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Engedély határozat
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HATÁnoZAT

A Lenti Hulladékkezelő Kft. (továbbiakban Engedélyes, székhelye: 8960 Lenti, Petőfi u. 4.,

KSH azonosító száma: 14339581-382I_1I3-2O, KÜJ száma: 102302769) részére

veszélyes hulladékok közúton ttirténő szállítására engedélyt adok

a:z a|ábbi fe ltéte l ekke l :

I.

Engedélvezett kezelési technológia

Az engedólye'zett tcvékenysóg keretében alllr.l1. pontban felsorolt veszélyes hulladékok szál'li-
tása történhet a hulladékgazdálkodásról szóló 2000' évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 3.

$ o) pontja szerint, a hulladékok termelőinek, birtokosainak telephelyei és a további kezelők
(hasznosítók, ártalmatlanítÓk) telephelyei között aIII.l2. pontban rögzített területi hatállyal'

II.
A technológia műszaki és környezetvédelmi iellemzői

A szállítási tevékenységet Engedélyes saját tulajdonú gépjárműveivel végzi' A hulladékok szál-
lítása azok trrlajdorrságainak megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szcnnyeződését, ós szó-
ródását kizáró módon tör1énik. A szállításhoz használt eszközök tárolása Engedélyes, I'enti
054l7 hrsz' a|atti telephelyén tör1énik.

III.
Környczetvédelmi előírások' kikötések

l. A szállítható hulladék 161200l. (VII. l8') KöM rendelet szerinti kódszáma, valamint éves

mennyi sé ge a követke ző táblázatban ö s szefo gl altaknak megfel el ően :

EwC kód-
száma

Megnevezése Mennyisége
(tonna/év)

020 1 08* * szei'*' 
""y"g "k"t 

t"'t ;|i-Á,, mező gazdas ág i ve gyi hul l a-

dékok
300

080111* SZerveS oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tar_

ta|maző festék- vagy l akk-hullad ékok
300

0801 1 7* festékek és lakkok eltávolításából származ.ó, szerves oldó- 300

'i'el.: (94) 506-700

[jgyÍélfogadási rend:

Fax: (94) 313-283

Hétfő 8-l2; Szerda: 8'|2, 14-l6;
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Csütör1ök: 8-l2



Szereket Vagy egyéb Veszélyes anyagokat tarta|mazo hulladé-
kok

080121* festékek és lakkok eltávo1ítására hasznáIÍ. hul1adékká
anyagok

váh 300

0803 I 7* veszélyes anyagokat hrta|maző, hulladékká vált toner 300
080409* SZerVeS oldÓszereket Vagy más veszélyes anyagokat tar1alma

zo ragasztők, tömítőanyagok hulladékai
300

090111* egyszer használatos fónyképezőgépek, amelyek a l6 06 01 ,

16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartoző áram-
forrást is tartalmaznak

100

130205* ásványolaj alapú, kl órve gyületet nem tartalmazo motor-
tómű- és kenőolajok

haj- 300

130206* szintetikus motor-, haitómű- és kenőolaiok 300
130207* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj-

ok
300

1501 10x veszélyes anyagokat maradékként tartalmaző vagy azokkal
szenny ezett csomago lási hul l adékok

300

150111x veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) hrtalmaző
Íémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kitirtilt

hajtógázos palackokat

300

1601 14* ve szé l ye s any4gqkqt tartalmazo fagyál l ó fo l yadé k o k 300
160211* kl ór- fl uor_ szénhi dro géneket (HC FC, HFC) tattalmazo hasz'-

nálatbó1 kivont berendezések
300

160213* ve szélyes anyagokat tarta|mazo használatbó 1 kivont berende-
zések, arnelyek i<ülönböznek 16 02 09-tői 16 a2 D-lg feiso_

rolt tételektől

300

160601* óIomakkumulátorok 1 000
t60602* nikkel-kadmium elemek 300
I 60603 * hi ganyt lartalmazo elemek 300
200 l3* oldószerek 20
200 14* savak 20
200 l5* lúgok 20
200 1l* fenyképészeti vegyszerek 50
200 19* növényvédő szerek r00
200 21*

- 
fenycsövek és egyéb higan1'tar1almú hulladékok 100

200123* klór-fl uor-szénhi drogéneket tartalmaző kiselej tezett beren-
dezések

500

200126*

- 

olaj és zsirylqelyltilönbozik a20 0l25-től 50
200121* veszélyes anyagokat tarta|maző festékek,

gyanták
tinták' ragasztók ES 50

200129* veszélyes anyaqokat tartalmazó mosószerek 100
200131* citotoxikus és citosztatikus svósvszerek 20
200133x elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01 ,16 06

02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akku-
mulátorok is megtalálhatók

I 500

200135* ve szélyes anyagokat tartalmaző, ki sel ej tezett elektromo s és
elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21

és 20 01 23 kodszámú hulladékoktól

2000



200137* anYasokat tarta|maző fa

2. Az 1. pontban felsorolt hulladékok közúton történő szállítása a Magyar Köztársaság terü-

letén beliil történhet a hulladékok fizikai, kémiai, és biolÓgiai tulajdonságainak megfelelő,

a környezeÍveszé|yeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizárő módon.

