600/7097-1/2016.ált. számú állásfoglalása:

,.A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(672I Szeged, Felső -Tisza pert 17.) TERRA-LINE Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
(6120 Kiskunmaj.sa, Csontos Károly u. 101.) kérelmére,6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly
u. 101. sz. alatti telephelyre vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelés és
tárolás fajtáinak bővítését célzó hatósági eLjárásban megküIdott 1420I-18-212016. szÍtmu
szakhatósági megkeresésre a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatőság az a|abbi
szakható sági állásfo glalást adj a:
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A hulladékgazdá|kodási tevékenység engedélyezéséhez előírásokka|hozzájára|ok

Előírások:
1. Tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél
kedvezőtlenebb állapotát.
2. A telephelyen folyatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek
v eszély eztetését kizáÍ ő módon kell vé gezni.
3. A felszín alatti vizekjó minőségi állapotának biáosítása érdekébert tevékenység végzése
során szennyező ffiYag, illetve lebomlása esetén ilyeÍ} anyagok keletkezéséhez vezető
anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
4. A telephely vízelléúáséú. biztosító firrt kutat a vízjogl engedélyben foglaltak szerint kell
üzemeltetni,
5. Káresemény, havária bekovetkezte esetén a kömyezetkarosodás megelőzése érdekében a
kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az ahatározat,
illetve az e|járást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.''

Bács-Kiskun MegYei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsée 35360/2523-112016. ált. sz. szakhatósáei állásfoelalása:

,'TERRA-LINE Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u' 101.)
(a továbbiakban: Ugyfél) 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 101 . szám alatti telephelyére
vonatkozó, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály előtt CSZl01l15551-312016. ügyszámon folyamatban lévő veszélyes hulladék
előkezelési és tárolási tevékenység engedélyezése tárgyú hatósági eljárásban, mint hatáskörrel
és illetékességgel lendelkező szakhatóság a veszélyes lrulladék kezeléséirez

hozzájárulok.

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, aZ a hatfuozat, illetve az eIjárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.''

Kiskunmajsa Város Jegyzőie a szakhatósági megkeresést illetően - a Kiskunmajsa, Csontos
Károly u. 101. sz. alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése
és tárolása vonatkozásában indított engedélyezési eljárás ügyében - természetvédelmi
szakhatósági hatáskör hiányát állapította meg.

Az engedély érvénvességi ideie: jelen határozat jogetőre emelkedését követő 5 év.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az országos Környezetvédelmi és
Tetmészetvédelmi Főfelügyelőséghez cimzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz.
mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó
fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás drja * a jogszabályban meghatározott esetek kivételével - abeflzetett
igazgatásí szolgáltatási díjtétel 50 'Á-a, azaz 150 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei
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Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási számú szémlájára
kell átutalni' és a díj megfizetését igazo!ő bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk
részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem felttintetni jelen
határozat számát.

A kérelmező az eljárás 300 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját beflzette, egyéb eljárási
költség nem merült fel.

Jelen határozat - fellebbezés hiányában - a fellebbezésre, nyitva á11ó határido leteltét követő
napon j ogerőre emelkedik.

INDoKoLÁs
A TERRA-LINE Kömyezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly
utca 101 .) által2016. október 26-án a Kiskunmajsa' Csontos Károly utca 101 . szám alatti
székhelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelésére és tárolására vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz.

Hatóságunk az ügyfélhez intézett - CSZ|0I|I555I-9|20I6. ügyirat számon _ tényállás
tisztázására irányuló felhívásra aváIaszt20l6. december 6 -án kapta meg.

A dokumentáciőhoz csatolták a 24612014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti hulladéktarotó
hely üzemelési szabáIyzatát, mely megfeleI a24612014' (IX.29.) Korm. rendelet 21. $ (5)
bekezdésében me gadottaknak.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. torvény (a továbbiakban: Ht.) 62' $ (1) bekezdése
alapján hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben
meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási
engedély vagy nyilv ántartásba vétel alapj án v é gezhetó .

