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Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. - továbbiakban: Engedélyes - részére, a 8960

Lenti 054/7 hrsz. alatti telephelyére

veszélyes és nem veszélyes huIladékok gyűjtésére

es

nem veszélyes hulladékok előkezelésére

ngedélyt adok

az alábbi feltételek betartása mellett:

Engedélyes adatai:

Név: Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Székhely címe: 8960 Lenti, Templom tér 9'

KÜJ száma: 103271011

KSH azonosító száma: 247 9 1 445-3821 -57 2-20.

Telephely címe: 8960 Lenti 05417 hrsz.

KTJ száma: '10'1881376

Az engedély 2023.január 20'ig érvényes.

KönrvyBzETvÉDELMI És TERMÉsznrvÉoELMI oszrÁr,y
8900 Zalaegerszeg, MártÍrok útja 35-39.

Telefon: (36 92) 795-065, E-mail: zoldhatosag@zala.gov'hu,
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala



Engedély tárgya: veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése

és nem veszélyes hulladékok elokezelése

Gytijtési tevékenység : G000'1

Elokezelési tevékenység R12 - Átalat<itás az R1-R1í műveletek

valamelyikének elvégzése érdekében: E02 - 04

tömörítés, bálázás, darabosítás (p|

agglomerálás, regranulálás), E02 - 05 válogatás
alaki jellemzők szerint (osztályozás)' E02 - 06

válogatás anyág minőség szeri nt (osztályozás),

Az engedélyezett tevékenység keretében a lV' pontban felsorolt hulladékok gyŰjtése és előkezelése
végezheto Engedélyes 8960 Lenti 05417 hrsz. alattitelephelyén.

lt.

A gyŰjtésitevékenység (kezelési kód: G0001) keretében Engedélyes a telephelyén veszi át a termeloktol

a hulladékot' A tevékenységeket minden esetben dokumentáltan végzi'

A veszélyes hulladékok esetén 2db ajtóval zárhalő 30 m3-es kármentovel ellátott konténer áll
rendelkezésre.

A nem veszélyes hulladékok részére kialakított tároló hely a telephelyen négy helyen kerÜlt kialakításra'

o '1. tároló hely: '1280 m2

. 2. tárolő hely:275 m2

. 3. tároló hely 125 m2

C 4.tárolő hely: 5O0 m2

A telephely megfelel aZ egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabá lyairÓl szÓlÓ 2461201 4. ( lX. 29) Kormányrendelet elő Írásai nak.

Elokezelési tevékenység (R1 2)

C Eo2-04 tömörítés, bálázás, darabosítás

o E02-05 válogatás alakijellemzok szerint (osztályozás)

o E02-06 válogatás anyagminŐség szerint (osztályozás)

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló eszközök:

. SP - 18-as tÖmöríto berendezés

. AVoS 141o-22l5o automata báláző

o 1 db rakodógép

A telephelyen folytatott tevékenység nem jár bejelentés köteles légszennyezó pontforrás kialakításával.



!l!.

Pénzüqvi. személvi feltételek

Engedélyes kÖrnyezetszennyezési károkra vonatkozÓ felelósségbiztosÍtással (Groupama Garancia

Biztos ító Zrt., kötvé nyszám : 984 l 834862989) re ndel kezi k'

A tevékenység végzéséhez szÜkséges telepi személyzet rendelkezésre áll. A tevékenység

környezetvédelmi irányítását 1 fÓ felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezo foglalkoztatott látja el.

1 ' A gyűjthető veszétyes és nem veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szolÓ 7212013'

(Vlll' 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, valamint mennyisége:

Azonosító
kódszáma

A huIladék

megnevezése
mennyisége
(t/év)

01 04 99 kÖzelebbról meg nem határozott hulladék 150

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 100

02 01 07 erdÓgazdálkodás hulladéka 250

02 01 08. veszélyes anyagokat tartalmazó' agrokémiai hulladék 10

02 01 09 agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól 60

03 01 04"
veszélyes anyagokat tartalmazÓ fűrészpor, faforgács, darabos

eselék' fa' forgácslap és furnér
10

03 01 05
fűrészpor' faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér'

amely kÜlönbözik a 03 01 O4-tól
100

08 01 '1 1*
Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó

festék- és lakkhulladék
10

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely kÜlönbözik a 08 01 11{ől 60

