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HAl'AI{OZAT
Az országos Kcinlyezetr,éc1clrni és'l'ertllészetr,éc]e]rllr FőÍ-eltig1''cLl1Sc! (a t()\,alhhilkllrtl. Fiitcl|rg1,c1ilseg)
a TERRA-LINE KörIlvezetr'éclclnri és Szolgál1ató Korlirtolt Fc.lelősségíi Tiirsaság (széklrclr, ós
teicphel1,: ó120 Kiskutlrllajsa. Csonttrs i(ároly, Lltcii 101.. 3i73rl. hrsz.. rct.t:t()(lo()-+J]().
KT.I: l01328169' KSI{ azol-losító: 132393ól-jS]]ji,_]-()3. ,lttl,lszátl"t' 1_r2393ól-2-03.. cégjeuvzókszárlr.
03-09-11l4ó0, a tor'lrbbiakbar]: 1lrlgedélycs) részérc - kóreirl-rénck he1yt ac]r,a

engetl él-vezi

nem veszélYes hul|adék országos szirllítását az aIábbiak szerint.

1 .) Az en ged élvezett h ulladékgazcl álkotlási tevéken_vség nr eg nevezóse:

Szá1]ítási tevékerrység véezése je1en e rrgedóly 3 ') pont jábarr Í-clsor'olt l]ell'l r'eszé1yes hullaclék
tekirltetébell.

2.) A h u llaclékgazcl rilkotlírsi tevékenr'séggel éri ntctt teI'iilet :

Magyat ország teriilete.

3.) A Irull:rtlók frritriia, típrrsa és lnennrisége:

.Í.) Bevezetendő biztons4gi és elővigvázatossági intézkedésekre vqn:rtl<ozó kör'etelménvelr:

Az erlgcdé1yezett ne1-Il veszé1yes hulladók közútorl történő szál1ítása Magyarország területén történhet' a
1ru1ladékok Ílzikai' kénriai' és bio1ógiai tu1ajclonságainak rleg1eielő. a körrlyezet veszé1yeztetÓsét,
szennyeződését. a hLr1laclékok szóróc1ását kizáró tnódott.

A tevókenység l'égzése sorátl bekör,etkező csetleges hal,árilit - a kirrelhárítás egyiclejii rllcgkezclésértel -
az illetékes vízügyi hatóságrlak késecielerll nélkiil be ke ll jelenteni. az illelékes kiintyczetr'écle lrrli ilatóság
tá jekoztntasa rttel lctt.

A lcrekcttvscL sotátt llr'körctkczi, e:ctlc!:cs káI't.st.t}'lt'tlr.5/el]Il\czt\des escl(.l'l lrrtrtirk I'elszárrr,rlljsár.,],l. lr

teriilct erecleti áLlapotaba l,a1ó r'isszaál1ításáró1 az I:ngedél-ves köteles gorrdoskodrli.
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Rakotlás eS :záliitás sor'árt rlregl'ele Io irttézk.'tli'. rttt'gtétclér cl és aZ eler'Iretö Icgiobb tecllnika
alkalruazásával biztosítalri kel1 a teIa j- és a levegőtcr]le lés rllel{elózését. I

A sz1rl1ítójárrnúívek tisztítása kizáró1ag o1yan gép_iár'rlliinlosóbaIl törlérrlret, at-tleIr, ai't'a rleg1'elelő
errgedeLvekkel rcndel kezi k.

A szállítóiár'rtriir'ek telephe lyen töItérró tárolilsár' 1llrkolrltriisár írl1, kcll bizrosítani" hogv cse1legés.
e1 Íbl ylr s ne történhessen. körrlyezet szennyezést he erecl tlé ny ezzen.

;

5.) Az engeclély jelen határozat jogerőre eme|kedésótől számított 5 élig hatályos.

6.) Az eiggdélyezett telékenység bemutatása:
:. '

a) ' Á hu1laclékszá11ítási tevékenység lérryeges jeilellzói:
Az errgedélyezett llulladék szállíráslir Errpcdi'l1es ttiia.jdonában levő száIlírójárrniivckkel végzi az
átadók telephelyei és az llvevők telephelyei között.

A 1rullac1ék Engedélyes teleplrelyére az jl]etékes körrlyezetvéclelnri lratóság áital kiadott külörl
hulladékgazdálkodási engedely alap.ján kerüllret lle.

Engeclélyes a telephelyén törtérrő hulladék tyLijteset. kezelését külön hullaciékgazclálkodási
engedély birtokában végezl rct i.

Engedélyes jelen erlgedély birtokábarr szrlárcl és tblyékorry lrulladekokkal kapcsolatos
tevékenységer végez.

b) A hul1aciéks zá||ításj tevékenySég környeze tvédelrnr _je llerllzői:
A szállító3árnriivek tisztítását és kar'barlrltrtását Peter_Szabó .láttos egyélri vállalkozó
(6120 Kiskururrajsa,.Iókaiu. 1/A) r'egzi Ilyilatkozat alapján. :

A huiladékok szállításár'a alka1llrazot1 . szál]ítój1rnrr[iyek 1evegoterhelése ellranyagoll-rató a
szállítási útvona1on 1raladó gépjárnliivek Íbrga1nla rle llett.