3. A hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkezo környezetszennyezés elhárítására a megfele-

lő eszközökct biztosítani kell. Rendkívüli esemény bekövetkeztét a Felügyelőségnek jelezni

kell és halac!éktalanul meg kell kezdeni a kárelháritást, illetve a veszélyhelyzet megsztinte-

tését.
4' A hulladékszállítás során Engedélyes koteles a szállításhoz és átadáshoz szükséges, a vo-

natkozÓ hatályos jogszabályokban meghatározott okmányokat, bizonylatokat rendszeresíte-

ni és kito|teni. Azegyes száI|itmányokra vonatkozó fuvarokmányokat meg kell őrizni'

5. Az Engedélyes az általa szállított hulladékot a hulladék termelője, birtokosa által meghatá-

r o zott, átvéte l re j o go sult kezelőhöz köte l e s szá|litani.

6. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység

befejezéséig nem mondható fel.
7. A hulladékszál|ításrahasznáIÍ szállítójárművek tisztításakizárő|ag olyan gépjármumosóban

történhet, ame1y vízj ogi üzemeltetési vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.

8. Az ú'zeme|tetés személyi feltételei:
A hulladékkezelői tevékenysé get végző vállalkozás felelos és a kezelési műveleteket köz-

vetlenül irányító vezetójének a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési Í-elté-

teliről szóló 1 1l1996. (VII. 4.) KTM rendeletben meghatározott képesítéssel kell rendel-

keznie.
g' Az engedé|y 2017. október 15-ig érvényes azza| a kikötéssel, hogy azkÓrnyez'etvédelmi

erciekbő1 bárrnikor visszavonható.
10. Je]en engedély alapján végzett tevékenység 5 év múlva felülvizsgálatra kerül a veszélyes

hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének íeltételeiről szóló 98l?.00l' (VI. 15')

Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 29. $ -ának megfelelően. A felülvtzsgá'
latot Engeclélyes a Kormányrendelet 26. $-ában eloírtak benyújtásával maga is kérheti.

1 1. Engedélyest az engedély kiadásával egyidejűleg hulladékkezelőként hatósági nyilvántartás-

ba veszem.
IV.

Szakhatósá gi állásfoelalások, kikötések

A Zala Meeyei Kormán},hivatal Népeeészséeügyi Szakigazgatási Szervének 4189-2/2011. szá-

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szaktgazgatási Szervéhez megküldött meg-

keresés alapján a Lenti Hulladékkezelő Kft. (8960 Lenti, Petőfi u.4.) számáraveszélyes hulla-

dékok szállításához aYégh&Végh Munka-, Környezet-és f'űzvédelmi Mérnökiroda és Szolgál-

tató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) által elkészített dokumentáció alapján közegészségügyi

s zempo ntb ő| ho zz,áj árulo|<.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Szakhatósági állásfoglalásom csak az ügy

érdemében hozott haÍározaÍ, ennek hiányában az e|járást megszüntető végzés elleni fellebbe-

zésben támadhatÓ meg. 
V.



A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vizugyi hatósági eljárások igazgatási szol-
gáltatási díjairól s,zolő 33l2O05. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: RendeleI) a|apján az

eljárás igazgatási szo\gáltatási díját 144.000,-Ft-ban állapítom meg' amely megfizetésre került.

VI.

AhaÍározat ellen a döntés közlésétol számított 15 napon belül az országos Környezetvédelmi.
'I'ermészetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) cimzet| de hatóságomnál (9700

Szombathely, Vörösmarty üt 2.) két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás dija: az alapeljárás díjának 50 oÁ-a: ]2.000,'Ft.' amelyet a Magyar A1-

lamkincstárnál vezetett 10047004-01711947-00000000 számú szám|ára kell átutalási megbí-

zással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton beÍlzetni. A díj meg-

fizetését igaz'olo befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesz-

téséhez mellókelni kell.

Indokolás

Engedélyes megbízásából a Végh & Végh MK'f Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9553 Kocsk,

Árpád u. 27., a továbbiakban: kérelmező) veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó enge-

délykérelmet nyújtott be F-elügyelőségemre .

Aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXI-. tör-

vény (továbbiakban: Ket.) 29. $ (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás mcgindításáról

tájékoztattam a Magas-Bakony Környezetvédelmi EgyesületeÍ, aZold For_rás Környezetvédeimi

Egyesületet és a Magyarországt Éghajlatvédelmi Szövetséget azzal, hogy a végzésem kézhezvé-

telétől számított 5 munkanapon belül nyíIatkoz'zon arról, hogy ügyféli jogaival élni kíván-e. Er-

re Vonatkozó nyilatkozat a megadotl határidon belül Felrigyeloségemhez a civil szervezetek ré-

széről nem érkezett'

Mivel a kérelem teljes körűen nem felelt meg a Ket. vonatkozó eloírásainak l988-3/1 l20I1'
számu ügyiratommal hiánypótlást rendeltem el, melyet kérelmező teljesített.