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 1Il20I5. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. $ (3)
bekezdése alapján az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal.

Személ}'i. tár$'i és pénzügyi feltételek:
A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számu alkalmazott ál1
rendelkezésre, továbbá egy fő környezetvédelmi megbízott látja el a tevékenység felügyeletét.
Az Engedélyes becsatolta a Generali Biztosító Zrt. biztosítási kötvényét (kötvényszám:
95594101000543900), mely szerint a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési
felelő s sé get i s tartalm aző bizto sítás s al rendelkezik.
Engedélyes pénzügyi biztosítékként benyújtotta igazolását arról' hogy a K&H Bank Zrt.
Fiókjánál 250 000 Ft zárolt összeggel rendelkezik, mely a tevékenység felhagyása, vagy egy
esetleges felszámolás esetén fedezi a tárgyi telephelyen tárolt hulladékok kezelőhöz tör1énő
elszáIlításának kö lt s é g eit.
A benffitott e$ytittes adóigazolás alapján a Terra-Line Kft.-nek nincs lejárt adó- és
kozlanozása.

Az engedélyes rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező
káresemények elharítására vonatkoző hav ária-terr,zve1.
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A hatróság előírásainak indokolása :

Hulladékgazdálkodás:
A hulladékról szóIó 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:

4. $ Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a kömyezetet a
lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele
csokkenjen, ne okozzon környezetveszéIyeztetést vagy környezétszennyezést, biztosítsa a
hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentését' a hulladék hasznositását, továbbá kömyezetkímélő ártalmatlanítását.
12. $ (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan
területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezhett.
12. $ (3) A gyűjtő által gffitött hulladék előzetes váIogatása, előzetes tárolása összesen
legfeljebb i évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul
gondoskodni kell.
12. $ (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében _
amennyire az muszaki, kornyezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható _ az
ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más
hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekevemi nem
1ehet.

15. s (1) A hulladék hasznosítója azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a
hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében legjobb környezeti eredményt
biztosítja.
(2) Hasznosítási művelet a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási
engedély birtokában végezhető.
(5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gffitést követoen a hasznosítás
megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
31. s (2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) aZ általa üzemeltetett
hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy
ár1almatlanító eljárás, b) ahulladék hulladékkezelőnek történő átadásaútján gondoskodik.
(2a)Ha a hulladék kezeléséről a hulladékbir1okos a (2) bekezdésb)-h)pontja szerint
gondoskodik, a kezelésre vonatkozó kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a
hulladék a gyqtő, a kereskedő, a hulladékkezelő vagy aközszo|gáltató tulajdonába kerül.
(a) Ha az eredeti hulladéktermelő vagy a hulladékbir1okos a hulladékot a hasznosítást vagy
ártaImatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhoz
száIlitja, akkor ez - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a teljes hasznosítási vagy
ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti.
(5) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átad1a a hulladékgazdálkodási
közszo|gá|tatás keretében történő átadás kivételével -, ffi€g kell győződnie arról, hogy az
átvevő az adott hulladék száIlítására. közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy . aZ adott
hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele
megtörtént.
56. $ (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal'
illetve anyaggal összekevemi vagy hígítani nem lehet.

62. s (1) Hu1ladékgazdálkodási tevékenység [...] a környezetvédelmi hatóság által kiadott
hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántar1ásba vétel alapjan végezhető. _

70. $ (1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szetvezet, va|amint az a
közszolgáItató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet' a kezelésre kerülő hulladék
mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez.
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71. $ A tevékenységével okozhatő, előre nem láthatő kömyezeti károk felszámolását
lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást kot az a
ko rmányrende 1 etb en me ghatár o zott gazdaság i s z erve z et,

b) amely a hulladékbirtokostólhulladékot átvesz és elszállít, tárol, kezel.
72. s (1) A céltar1alék képzésére kötelezett gazdálkodó szewezet, valamint a
környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az izleti év végét követő év
május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy. b) a kömyezetvédelmi
biztosítást megkötötte
82lA. $ (1) Az a gazdálkodő szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási
engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a
közszolgáItatőt, valamínt azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati
engedélyezés hatálya aIá tartozlk -, a tátgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság
részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a
felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre
emelkedését vagy a nyilvántar1ásba vételt követő 30 napon belül.