Aszá11ításitevékerrységeiőírásszerintivégzésekizáriaatalajszerrnyezőc1ését.

7.) A tevékenység végzéséhez szükséges egvedi föltételelr:

a) szemé1yi feltételek:
Fngedélyes környezetvédellni végzettséggel rendelkező ügyvezetóje végzi a hulladékszállítási
tevékenység közvetlerr írányítását. Enleclélyes a hulladekszállítási tevékenység végzéséhez
nre gfele1ő szárr-rú aLkalmazottat Íb 91a1koztat.

:k:b) tárgyi feltételek:

Engedélyes a kérelnrezett szá1lítási rne rrnyiségnek megfe le lő számú és teherbírású
.szá11ítójárnrúivekkel rendelkezik (a szá11ító_járnriivek adatait jelerr 1ratározat 1. szánú
rnel lék lere rartalnazza|.
Engedélyes telephelyén (6120 Kiskurutlajsa. Csontos Károly utca 101 .,311311' hrsz.) tör1énik
az üres szá11ítójámiivek tárolása.

c) pélrzügyi feltéte1ek:
Az eset1egesetl bekövetkező ]'ravária 'helyzet felszárnolása céliából EIrgeclél;,ei a ,,

Generali Biztosító Zrt'-né] 95594l010q0-543900 kötvényszállron környezetszerrny'ezési

- t-elelosségbiztosítássa] renclelkezik. .. .,',,'''' ','

Fngedé1yes köteles a kornyezeti károk Í'elszárlolására szo1gáló biztosítási sz,erzodést az



enge(lé ] YCZct t ter'ék ctly,ség be1-c.1 czései g ha Lá lyá ba ll l c]lll ta ftalli

8.) Az eliár"ásban közrenríilrötlő sz:rlihatóság megncvezóse és rrz irll:islirglaI:isa rcnt|elkező része :

A Bács-Kiskutl Mcuyei Kor_rlányhir'atal Nópegészségiig1,'i l]őtlsztirly' (a toliiLlbiakbarl: Szakhattiság)
Ellgedé1vcs llcIl'1 i'eszélyes hLrllac'lék sztillítási ter'ékcn}'stlg l é']zésÓre \'o1latk0Zó cItgctió1l'ér]ek
kiac'l1rsálloz I]KR''00l i 009 l 7-4l20 l 5 iktatószárlir szakhatósltgi iillás1tlg1:r ]ászlllail kiizegészscgirgl.i
szerllptlrltb(li az alábbi Íé1tótcl betartása nlc11ctt járult hozzá:

'.'1 /arékctt.1''ség 'stlt'titt tt ltttlltulék k()t'lt.l,'t,:e/be vló kiftttti"sttnttk (c.'st)1lölc's' 's:il.tit^gti's. 's:ól.txltis)
t lt e gc l [i :é s é t' tíl lil l ru tt t tt t r ;'s' ttrt gt l n tltl's k rltl n i ke l l. "

9.) [lőírások. cÍ:\ e(li fcllételeI(:

l . .Jelerl ]ratár'oza1 1 tllitso]atj pé1dán-vi1t a hr'i11aclékgazdá]kocllrsi tcl'ékcrlvsóÍ] l'égzése soriill a

szái 1 ítci.1 árnliivijn kel] taltani.
2. Az e gycs szti1iítrrlárlyokra \/ollatkoZó tur'arokt-llátlvoktlt és a lr1,i1r'iitltar test lL l'tltlatkozó

jogszabálybarl előír_t ilatáridőig (5 évig) nleg kell őrizrli.
3. A hr"r]1aclék szál1ító.jának a hu1iaclékkal kapcsoiatos n1,ilr'árltartási és aciatszo1gá1tatási

kcjtelezettségekrill szóló korIlárryrende1etbell tlreghatát'ozott lnóclorl tlviir'átltartás1 kcli vezettlie.
1. IJngedé1yes az általa szá]lított hulladckot a hullac{ek ter'r-rle1ő.je" bir'to]<osa áital rl-reghatáro)ott.

átvételrc jogosult átvevőhöz köteles szá1lítanr. Ha az átvevij a szállított hui1adékot tlct-tl veszi át.
azt Engedéiyestlek a terlnelóilöz vissza kel1 szá]]ítania.

5. Engeclélyes te1ephelyórc bekerülő hulladék tálolása, kezelésc (beleér'tr'e az előkezelést is) csak a
hatáskijrrel rerrc1e1kcző. terl-iletileg illetékes környczetr'édeirlli hatóság által kiaciott ll'regÍ'eleló
erlgedé1y birtokában tcjrrénhet.

ó. A lrul1adék kizáró1ag oiyatl átver.'őrlek adhatóak lrt. aIllei1"rcrlc1e1kezik aZ eclt]t1 lzorlosittl
kriclszárllÚr hullaclékokra érr,óllyes 1llrlladékgazdálkodási erlgcclé1l-v-el_ az crluec1élyéLlerl szercplő
átr'étel i rllcllll1,iség ere jéi g.

1 . Engcc1élyes tevéketrysóge sorátl r'rern lépheti túi.1elen határozatball szct_cplő ér'es tnettt''tviséget.
8. A hulladék szállításlrt csak ol1,an t-t-lilclol-t 1ehet végeztli. arlely alkalrllas arra. hog1, a kiporzás1

ll'rcgakacl1rlyozza atlnak érclekéberl" 1rogy a tevéketlység sorátl körrlyezetsze tltlYezés lle
kcivetkezzcr-r be.