08 01 17"

festékek és lakkok eltávolításábol származő, szerves

oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó

hulladék

10

08 01 18
festékek és lakkok eltávolításábol származő hulladék, amely

kÜlönbözik a 08 01 '17tól
60

08 01 19.
szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat

tartalmazó festék vagy lakk tartalmÚ vizes szuszpenziók
10

08 01 2'1.
festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált

anyagok
10



080317. Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 10

08 03 í8 hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17tol 60

08 04 09.
szerves oldószereket Vagy más veszélyes anyagokat tartalmazÓ

ragasztÓk, töm ítoanyagok hulladéka
10

08 04 10
ragasztÓk, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04

0g-tol
60

09 01 10 egyszer használatos fényképezógép, áramforrás nélkÜl 20

10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04) 500

'10 0'1 05
füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó

szilárd hulladék
200

10 01 15
egyÜttégésböl származi hamu, salak és kazánpor, amely

kÜlönbözik a 10 01 14-től
100

10 01 25
széntÜzelésű eroművek tÜzeloanyagának tárolásából,

elókészÍtéséből származÓ hul ladék
100

10 12 06 kiselejtezett Öntoforma 500

101208
kiégetett kerámiák, téglák' cserepek és építoipari termékek

hulladéka
500

10 12 12 zománcolási hulladék' amely különbözik a 10 12 11-től 100

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 50

12 01 02 vasfém részek és por 50

12 01 03 nemVas fém reszelék és esztergaforgács 50

12 01 04 nemvas fém részek és por 50

12 01 05 gyalulásbÓl és esztergálásbÓl származő mŰanyag forgács 50

1201 13 hegesztési hulladék 50

1201 21
elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek kÜlönböznek a

12 01 20-lől
50

12 01 S9 kÖzelebbről meg nem határozott hulladék 20

13 01 09.
klórozott Szerves vegyületeket tartalmazó' ásványolaj alapú

hidraulikaolaj
10

13 01 10.
klÓrozott Szerves vegyületeket nem tartalmazo, ásványolaj alapú

hidraulikaolaj
10

'1301 1í- szintetikus hidraulikaolaj 10

1301 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj 10

'l3 01 í 3* egyéb hidraulikaolaj '10

130205. ásványolaj alapú, klórvegyÜletet nem tarlalmaző motor-, 10



hajtÓmÚ- és kenoolaj

13 02 06. szintetikus motor-, hajtÓmŰ- és kenoolaj 10

13 0207* biolÓgiailag könnyen lebomló motor-, hajtÓmű- és kenoolaj 10

13 07 01* tÜzelőolaj és dízelolaj 10

13 07 02* benzin 10

í30703- egyéb Üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 10

'15 0't 06 egyéb' kevert csomagolási hulladék 150

15 0'1 07 üveg csomagolási hulladék 600

í5 01 10-
veszél yes a nya gokat m a radé kké n t tartalmaző, Va gy azokkal

szennyezett csomagolási hulladék
30

15 01 1 '1*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó

fémbÓl készÜlt csomagolási hulladék, ideértve a kiÜrÜlt

hajtógázos palackokat
10

15 0202-
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok

(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűróket),

törlőkendok, védóruházat

10

150203
abszorbensek, szűrőanyagok' tÖrlÓkendok, védoruházat, amely

kÜlönbözik a 15 02 02-tól
20

16 01 07* olajsztirő '10

16 01 13" fékfolyadék 10

16 01 14* ve szé l yes a n ya g o kat tartal m aző Í agy álló f o l ya d é k 10

16 01 '15 fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14{Ól 60

1601 17 vasfémek 200

'16 01 18 nemVas fémek 150

16 01 19 mŰanyagok 300

16 01 20 uveg 300

16 02 11.
klór-fluor-szénh id rogéneket (HC FC' H FC) tartal mazó

használatból kivont berendezés
30

16 02 13.
veszél yes a nya gokat tartalmaző k isel ejtezett bere nd ezés, a m ely

kÜlönbözik a 16 02 09-tol 16 02 12-ig kiterjedoen
30

16 02 14
kiselejtezett berendezés, amely kÜlönbözik a 16 02 09-tol 16 02

1 3-ig terjedo hulladéktípusoktol
200

16 02 16
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely kÜlÖnbözik

a '16 02 í Stol
200

í6 06 01- ólomakkumulátorok '100



16 06 02* nikkel-kadmium elemek '10

16 06 03. higanyt tartalmazó elemek 10

16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 60

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 60

17 01 01 beton 500

17 01 02 tégla 500

17 01 03 cserép és kerámia 500

17 0'1 06.
veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia

frakció vagy azok keveréke -
40

17 01 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke,

amely kÚlönbözik a '17 0'1 06{ól
2000

17 0201 fa 200

17 02 02 uveg 200

17 02 03 műanyag 200

17 0204*
veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett Üveg,

műanyag, fa
10

17 03 01. szénkátrányt értdmaző bitumen keverék 10

17 03 02 bitumen keverék, amely kÜlönbözik a 17 03 01{ol 200

17 03 03. szénkátrány és kátránytermék '10

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 20

17 04 02 alumínium 20

17 04 03 ólom 20

17 04 04 cnk 20

17 04 05 vas és acél 200

17 04 06 on 20

17 04 07 fémkeverék 100

17 04 09" veszélyes a nyagokkal szen nyezett fém hulladék '10

17 05 04 föld és kövek, amelyek kÜlönböznek a 17 05 03{ól 200

17060í- azbeszttartal m Ú szigetelőanyag 600

17 06 03.
egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagbÓláll vagy

azokattartalmaz
'100

17 0604 szigeteloanyag, amely különbözik a 17 06 0'1 és a 17 06 03-tól 200

'17 06 05. azbesztet tartalmazÓ építoanyag 600



17 08 02 gipsz-alapú építóanyag' amely kÜlönbözik a 17 08 0'1-től 200

17 09 04
kevert építési-bontási hulladék, amely kÜlönbözik a 17 09 01-tol'