A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairől szóló 22512015. (Vn. 7.) Korm. rendeletben
me gadottak az ír ány adők.

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a 30912014. (XII.
11.) Korm. rendelet 3. $ (1) bekezdés (A hulladék termelője, gyűjtője' szállítőja, közvetítője,
kereskedője és kezelóje _ az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tevékenysége
során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy
általa kezelt hulladékróI az adott telephelyen nyilvántartást vezet.), valamint a 6. $, a 8. $ és a
10' $ alapján tettem.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabá|yaitol
24612014. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

2. $ (1) E rendelet alkalmazásában:
8. hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással
rendelkező terület vagy építmény, amely a gyújtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő
által átvett, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő
tátolására szolgál, ideér1ve a hulladékgazdáIkodással kapcsolatos ár1almatlanítási és
hasznosítási múveletek felsorolásáról szóló 4312016. (VI. 28.) FM rendelet
1. mellékletének DI2 ártalmatlanítási műveletét is;

19. s (1) Aki hulladékot tárol, a tárolást - a hulladékgyűjto udvar kivételével _
hulladéktároló helyen v é gzi.

(2) Hulladéktároló hely kizfuőlag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra
vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.

(3) A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék
zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló
hely tárolókapacitására. E'zt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges
leghosszabb időtartamát a íelügyelőség a hulladékgazdáIkodási engedélyben határozza
me-p..

21.$ (1) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés
me gfelelj en az e|érhető l e gj obb technikáknak.
(2) 

^ 
hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a

telephelyen' naprakész módon üzemnaplót v ezet.
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(4) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és
ellenorzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rogzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési
szabályzat 1 példrányát a hulladékgazdáIkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez
csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szetint, a
felügyelőség általi jóváhagyását követoen üzemeltethető.
30. $ Az e rendelet hatálybelépésekor működő munkahelyi gyűjtőhely, hulladékgÉjtő
udvar, hulladéktároló hely - ideértve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 98l200I. (VI. 15.) Korm. rendelet'szerinti tárolótelepet is _,

valamint üzemi gyűjtőhely e rendeletben meghatározott módon történő műszaki
kialakításáról' e rendelet hatálybalépését követő 2 éven belül gondoskodni kell, ha
kialakítása nem felel meg a 2. melléklet szerinti követelményeknek.

A kezelhető hulladékok körét a hulladékok jegyzékéről szóló 72l20I3. (Vu. 2].) vM
rendelet szerint felsorolt hulladéktípusok jegyzéke alapján állapítottuk meg.

Az épitőanyagokként történő értékesítés, illetve beépítés során az építési termék építménybe
tör1énő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
szabáIyairől szóló 215l20I3. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásai azirányadők.

Kérelmező igazolta, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező körrryezetvédelmi megbízottat
foglalkoztat. Csatolta a kömyezetszennyezési felelosségbiztosítási kötvény másolatát.

A Kérelmező pénzigyi biztosítékként benyújtotta igazolását arról, hogy az K&H Bank Zrt.
fiókjánál 250 000 Ft zároIt összeggel rendelkezik a telephelyen tárolt hulladékok keze|őhöz
tör1énő elszállításának kö ltsé geire.
A zárolt összeg fedezetet nyújt a telephelyen eg},időben tátalt, és egy csődeljárás, illetve
felszámolás miatt esetlegesen ott maradó hulladék elszállításának, kezelésének költségeire is.