9. Arlenllyiben az engedé1yberr rlregl-ratálozott adatokbarl változás történik. at-itlak bekijrletkezésétő1
szánlított 15 napon belüla környezetvédelnrihatóságrlak be kell_jelenteni.

10. Engedélyes nyilvárrtartásában a hu]1ac1ék eredetérrek hyotl'tol't követiletősége cé1iából. a
teIlrészeles szerr'rélytő1 átrletl hulladék esetében a jogszabálybarr előírt ac1atokat tarthat1a nyilr,án.

.]elerr hulladékgazclálkodási engeciélyezési eljárásában a t'őf'eiügyelosóg nlegá1lapítja' hog1, 120.000 F't,
azaz egysz'áz,lluszezer Íbrirlt összegii e1járási költség Inetü]t Í'el' zurle]r,et llrrr:cc1ólycs rtlegÍizete1t.

A Szaki-ratóság BKR/001/00917-4l2()15 ikratószárrrír szakilatósági állásÍbgia1ása a határozat eller'ri
bírósági l'el ü lvizsgá lat ker ctebcn iátttadltató rncg.

A l-ratározat el1err Í'e11ebbezésnek ilelye nitrcs, mlak bírósági f-elLilvizseálatát - _jogszabál1,sértésre
hivatkozással - a Főfeliigyelőséghez a köz1éslől szárlított 30 napon beliil 3 pólciányban benyirjtott' és a
Fővárosi Közigazgatási és Murrkatigyi Bíróságtlak cítlrzett keresettel 1ehet kérrli.

A bíróság a pert tárgvalásorl kívül bírál_ja el. a felek bárrllelyikének kérelrlére azonbatl tárg},alást lart. Az
iigyÍél a tárgyalás tartás1rt a keresetlevélbetl. il1etve az alperesi ellerrkéreLeIl-r kézl-rezvételétől szátllított
llyol(' ]'liLlloIl hclül ír'iisblrt kcrIlt'ti'
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IJrlgeclólyestő1 2()] -5. .jatluár 14_órl kére lc'rlt Úrkczctt lrz $1só-Tisza-lidókr Kiil_tlyezctl'écieltlli és

lertnészetr,écle1llrr Ire1Liuye1őséghcz (a tor'ábbiakbitrl: I'clti*1,e1(iség) llel'l] veszé1yes hr-Ll1aclék

szái1ításárlak és gvii_j tésérlek crlgcdól'vczósc i ránt.

A Feliigyelősé_u rlcgá1lapírotta. ltogy a kiirllyezetrócielrlli. 1ertllészcttÓclelrlli. r'ízrécjelrli lratósági és
igazgatlrsi Í-elac1atokat ellátó szcrvck ki.ie ló1eser(il szó1ó 48l/2013. (XII. 17 ) Konll. retldelet
(a továbbiakbarr: 481/20l3. (XII. l7.) Korrll. reIlclclet) 12. S\ (3) bekezdése a1ap_ján. a l:'il1-elügyelóség jár
el a llillladékról szóló 2012. évi CI-XXXV. tiirr''érly (a tol''ábbiakball: Ht.) 14. \-ban foglalt
körrlyezetvédelIli hatóságkélrt' ha a hullaciékgazclálkoclassal kapcsolatos engeciély rllegszerzése' r'agy a

r-ryilvár-rtartásba vótel iriirlti kérelelll több í'clLig1,c1iiség i11ctókességi ter'Li1etére ter_jecl ki, ezért a
Felügyelőség 2015. jarluár 22-éu a kiizigazgatási ilat(lstrgi eljárás ós szolgáltatás álta.lá1',ils szabál1,'air'ól
szóló 2004. él'i CXL. törrérry (n ttlvltbhrlrklllttt: I.'ct.) :]. \ (1) és (2) bekczclései alap_járl az Liuyet

illetékesség l-riányában 14201-]1_ll201-5. i'igviratszlrrllíi r'égzésérlel. t'tcI'll veszélycs hul1aclók szái1ítása
tekrntetében tészberl áttette a Fiil'elügyelőséghez. s- n .

A Ket.44. $ (1) bekezdése, valanlillt a 48l/2013' (XlI. 17.) i(orrll. retldelet 34 
's 

11) és (3) bekczdésc"
továbbá a ó. szárnú rne1léklete alapján a FőÍ'elügvelőség 201_5. rllárcius 26_árr nregkereste aZ l1g.vberl

hatáskörrel rencleikezó Szlkhatirsligot. artleIy a kör,etkez(j lrll/rslbglalást adta kl:

A Szakhatóság Errgedé1yes netn veszé1yes Ilulladék szállítási tevékenység végzésére vonatkozó
engedélyének kiaclásiúloz BKl{/001/009l1-4l2015 iktatószánrú szaklratósági ál1ásfoglalásábarl
közegészségügyi szerirporltból az a1ábbi t'eltétel betartása rlellett _járr-rlt irozzá:

A szakhatósági állásloglalás inclokolása az alábbiakat tartaltllazza:

,,A Terru-I'ine KörntlezcÍt,ét]elnti és ,\zolgtiltttló K/i . ttattt ye:;:é1)'es lttt]lctdékok 'yzcillíto'si leyéketn,scg
végzé'sére yrntltkozó enget,lélv kért:lttte/ tt.l'itittltt he tt: ()r's:tigtl's KÖntye:elvét.Iclttti é,s 7-crtttü'y:etvétlalttti

I|ő/blüg,elő'séghe:. tttel'7'haÍósúg srukfuiló'súgi tillti.;ltlglultt's kiutlti's'u c'éljtihól kere,sÍc ttteg IttÍé:elattte/.

hoz1; tt !eyükens;,ség, engetlé|l,e:é,sének tt tttcgltttt{tro:oll 'feltt)tt'lt'k l'lt'!ttt'lt'tstil'ttl közegé's:,llgilgr'i
szetn1lontból ukut]úlyl ttittt''i'' e:Jt'l tt t'etttlr'lke:t'i ré's:hen .fbglull,tk 's'zeritlÍ dÚ'1ÍötÍeil.

Az önúllri jogt;t'l:oslctÍclt ''tt kö:igttzgctÍtisi hu1riscigi eljrirci.s tilltlltitto.y 'szubálvuir(ll".szóló 2001' él,i C'YL.
tiln:én\l (ttll,cibbiakbcn: Ket.) 1-/.l (9) beke:dé'se cllupf titt :tirÍattt ki'

Az el.járási cselektném'ktt1lC.ltttt ,t: eljut'it:i ki;lt'seg ltlértékét (27.700 }rÍ1 ''ctz,4llcttni_1Vc7l1'g1:1--1l-zlgt'l t;.r

TiszÍiot"vclsi Szolgtilat eg))e.\ k()Zigűzgatasi eljtirri'sttiért é,s igct:gttttt'si jcltegíi s:tllqttlÍctlt'i.suiérÍ /i:clendrí
clíjokról" szólri ]/20()9. (l.30 1EiiMrendelel-Y]. ]3.1'ltlttl'jtt ha/tiro::ct nteg'

Szakhutrisági álltis/oglaltisotltctl Ket. ]]. tt-úru /ig'eletlttttel. '.u körn,-ezelyécJelni, Íerttté'szeÍvéúelnti,
l,ízvécleltni ltctróscigi és igctzgcttti'si ./bltttLutokctt ellt|ttó 's:ert'ek kijctötésér(ít" szriló ]8tt]0]3. r'\'tI. Ia.1

Krn"mánvrettclelet 31.'$ (1) é's (3) beke:dé'yélrcn é.s ó. 's:. nellékletehen t1lL'glt(tlL'lI'o:tltt. hatúsköl^ilnillen

eljan,u, ,.u /elcpíilé,si sziltirc] é,s.fiilyékott.l, hu]]udékkul kupc''solctttl's kö:egé'szségiill,i köl,e/eltltént:ekről"
sztitó tő/2002. (IL/. ]0.) EiiM rent.!elet előírti'sttit'tt lekinteÍtel, ratttlclcÍ ,,tt: Állrttlti ,Vqlegl'r:'rc:gtlgt'i c.r

Tiszliorl,osi .,SzolgciItttrt)l. ct népe.gé.s:.sl.gll.gl'i .s:ttki,gtt:,4tttti''i /'eltttltttok elltittiscb'ól' l'ttltttltitll ' tt

beke:tlé'sében. é,s' ',u .fiil,tirosi é's tttagyci ktll'ttttitt.l'ltiytt/ult;król. 'vulutttitt! tt júrtis'i (-ft'íl ut'tlsi kcríilati)
hiratulokt'ól" 'szóló ó6/20]5. (II]. 30.l Ktlrttt -'.l t1t h,'k,'_,It:';ebctt tttegcillupíÍott illalt'kc's'séi4gel adÍtttlt

ki

trrgudi'l1es rttcglizerle a szakltat,i.áli közrerrliikötlt': i'.liLzr.llltl't:i :zrrl::áltarási tlí.iár.



A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tilrvór-ry (a tor'ábbiakbarl: Ilt.) 2 \\ (i) bekezclés 26. pcltlt_ja

szerit-tt: ''}tullttclékgtt:dálkotlr't's. tl httllutlék 1...J .s:tillíttistl 1' .J.

A It1. ó2. $ (1) és (3) bekezc1ése az a1ábbi rerlc1elkezést tarta]tllazzl.

k'iyétellel - tt köut.\,c:cÍl'édellni ltttlt),stig ttltttl kiutklÍt ltttllutlékgu:tltilkodtt'si cngctlél.l' f ...J ttlttplcitt
1. ,: ,1r, : I t r, ! ii . '

(3) '4 ktlludakgu:dttlk,,J,i',i t'ligt'./tílt' l ] ircittÍi kéreltttct u kötll):e:ctl'cdelnti lttttó'sűgnál kell
előlerf e.s:Íeni u lntlltulékguztltilkotlti'si lel'ékettt,,sécek ttyilrtitttttl'Iit:lltt yL''/L']L:l';;l' l'ttltttttiltl lttttó.s[tgi
engedtl:;e:éséríí] szriló kot'ntant;t"entleletben Dlegh(1lLit'o:()ll /(lr1(llI)|]ll1lLrl. ''