A dokumentáció egy példányának csatolásával hivatalból megkerestem az ügyben feladat- és

hatáskörre1 rendelkező szakhatóságot állásfoglalásának megadása végett.

AZaIa Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4|89-212011. számon

kiadott szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához kikötés nélkül hozza1árult, az

alábbi indokolással:

A tárggya| kapcsolatban megküldött, I-0331201'1r. számll dokumentációt környezet-

egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően áttanulmányoztam, ez a|apján a rendelkezo részben

foglaltak szerint döntöttem.
Az ügyfél az A|IamtNépegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes ko'zigazgaLási eljárása-

iért és igazgatástjellegű szoIgá|tatásaiért Ílzetendő díjakról szóló l12009. (I.30.) EüM ren-

delet 1. melléklet XI. l4. pontja értelmében a24200Ftigazgatási szolgáltatási díjat bef,rzet-

te.

Az önál\ő fel|ebbezésÍ aközlgazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szolő 2OO4. évi CXL törvény (Ket.) 44. $ (9) bekezdése a|apján zártamki.



Az ügyintézésihatáridő leteltének napja: 2011r. szeptember 2l.
Az e|járási cselekmény kapcsán eljárási koltség nem merülÍ fel, ezért annak megállapításáról
és viseléséről nem rendelkezem.
Ilatásköröm a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízngyt hatósági és igazgatási feladato-
kat ellátó szervek kiielöléséről szóló, módosított 3+712006. (XiI. 23.) Korm. rendelet 32lC $

(1) bekezdés a) pontján. illetékességem az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
latról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásárÓl' valamint a gyógyszerészeti áI-
\amigazgatási szerv kijelöléséről szóló 32312010. (XII. 27') Korm. rendelet 4' $ (2) bekezdé-
sén alapul.

A kérelem elbírálásához rendelkezésre ál|ő adatok és dokumentumok, illetve az eIiárásban köz-
reműködő szakhatóság állásfoglalása alapján megállapítottam, hogy Engedélyes biztosítani tud-

ia a veszélyes hulladék szállítási tevékenység végzéséhez szükséges eszkozöket, továbbá a te-

vékenység végzésének személyi feltételeit, ezérÍ a rendelkező részben közölt kikötésekkel a ké-

relemnek helyt adva, az engedély kiadásáról határozÍam.

Felhívom llngedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély a tevékenység végzóséhez szükséges
egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

HatározaÍomat a Kormányrendelet 8. $ (1) bekezdése, továbbá a27' $ (l) bekezdésben fbglal-
tak alapján, a kötnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizúgyi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 34712006. (XII.23.) Korm' rendelet 8.$ (2)bekezdésére, Va-

lamint a Ket. 7l. $ (1) és 72. $' (l) bekezdésére figyelemmel hoztam meg'

A |ellebbezési_iogot a Ket. 98. 6 (1) és 99. $ (1) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítottam'

Az engedélye'zésí eljárás díjának megállapítása a Rendelet I' melléklet I. fejezet 4. és 12' pont-
ján, ajogorvoslati eljárás díjának a megállapitása a Rendelet 2. $ (4) bekezdésén alapul'

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 27. s (2) bekezdésében foglaltakkal össz-
hangban állapítottam meg.

A hatósági nyilvántartásba vételről a Kormányrendelet 28. $ (1) bekezdése alapján rendelkez-
tem.

A határozatot kapia

1. Lenti Hulladékkezelő Kft. 8960 Lenti, Petőfi u. 4.

2. Végh & Végh MKT Kft. 9553 Köcsk, Árpád u' 27 .

3. Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8900 Zalaeger-
szeg, Gocseii u.24.

4. Zala Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság 8 900 Zalaeger szeg
5' Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1072 Budapest, NagydiÓfa u. 10-12.
6. Tiszántúli Környezetvédelmi, fermészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

4025 Debrecen, Hatvan u. 16

7. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi' Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4400
Nyírcgyháza, Pf .:246



8. Kozép-Tisza-vidéki Kcirnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
5000 Szolnok, Ságvári krt.4.

9. Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
8002 Székesfehérvár, Pf .:131

10. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség
762| Pécs, Papnövelde u. 13.

11.Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi' Tetmészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
6701 Szeged, Pf.:1048

12. E'szak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
9002 Győr,Pf.:47l

13. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeloség
3501 Misko\c,Pf .246

Szombathely, 2011. szeptember 23.

4d{{agmány hiteló0l

^

lI

..'..,,,,,,,'.,.,';'í...l.l.r......É

ügyke|eR'

Bencsics Attila igazgatő megbízásából :
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