A rendelkező tész 7.I. pontjában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről sző|ő 43912012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 14. $ (5) bekezdése, a].3' pontjában foglaltakat 15. $ (2) bekezdése, a].4.
pontjában foglaltakat a 15. $ (1) bekezdése alapján tettem. A 7 .2. és 7.5. pontokat a Ht. 84. és

86. $ alapján ír1am elő.

Leveeo-tisztaság védelem:
A 30612010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. $-a szerint tilos a légszennyezés, a levegő olyan
mér1ékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A R. 26. $ (2) bekezdése szerint difflJz
forás a lehető legkevesebb |égszennyezo anyag levegőbe juttatásával alakítható ki'
működtethető és tartható fenn. A diffuz forrás működtetése, fenntaftása során az izemeltető a
diffuz fonás környezete és az ingat1an rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról
gondoskodik.
A telephelyen a beruházássaI nem létesül a 30612010. (XII. 23.) Korm. rendelet. haÍáIya aIá
1;rrtoző bejelentés köteles légszennyező fotás.

Zaj- és rezgésvédelem:
Zajfonások: tömörítőgép, báIáző gép és tehergépjárművek. A hulladékkezelési engedélyhez
benyújtott dokumentáciő zajvédelmi munkarésze szerint a hatásterületen védendő épület nem
taláIható.
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A körnvezet-egészségügvi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
,'A kérelemben foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység végzése - a
szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése esetén - nem kifogásolható.

Szakmai álláspontomat ,,a kÖrnyezetvédelmi és természe:tvédelmi. hatósági és igazgatósi
feladatokat ellátó szeryek kijelaléséről" szőIő 7Il20I5. (III. 30.) Kormány rendelet 30. $ (1)
bekezdésében foglaltak alapján, és a 7. sz. melléklet I. táblázat'3. pontban meghatározott
szakkérdésekre vonatkozőan, az ,,Állami },{épegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátósáról, valamint a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelölésérőI'' szőlő 32312010. (XIL 27.) Kormány rendelet 4.s (2)
bekezdésében és a ,,a fővárosi és meg,lei kormányhivatalokról, valamint a jórósi (fővtirosi
kerületi) hivatalolcról" szőIő 6612015. (III.30.) Kormány rendelet 2.$ (1) bekezdésében
megállapított illetékességgel adtam ki.''

,,A 2016. november 11-én végzett helyszíni szemle tapasztalatait figyelembe véve, és
benyújtott dokumentációt áttanuImányozva megállapítottam, hogy a környezet-egészségügyi
szakkérdésekre, így különösen aZ egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások
felmérésére , a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a
veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgáIatára, a települési sz1lárd
hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények
érvényesítésére kiterjedően, a Tena-Line Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. tevékenysége,
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szőlő 1612002. (IV. 10,) EüM rendelete, az ivővíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről szőIő 20Il200I, (X. 25.) Korm. rendelete, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény' a nemdohányzők védelméről és a dohan1termékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabáIyairő\ szóló 1999. évi XLII, törvény, a munkaköri, szakmai,
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgáIatéról és véleményezéséről szóló Tn998.
(vI. 24.) NM rendelete és a ferÍőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről sző|ő 18/1998. (VI. 3.) NM rendelete
( ogszabályokban) foglaltaknak megfelel.

Szakmai álláspontom megadásának alapjául a Csongrád Megyei Kormányhivatal áItaI aBács-
Kiskun Megyei és a Békés Megyei Kormányhivatalokkal 2015.09. 17. napján megkötött
C SB/0 1 /9 1 5 5 - I 0 l 20 I 5' szárrtu e gyüttműködési megállapodás szolgál.''