A I Ir. L4. .5' az elállbi r'crttlelkezcsekt't tat-1altttnzza:

,,(]) Í]tillatlektll c''stlk hulludékguzdtilkoclti'si t'tl{t'tlt;l,l'hit'Itlkithtttt lr'ht't .:-itl1ítrnti' kil't:yc htt

b) u g):cirtó, tt ,ftn'gttltttuú' i5, citl'ételi kötelezctt'séggel ét'itttelt htilutlékrlt httllutlt;kke:elő lt;Íc'sí/tttéttyhe
.::trllitjtr.
(2) A hulltldék.s:cillítóju /elel|i,s a hullacÍék rettcleI1e/a,sihclycrt, töt'téntí hi:ltlttsitgtl's aljulíttlti'súérl.
(3),\za]títá'shól cret]ő szentt);ezés c'\etén tt htillttt]ék sztilítóju gtlndo'skotlik uz art,tleti kijt'ttl'c:t'Ii tilltt1lt,l
helyreá1lítcitttról , ígl, kíilönal,sen o teriilel szcttntezé'stttenlesíté'sérr'íl cs tt httlluclék t,l's:tillitri.sttt'ill.

A Ht' 65. $ a1apján:

',(1) ,4 hulludék Íermelőie, kortnitnvrendaleÍhen utaghtlltirozolt birÍoktl.stt' gl'íijtii1r. s:itllít,,f ,t'
kere'sketltile, köl:etíÍ(ije é's kezelőjc' l,uluttlittÍ u kö:s:olgriltaÍó (u ttlltibllit*hcttt eg,.,i.itt' tt),ilyútt!urlú.srtt
kötelez?lt) u hullut.lékkal kctpc'solutos tt.\;ilyonttn"tllsi és utluÍs:olgtiltuta';i kö/ela:eÍl,\'égCkről 's:ó]ó

's ze r i tt l u t e l e plt e l vert n1:i |y fi71 1 r,,"! ú,\ 1 1, e :e 1.

(2 ) ,4 hillt.tt{ek gvííltíije' sz(.tllílóiű. kercskatl(ife,
n\:ilyri,r,rrrrri.shcn tt hul lttt!ék ereda1ének l|:011l()n

hulludék eselébctt
c.t ) u t e l' ttt é s : e l e s .y z e t n é l t'u z o n o's í / rj utl ol o k u /' t, u l ct t l l i lt Í

lt, tt lrtk. itttr't
Í t t t't l tt t I'j ct t t'v i l v,j t t'

(3) ,4: (] ) bekezclé's .I'zerinti n}lill'íntttrlti'gt ct httlltrclékjegl,'zékről 's'zólo ntinis:t,'l'i l'e lttlt'lt'tht'tt
n e gh u l cir o z cl Í 1 tt z, tllt o s í Í (l kód ok cl l opj tin k e l ] t e - r' t t t i.

(1) Á nvilt:anÍorÍásÍ, íizetnnuplóÍ, bi:ory]alot a n|.,ilt,cittlttt'l/t's lleza1é'sére kö|eleze/t legtlltibb 5 évig -
veszélves httllttc]ék eselén 10 évig - negt'írzi' Í]tllladéklerakó ese/én u hullutléklerukúsi tcyéken'v'ségr(íl
l:tilú tD'iIt',jtlILlrl(i'\' t'i:t'ttttt,t1llti ttt'ttt.st'lt''f!t'_ltt'lii.
(5) ,4 n y-ilvtittÍclrtcis vezeÍésére kÓÍelezetÍ ct tlvil.',tittlctrÍti,s alupjott u httllur{ékkul ktt1lc'soluÍo's

hut(lscignok udclttlt.szolgaltat , tLn,óbbú nyilyúntortttstit u ható,sag fblhívrÍ,stt e.selün u huíóstig
rendelkezésérc htlc''s1lr jo. "

A Ht. 71. $ szerint:
,'Á Íe,-ékeltys'égéllel tlktlzhottj. elííre 11el:t lttrhcltti korlt\;ezeti kúrtlk lel'::rittl,,lű'srit lt'hr'tt'jl'r, /el'[j

finanszírozcis biztosítc'isct érdekéhen körl1.j}ezeÍI)édeltrli bizloSítű'\l köÍ uz o kormciil,rencleleÍben
n t e gh ct t ar t l zot t gtlzcl ci l k ocl ó s z e n, e ze Í,

,,b) cnne!1, e ír)it,étry szerint httllctclékguztltilkotlú'si engecÍéll,hez 1 . J ki)töÍl tevékettvségel r'tjgc-_ t ]

Fentr.iogszabályhelyek és Engedé1yes kére itlle alapjárr a FőÍ'elügyelőseg rllegálllpítottlr az a1ábbiakal:

A iru11adék szá1lítása hullaclékgazclá1kodlrsr-rak rrrrnósLil. rlle1y terlékcrlység jogszabá1yok)ban

rrleghatározott kivéte1ektő1 e1te kintve kizárólag hullac1ékgazclálkodási engec1éLy hirttrkábarl
vegez ltető.

k() zl'c í í/ (,{ i e' ke:e l cí j c t t : ( ! ) h e k rj :tlé,s h e n tl l t, glt tlÍ tit'tl :tl / /

kör t, t h e Í ő.sa gc t' ü l j u h ó l. u t c r tt t e s:c l c.s'y : e t lt é l vÍ (í l u / y t, Ít



I-rr_tcdélyes riltal berlyÚrjtott kérclerlr llCIll tc]clt llleg a lrLlllaclékcazdá1ktlclllsi ter,ékenvségek
rlyilvtrntartzrsba \'ételólól' valarlritlt hat(tsiigi cngedé]vczésről szól(l 13912012. (Xll. ]C).)

l(clrrll. reltclelet (a továbbiakban: 439i201] (X1l. f9.) I(orrll. rerlclclet) ó. 
'\ 

6' 7. \-ában lilgla1t
clőírásokrlak, czér1 I:(l1eltigye1őség OK'I'l"tl(I)''1E]2-2i20]_5.. OK'll]-l(Pi 1322-5i20l '5. ós
OKTF'-KP/1822-12"12015. sz/irllokot't hi/trll,ptitliistlkra hír'ta 1é1 Ellgeclélyest' [:rlgedél,ves a

hiárlypótlásokat teljesítette.
Lllgec1élyes igazolta a rerldclkczésórc álltj pénziigy i cszkiizök Illeglétét.
Errgeclé1yes a hr-r]1aclék szállításiihoz sziikségcs szcrllé]\'i, ttirg.vi és kilzegészségLig1,i l-eltételeket. az
a1ka]rl'razni kír'árlt tecl'rrrolcigiírt" tovilbbá az cszkijzijk" a lloretlclez'ósek és a járnl[ivek rllLiszaki es

kiinr1,ezetr,écleinlr jeilernzőit^ azok állapotát. rllírl(iségét és t'clszereltsógót igazoió clokr-rlnetltt-itlrokat
csa1olta.
Ilugeclélyes kapacitásszátllírássa1 igazolta. Iltlgl' lt 3. porr1barl szerep1ő hui1aclék szállitásához is
i;.' :ÉÍ-elelő kapacrtással rerldclkczik
I::ngedélyes jeleil ell_gedély birtokáball szil/trcl és 1ilLvékorly hr:iladékokkai kapcsolatos terlékcrrysógct
\ ege,/.

Erlgedélye s csatoIta Kiskunrllaisa Vártls jegyzó.ic l|r1ta1 1445-1l2'O06' iigyiratsziirllorr kiaclott
telepengedély tlásolatát.

|rlgedélyes csato]ta nyr1atkozatát. llliszeritlt ir szá1lítójármÚivek karbar-rtartását és tisztítását
I]éter-Szabó János egyéni vá1ja1kozór''al (6i]() KiskLLrlIlla_jsa. Jókai u. 1/A)kír,ánja végeztetlli.
Er-rgedé1yes csatolta Péter_Szabó .Tátlcls er:yéni l'á]lalkozó (6120 Kiskurlrllajsa.
.Iókai u. 1/A) rlyiiatkozaláÍ, rrriszerint Engedélyes szállítój1rrnl[iveir'rek karbantartását és tisztítását

l,]J"íl''r", csato]ta a környezetbi'tonragro. az c.setlegeserl bekijvetkező káreserrrény ell-rálítására
r'onatkozó tervet.

t'lllgedé1yes benyújtotta a körtlyezetr,éde lIlli [liztosítlis rllegkötesének téltvct igazo1ó clokut-tletltttt-l-tt'lt.

I':rlgeclélyes igazo1ta. hogy a .139i2012. (XlI. 29.) Korrll. rerlclelct 7 \-a alap.járl Errgcc1él1"es
kilrnyezetr'édeln-ri r'égzettségge1 rellclelkez(j iig-vrczctiije látia ci a ]ru11adekszál1ítási tel,ekérl)'seu
I cI ügve l et ct.

Erlgedélyes csato]ta a korálrbi hr.rllaclékgazclálkocltisi tel,ékettységéről szóló. 439l20l]. (Xll. ]9.)
Korr.r"r. rendelet 1 1. $ szerinti nyilatkozatot.
Errgedélyes igazo1ta, l-rogy szerepel a kijztarLoZáStl'}ellieS adózói adatbázisban.

A FőÍ'e1ügyelőség i'elhív'ja Engecló1y,es fi_uyelIllét. hogy a 01 Íiicsoportba tartozó hullaclékokra csak akkor
terjec1 kr a Ht. hatálya' így jelen errgedély alapjilrl azok akkor vorrl-ratóak be az erlgeclé1yezett

hul1aclékgazilálkodási tevékenységbe, at't'lct-tt-tyiben t-erlti hLr1ladékka1 végeztli kívárrt tevékenység netl-t

n'rinosül bányászati 1ruiladékkezelésnek.

A bányászatró1 szóló 1993. ér,i XLVIII. tclrvény szabályai szerint bányászati hullac1ékkezelés: '.rl:
cist,tint;i rt))er,\ünl)lgok btin\;tisztttct, th'tllti'ytt é'; l'e!títllgcl:tis'tt,sot'att keletkez[í htillatlek - kil'eve tl 1l(lt1
közt,etlctt|il e tet,éken);s'égekból szarnta:ó hltllnrlék - Jtttllarlr'kkp:cl|i létc.yíttnénvben törléttrí g,t'ijtése é.s

tárolcisc.t,l,ttlctntinl a hulloclék keletke:é'yi lrclyétől tt htiltttlékke:elő lete'yítntén,iu Í(jrÍétlő 'y:állíttistt.''