A szakhatóságot a kornyezenédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellótó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. $ (3) bekezdése
alapjén kerestem meg 20 I 6. november 4-én'

Szakhatósági állásfog]alás indokolása:

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatróság lgazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósáei osztály:

,, A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelrni és Természetvédelmi Főosztály
(6]2I Szeged, Felső-Tisza parr 17.) I420t-I8-2l20I6. számű 2016. november 07. napján
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érkeztetett beadványával TERRA-LINE Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (6120
Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101.) kérelmére,6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u.
101. sz. alatti telephelyre vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelés és
tárolás fajtáinak bővítését célzó hatósági eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatő ságot szakható sági állásfo g1 alás me gadása iránt kere ste me g.

A7Il20I5. (III. 30.) Korm. rendelet 30. $ (3) bekezdése és 31. $ (3) bekezdése, valamint a].
sz. és 8" sz. mellékleteinek IL táblázatai alapjan a veszélyes- és nem'veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a
tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvizelvezetésének a felszíni és felszín alatti
vizek védelmére, avízbázisra, és a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata érdekében az
első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes területi vízúgyi hatóságot
szakhatóságként j elöli ki,

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött, Rádiné Szabó
Katalin környezetvédelmi szakértő (6400 Kiskunhalas, Számadó u. I4.) á|tal, 20t6.
október hónapban készített engedély kérelem alapján, a fent hivatkozott szakkérdések
tekintetében az a|ábbiakat állapítottam meg:
A veszélyes hulladékok gyűjtése kizarólag a telephelyen, az elóírásoknak megfelelően
kialakított 444 m2 alapterületű, tégla falazatu, palafedésű, betonozott aljzattaI elléúott, zárt
épületben történik. Az épület szllárd burkolattal ellátott útvonalon közelíthető meg. A zátl,
fedett gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékok gyíijtése, kémiai hatásainak ellenálló' teherbíró és
folyadékzárő aljzaton történik. A gyűjtőhely fedettsége és terepszintből való kiemelése
megakadályozza a külső csapadékvíz gyújtőhelyre való bejutását.
A kérelmező a telephelyen a veszélyes és nem veszélyes hulladékok'előkezelését és azok
átmeneti tároiását is végezi a 1420I-IÍ-2312016. számu Csongrád Megyei Kormányhivatal
Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály általr kiadott hulladékgazdálkodási
engedély aIap1án.
A kérelmező az előkezelni és tárolni kívánt hulladékok listáját bővíteni kívánja a kérelemben
foglaltak szerint.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az előkezelést és tárolást követoen hulladék
ár1alm at l an itőho z száIlitj ák.

A telephely vízelIátása Saját kútlól biztosított. A kút az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 86835-I-9l20I2. számu vízjogi üzemeltetési
engedélyével (víziköny viszám'. 1 /8 0 6 6) rende lkezik.
A frlfi kút adatai Talpmélysége: 48 m; Vízminőség: II. osztály
Víztípus: rétegvíz
Lekötön vízmennyiség: l53 m3/év
A kútban elektromos szivattyuvan telepítve.
A kútból kitermelt vizet kizátőIag a dolgozók szociális ellátására (WC, kézmosás' tusolás)
használják. A technológiából adódóan technológiai vízigény nincs a telephelyen, technológiai
szennyv íz nem ke l etkezik.
A keletkező szociális szennyvizet (évi 50 m3) zárt, I0 m3-es vízzátő aknában gy.tíjtik. amit
engedéllyel rendelkezo szennyvíztlsztítő telepre száIlítanak ártalmatlanítás céljából.

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: :

A felszín alatti vizek védelméről szőIő 2I9|2OO4. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. $ (1) c)
pontja alapján a szerÍ|yező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére
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vagy korlátozására, a felszín alattl vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében
tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B)
szennyezettsé gi hatrárér1éke.

A (B) szennyezettségi hatrírértékeket a612009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
határozzameg.