A bányászati hu11adékkezelést a brinya1-e1Ligye1et engeclólyezi

Fentiek alapján a FoÍ-eliigyelőség rlregállapította' hogy a ilulladékgazilálkodási errgedély kiadásának a
jclen lntlirozelbiur [oglaltlk szerirrt rkadilva rrirr.'s.

A Főfelügyelőség Í'elhívja
d í.i Íizetésél'e kötelezett.

Engeclél1,es Íig1'elnrét, hog1'a Ht.82/A. $ (1) belieztlése alap.ián feliig1'eleti

Az cl.járás sorátl közrenlLiköclő szakhatóság lil1iislbgla1ásál és artrlak incloko1tlrsi részét a Fő1-eiügyelőség a

Ker. 7]. 
'r 1|)hekt'ztle.ctrek tlh)cs ed)1rt',Itt_jiri allilr.illrt lrtr|"11', lL ltliiáI',rzltlI.lt.



A hatiirozat rerlclelkezii rószérlek -5. porltj1rbaIl ioglaIt időbeli 1latiii1'a a IIr. 79. 1\ 11) bekezclése ala1l.járl
kcrült rIegllat1rroziisra.

A Ilr. x4. :. { I ) r-: 1l) hekczdc>.'i sz.'r'irrr.

telle'síté'sc ct't.lakchctt u ltttllutlckbit'ltlko.yt, tt ltttlluiék Íttlttfdolttl'sitt. jllt,tl't: tt k()t'tt.la:atlttt's:tttilt)t kötclt,:i

illetye tt kt)rtt.l,'t':t'Ílttt's:ntiló tlteg'lzegi' talje.síilé's'tikct cltttttltt's:lftt. illetyc u httlltttlekgulltilktxltt'si
eni1etlél.l lte: l'(/g}' u ltttllttdékgtt:dctlkrxÍú'si kö:,s:ol-uúltu/ti'si ,itt,:r',lt:ll,'ltt'' ki)ti;tt Íeyckatn:'ségt'Í u:

a: eredcl i úl lu1ltlt llelv"cúl l Ítti'sttt'tt :

c) a k()rtt.l,c:c1 '\:c11lll'c:é.se e'sc/eben ollvtn inté:kedc's tttt',4Íatelúrt,, tttttel.l'Lt kilt'n.l'e:ct's':etttt'l'e:é'sÍ
c''sökkettti i'rlg}' lllc,-l'-t'ittÍe1i, tt körtn'eze/ kcirtl's'otlóltit ki:úrjo.
(2) '4 köt'ttl'c:cll't'tlcltltj kttó'scig - a: ( ]) heke;t]é.shett filglulttlkott Íiilltclt(íctt - /el/tigge's:1 i. ktlrlúttl::t*"'

kt;tt;tt tcyckcli.t'.rlg engcdélytől eltér() l,ug7.'ettgecléll,ttelklili. yultttltittl tt ttl.,ilyűnÍttt'ttt"yhu yé1allte: k|)ÍijlÍ

l e ki nÍ e Í tt é l kíil r c ure }t uj t lttt / 1iy ai 111:j l1, ailt í t h u t ó'''

A43912012. (XII.29.) Konn. retlde]et i5. $ (1) és (2) bckezc]ése SZeIil]t:
.' ( ] ) Á körtt.t,ezcÍyédelttti htirj.yúg u: enget}élyt hil:ctlctlhtil t'i's'';:ttvrlnhttÍ ju' htt

kÓÍele:cÍt'\égakrijl 's:ólrj ktlrtlttin.],rendelalbctt ttteghultit'tl:Oll kö/alc:(Ít'st,géttek.
b1 ntegt|lltt1lítftt, ltt;g'l'u kereltlte:r'j u kéralenthcn fulrjí!tttt udttlokttÍ .s':et'e1lcltcÍc!1 e's tt: engatltll'
k j u d ú's ű / c : c r |l c t t t b e t t h c f 7l l 

-,'; 
7.l 3 p | 1 6,,

rl) u: ctlgctÍél.l' jtlgtl'sttltjtt u hutó,st'tgi ellettíít":é'st ukuc|til)'o::tt.
(2) ,4 könnv:etl'eclelmi luttt'lstig tt: cngetlél.l,Í ltil'rttulból yi's'\:ttl'rltljtt. lt,t

tl) u: ettgcdél),tttegttt!ú.sciho: előírt lbltetelek tltúr ttent t.illnuk /enlt.
b1 üZ ettgetlél.l, jtlgtl'sulÍftt (lz engedél1.,ezeÍt httllutlékgtt:cltiIkodti's'i terckelt.t''s'cggel /t,lhug.l,. tt:!

iltegszíi]lÍeti. t'ulttntíltl 
)c) u ltulltttlékgu:tlúlkodúsi teyékenvség itlhtaÍti'gtt ct kÖt'ttlc:eÍ ye's':éI't,c:lcta.sévcl' 'szettttl,c:é,séyel.

krtt', t.xi t,tt,it'trl f ttt'.'