A felszín a|attlvizek védelméről szőlő 21912004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. $ ér1elmében a
felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenlség csak úgy végezhető,
hogy hosszű távon se veszélyeztesse a felszín alatti, vizek jó áI|apotát, a környezeti
célkitűzések telj esülését.

A kömyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. Törvény 6. $ (1) szerint a
környezeth asznáIatot úgy kell me gszervezni é s vé gezni' ho gy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételtidézze eIő;'
b) megelőzze a környe zetszenrty ezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.

A rendelkezésemre á11ó iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag érdemi
vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben
foglaltak szerint döntöttem.

A vízijgyi igazgatási és a vízigyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szetvek
kijelöléséről szóló 223l20r4. (IX. 4.) Kormány rendelet 14. $ alapján hatóságom szakhatósági
állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles
megadni.
A Ket. 33. $ (3) bek. c) pontja szerint nem számítbe az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A kérelem 2016. november 07. napján érkezett a vízúgyi hatóságra. A hatóság szakhatósági
állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn beltil adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatásí hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabáIyaíről szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. $-a (1), (3) és (6)
bekezdése alapj án adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. s (9) bekezdése
zariaki.

Hatóság a Ket. 78. $ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemihatátozat megküldését,
a Katasztrófavédelmi Igazgatőság szakhatósági hatáskörét a viz:jgyi igazgatási és a víztjgyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szetvek kijelöléséről szóló 22312014. (IX.
4.) Korm. rendelet 10. $ (1) bekezdése, továbbá a 7ll20|5. (III. 30.) Korm. rendelet 31. s (3)
bekezdése, illetékességét a 22312014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. $ (2) bekezdése és 2.
mellékletének 1 1' pontj a áIlapítja meg.''

Bács_Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsée szakhatósáei állásfoglalása:

,,Ügyfel veszólyes, illetve nem veszélyes hulladék elokezelési és tárolási tevékenység
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engedélyezése tárgyil kérelmet terjesztett elő a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (atovábbiakban: hatóság).
A hatóság a veszélyes' illetve a nem veszélyes hulladék előkezelési és tárolási tevékenység
engedélyezése tárgyú kérelmet és mellékleteit 2016. november 9. napján továbbította
szakhatóságom felé. A hatóság a szakhatósági megkeresését ezzel egy időben a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatőság részére is megküldte. Szakhatóságom a veszélyes
hulladék előkezelésére és tárolására vonatkozó engedély kérelmében járt el, ugyanis a nem
veszélyes hulladék kérdésében hatáskönel nem rendelkezik.

Szakhatóságom a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 7Il20I5. (11!. 30.) Komi, rendelet (a továbbiakban: R.) 30.

$ (3) bekezdésében meghatározol a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgá|atát
lefolytatta, amely során az alábbiakat állapította meg:

A telephelyre beérkezo veszélyes hulladékokat a telepvezető irényításával a kísérő okmányok
alapján azonosítják. Az alkalmazoltak a gépjárműről a hulladékokat mérlegelés után a
megfelelő raktárhelyiségbe, tárolóterületre helyezik. Rakodás közben meggyőződnek a
csomagolás épségéről. Amennyiben sérült, a megfelelo intézkedéseket végrehajtják
(átcsomagolás). A raktárépriletben a megfelelő táro1ó egységbe elhelyezett veszélyes
hulladékokat címkével látják el, mely tartalmazza a hulladékra vonatkozó legfontosabb
információkat. E'zután nyilvántartásba veszik' A hulladékokat ideiglenes raktátozást követoen
hulladék ártalmatlanitőho z szállítj ák.

A 15 01 10* azonosító kódon beérkezett, de fém csomagolóanyagoknál és a 15 01 11 *

azonosító kódú fém göngyölegeknél a Kft. dolgozői a fém hordókat,'dobozokat, kannákat
egyenként átnéZik és mechanikai segédeszközok segítségével az anyagmaradékokat 200 1-es
patentzénas femhordóba csurgatják, illetve kapják, A tisztítást addig végzlk, amíg a dobozok,
kannák, flakonok loÁ-ná1 kevesebb veszélyes anyagot tafi.a|maznak. A kikapart
anyagrnaradékkal megtelt hordókat szivátgás- és csepegés mentesen lezárják. A megtisztított
fem göngyölegeket újrahasznosító par1nerünk 15 01 04* (femcsomagolási hulladék) azonosító
kó d on el száIlítj a v agy a Terra- L ine Kft , b e s zá1 lítj a ho zzá.

15 O2O2* azonosító kódú veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szóróanyagok
(ideértve a közelebbről meg nem határozott oIajszúrőket), törlőkendők, védőruházat esetén a
termelés helyén zsákokban vagy hordókban összegyűjtött hulladékot a Terra-Line Kft.
telephelyén a szennyeződés fajtájától fiiggoen elkülönítve, szóródás mentesen nagyobb
csomagolási egységekbe (konténerekbe) szerelik át és az ideiglenes taroló helyre helyezik,
vagy közvetlenül az engedéllyelrendelkező árta\matlanító helyre száIlitják.

Egyéb, szilard halmazállapotú veszélyes hulladékok esetén is a lehető leggazdaságosabb
száLlítás a cél, így lehetoség szerint minél nagyobb szál|ításl' egységekbe csomagolják át a
hulladékokat. Ez a hulladék fajtájenől és szennyező anyagaitól fuggően lehet patentzáras
hordó, konténer vagy ömlesztbető anyagoknál kozvetlenül a billenőplatós pótkocsi.

Folyékony ha|mazá|Iapotú veszélyes hulladékok esetén is ugyanez a cél, de itt még
fokozottabban kell figyelni az átcsomagolás során a kömyezet szennyezésének elkerülésére.

Ezért ezeket a műveleteket minden esetben a veszélyes hulladékok tárolására alkalmasa
24612014. (XI'29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kialakított Íaktárépület erre
kiielölt területén végzik, ahol az esetleges kiszóródás vagy kicsepegés esetén sem történhet

I r,
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környezetveszéIyeztetés vagy -szennyezés, mivel az épület teherbíró, kémiai hatásoknak
ellenálló, folyadékzfuő padozattal rendelkezik. Az esetlegesen minimális merrnyiségben a
padozatra kijutó veszélyes anyagot az áIlandőan készenlétben tartott Íblitató anyaggal és kézi
eszközökkel azonnal felszedik. Az így keletkező szennyezett felitató anyagot az előírásoknak
megfelelően veszélyes hulladékként kezelik. A felszabaduló szennyezett göngyöleget szintén
veszélyes hulladékként kezelik és engedéllyelrendelkező ártalmatlanító helyre szá|lifiák.

A Tena-Line Kft. személyi és műszaki feltételei (berendezések, rakbdó'gépek, raktárhelyiség)
biztonsággal tudják fedezni a kérvényezett hulladék men4yiség tájolását. A telephelyen lévő
raktár alapterÍilete 444 m2, tároló kapacitása 400 m-, ezen a területen min. I ílm2-rei
számolva napi 400 t, ez kb. 260 munkanappal számolva éves szinten mintegy 104 000 1

hulladék tárolható. Az elokezelési és tárolási engedélykérelemben szereplő veszélyes
hulladékok mennyisége 12 196 tlév. Az egyidejűleg tárolni kívánt veszélyes hulladék
mennyisége: 400 t.

Az Ügyfél esetleges havárla helyzetek kezelésére üzemi káre|háritási tervvel, illetve súlyos
káresemény elhárítási tervvel, valamint a kárelháritásban részt vevők részére a szükséges
felszerelésekkel (védőkesztyű, gumicsizma, saválló kesztyű és ruha, arcvédő Vagy Szemüveg,
stb.) rendelkezik.