Atlentlyibell f:llgedélyes a lrul1ac1ékgazc1álkodással
hatósági határozat e lőírásainak llell-} teSZ eleget.
h u l l:rtlé kgazd ál ktld ás i bírságot kijte]es Ílzctrli.

kapcsolatos jogszabályok' r'agy a lá vonatkozó
a kl"ilön 1ogszabá1ybarl t'tre gha1ároZottak szerirrt

AKet. 153. 5s 2. pontja alapján el_járási költségaz igazgatlrsi szo1gáltatásr díj.
A fentiek értelrl'róben a FőÍ-elirgyelőség az eljárási költsógről a renc1elkező r:észben loglaltak szerint

A tlőÍ-elr-rgyelőség határo zatál aHI.62.$ (1) bekczc1ese alapjárl hozta rrrcg.

A F'őÍ-e1ügye1őség illetékessége és hatáskör_e a környezetvócle1rlli és terrlészetr,ódelIlti hatósági és
igazgatásl Í'eladatokat ellátó Szervek kijelölóséről szóló 71i2015. (i11. 30 ) Kotl't't. rendelet
(a torlábbiakbarl: 7]i2015. (lII.30.) Kort-t'l. rendelet) 2 

"s 
ós a ]0. s\ g) porrdán alapui.

A renc1elkező rész 3.) pollt_1álan a hulladékgazc1álkodásba bevonhatti hLr1ladekok kijret a Fiilelügyel(isgg a

huIlaclékjegyzékről szo|ő12l20l3. (VIII.27.) VM rendelet szeril'tl t-e1sorolt azollosítti k(rclszárllok alapjtirl
állapította llleg; a z1.) pontban tbglaltak a l]t.80. $ (1) bckezclés c) pontjáIl alaprrllrak; az 5.) porltbarr
Íoglaltak.jogalap.ja a llt. 79. 5\ (1) bckezclés llt. E0. 5s 11) bekezclós Í) porrt: a ó) ptlrltjr a 439']0]].
(Xl1.29.) Ktlrtll. rettcleiet 7. \-án alapr"rl; a 7.) porrt_1a a43912012' (Xll.29.) Korrrl. retrclelet 7. l\-án alapul:



a S.) porltja a 4Sl 20]3. (XII. ]7.) Kontl. r'erttlelt't .l4. l tl ) es (3) bckcztlésc. raLaittittt a Ket. 7]' l (l )

bekezdés db) alpontjár-r alapul; a 9.) pontja az alábbi jogszabályhelyekerl alaplrl: 43q/]012. (XIi. ]9.)
Kon-n' rerrdelet 14. $ (1) bekezdése. FIt. ó5. S\ és a levegij védelrléról szóló 306/2010 (XlI 23.) Korrr-r.
rendelet 2S.$ tl) bekezdese.

A jogoI'rclslarr'a történő lcllrirás a kőzpoIrri állarrrigirzgatási szer'rekr,ől. ralaIttirtt a Kot'trrátty ta91ai es az
áliantitkárok jogállásáról szóló 2010. él'i XLil1' törl,étlv 1 s (2) bekezclésérlek g) porrtja, 5. $
(2) és (3) bekezdése. a Ket' ]00. l\ (1) bekezdésérlek e) polltia és (2) bekezclése' 109. $ (1) bekezdésérrek
a) pontjábar a 11l2OI'5. (IIi. 30.) Korrr'r. relldeleL ] . |-ábau Íbgla1takon alapu1.

A Fovárosí Közigazgatási ós Murrklűl5 i Bír'óság ilietekessegct a l:őlelügyelőseg a polgárl
perrendtartásról szó]ó 1952. évi iII. törvérly (a tor'ábbiakbarr: Pp.) 326. $ (7) bekezdese, hatáskörét
a Pp. 22. $ (2) bekezdése alapján ál1apította llleg. A ker'eset]evél berlyújtásá;..lL'lrelyét és ic'leiét
a Pp. 330. $ (2) bekezdése határoZZa n)e[. A tálgya]áS tartása iránti kélelenl lehetőségéről való
tájékoztatás a Pp.338.ö-án llapu1. Az itleték rlértékél az illeIékekről szóló 1990. ér'i XCIII' töt,vérry
(a továbbiakban: Itv') 43. $ (3) bekezdése á11apít1a rrle6: A2 i]leték Í-el_jegyzésről az ltv. 59. \\

(1) bekezclése, il1etve a 62. $ (1) bekezciésérrek h) por-rtja rer-rcielkezik.

Az engeclély rnegléte lleln lnellte'Sír a.iogszallályok álral elóírr egyeb eIrgedelvek tttegszetzése alól.

A határozat a Ket. 73lA. $ (1) bekezc1ésérlek c) pontja és (3) bekezdése alapjárr a közlésseljogerós,

ln
Burlapest, 2015..1únius ../v.'

Busi La.jos
|o igazgató rriegbízá"ábtll

Mellékiet: Az oI(TF_KPll822-I4l2015. szárnú engeclély 1 . számú rlrelléklete

Círnzetrck:
1. TERRA-I-INE Könryezetvédelrni és Szolgáltató Korláto1t Fe1elősségíi Társaság

(6120 Kiskr"rnrr'rajsa, Csontos Károly utca 101.)
Bács-Kiskun Megyei Kornárryhivatal Népegeszség|igyi Szakigazgatási Szerve HK
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