A fentiek alapján a fenti területtelkapcsolatos hulladékkezelés engedélyéhezhozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalásom jogalapja a R. 30. $ (3) bekezdése, valamint a közigazgatásí
hatósági eljárás és szolgáltatás általénos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 44. $ (6) bekezdése és 72. $ ( I) bekezdése. Az önálló fellebbezési jogot a
Két. 44, $ (9) bekezdése alapján zártamki.

Szakhatóságom hatáskörét és illetékességét a R. 30. $ (3) bekezdése, valamint a
katasztrófavédelemről és ahozza kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20II. évi
CXXV1II. törvény 22. s (1) bekezdés c) pontja, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek
illetékességi területéről szóló 43D)r 1. (XI, 30.) BM rendelet 1. melléklete hatátozza meg.''

Kiskunmaisa Város JegYzőiének szakhatósági á|lásfoglalása:
,.A Csongrád Megyei Kormanyhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(672I Szeged, Felső-Tisza part 17') megkereste hatóságomat a TERRA-LINE
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (6120 Kiskunmajsa' Csontos Károly u. I}I.sz.) által
benyújtott Kiskunmajsa Csontos Károly u. 101 . szám alatti ingatlanon végzett veszélyes és
nem veszélyes hulladék előkezelése és tárolásának megvalósítása ügyében, hogy a helyi
környezet- és természetvédelemmel kapcsolatosan szakhatóságként nyllatkozzon az
engedélyezési eljárásban.

Figyelemmel az eljfuásban érintett tevékenység helyszínére (Kiskunmajsa, Csontos Károly u.
101. sz.), az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló Kiskunmajsa
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I012006.(VI.02.) számű rendelet mellékletében
felsorolt tertileteket nem érinti. Ennek következtében a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáItatás általános szabáIyalről szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Két.) 45lA s
(2) bekezdés zerinti hatásköri és illetékességi vizsgálatra figyelemmel a természetvédelmi
hatósági hatásköröm hiányát állapítottam meg, egyben a Ket. 45lA s (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően megszüntettem a szakhatósági e1járást, mivel tervezett tevékenység
nem érintett helyi jelentőségű védett természeti területet.

Z)



A döntés elleni fellebbezési lehetoségét a Ket. 98. $ (2)' (3) bekezdése alapján zinÍamki.

Hatóságom hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 7Il20I5. (111.30.) Korm. rendelet 30. $ (3)
bekezdés 7. sz. melléklet II. táblázat B oszlopában foglaltak, valamint a Kr. 31. s (3) bekezdés
8. sz. melléklet II. táb\ázat C oszlopában foglaltak á|lapítjákmeg.''

*

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

A rendelkező rész 6. a) pontjában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szőIő 43912012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 14. $ (5) bekezdése' a6. c) pontjában foglaltakat 15. s (2) bekezdése, a 6" d)
pontjában foglaltakat a 15. $ (1) bekezdése alapján tettem. A 6. b) és e) pontokat a Ht. 84. és
86. $ alapján írtam elő.

A környezenédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/)1/15551-2/20]6. számú határozatával
íasső hatólyú döntést hozott, amely danfts jelen határozatra tekintettel nem emelkedik
jogerőre.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a kömyezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szoIgáltatási díjairól szőIő 1'412015. (III. 31') FM rendelet (továbbiakban:
FMrendelet) 1. számúmellékletének4.6.,5. és 11. pontjaalapjánhatárlztammeg.

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. $ (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.
Az engedél1t a fentiek szerint aKt.62. $ (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam meg.

Az engedély érvényességi idejét aHt. ]9. $ (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áItalános szabályairól
szőIő 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. $ (1) bekezdése és 99. $ (1) bekezdése
alapj án b i zto s ítottam'

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

Hatóságom hatáskörét aHl 62. $ (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8. s (1) bekezdése
állapítja meg.

S z e g e d,201.6. december 16.

Dr. Juhász Tünde
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