a 17 09 02tol és a '17 09 03{Ól
600

1901 12 kazánhamu és salak, amely kÜlönbözik a '19 01 '1'1-től 100

1901 14 pernye, amely kÜlönbözik a 19 0í 1 3-tól 100

19 01 16 kazánbol eltávolított por, amely kÜlönbözik a 19 01 15-tol 200

'19 05 01 telepÜlési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója 500

19 05 03 eloírásoktÓl eltérő komposzt 500

19 05 99 közelebbről meg nem határozott hulbdék 2000

19 06 03 tele p Ü lési h u l ladék a n aero b keletkezéséből szár mazÓ folyadék s00

19 06 04
telepÜlési hulladék anaerob kezelésébol származő kirothasztott

anyag
500

19 06 06
állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származő

kirothasztott anyag
500

19 06 99 közelebbrol meg nem határozott hulladék 500

't9 07 03
hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, mely kÜlönbözik a 19

07 02-től
2500

19 08 09
olaj-víz elválasztásbol származÓ, étolajbÓl és zsÍrbÓl eredo zsír-

olaj keverék
20

'19 08 99 kÖzelebbről meg nem határozott hulladék 20

19 12 06. veszélyes anyagokat tartalmazó fa 10

191209 ásványi anyagok (pl' homok' kövek) 400

'19 12 10 éghetÓ hulladék (pl. keverékbol készített tÜzeloanyag) 200

19 12 11
egyéb, veszélyes anyagokat tartal m azó h ulladék mechan ikai

kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
10

19 12 12
egyéb, a 19 12 1 1-től kÜlönbözó hulladék mechanikai

kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
100

19 13 02
szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék'

amely kÜlönbözik a 19 13 01-től
100

20 01 02 uveg 300

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék 500

20 01 10 ruhanemű 100

20 01 11 textíliák 100

20 01 13* oldószerek 10



20 01 14" savak í0

20 01 15" lúgok '10

20 01 17* fényképészeti vegyszer '10

20 01 19. növényvédő szer '10

20 01 21" fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 10

20 01 23 klór-fluor-szénh idrogént tartal mazó kiselejtezett berendezés 10

20 01 25 étolajés zsír 25

20 01 26* olaj és zsír, amely kÜlönbözik a20 01 25-től 10

20 01 27',
veszélyes anyagokat tartalmaző festékek, tinták, ragasztók és

gyanták
10

20 01 28
festékek, tinták' ragasztók és gyanták, melyek kÜlönböznek a 20

01 27-től
25

20 01 29. veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer 10

20 01 30 mosószerek, melyek kÜlönböznek a 20 01 29-től 50

20 01 31" citotoxikus és citosztatikus gyógyszeiek 10

20 01 32 gyógyszerek' melyek különböznek a 20 0'1 31{ol 50

20 01 33.
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01 , a 16 06

02 vagy a í6 06 03 azonosító kóddaljelölt elemek és
akkumulátorok is megtalálhatók

10

20 01 34 elemek és akkumulátorok, melyek kÜlönböznek a 20 01 33-tól 50

20 01 35"

veszél yes a nya go kat tartalmaző, kiselejtezett elektrom os és
elektronikus berendezések, amelyek különböznek a20 01 21-től

és a 20 01 23-től

20

20 01 36
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek

kÜlönböznek a20 01 21-től, a20 0123-tól és a 20 01 35-tol
í50

20 01 37. veszélyes anyagokat |e'rtalmazo fa 10

20 0í 39 mrianyagok 500

20 01 41 kéményseprésbol származÓ hulladék 50

20 01 99 közelebbrol meg nem határozott frakciók 150

20 0202 talaj és kövek 500

20 0203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 250

20 03 02 piacokon képződo hulladék 200

20 03 06 szennyvíztisztításból származó hu lladék 500

Összesen 25730



2. Az elokezelhető hulladék a hulladékok jegyzékéről szÓlÓ 7212013. (Vlll. 27.)vM rendelet szerinti

kódszáma, megnevezése, valamint mennyisége:

A hulladék

azonosító
kódszáma

megnevezése
mennyisége (t/év) A telepheIyen egyidejíileg

tárolható mennyisége (t)

15 01 01
papír és karton csomagolási

hulladék
500 50

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 350 50

'15 01 04 fém csomagolási hulladék 300 20

15 01 05
Vegyes összetételti kompozit

csomagolási hulladék
300 30

15 01 06
egyéb, kevert csomagolási

hulladék
300 30

15 01 09 textil csomagolási hulladék 't50 10

19 08 01 rácsszemét 400 '10

í9 08 02 homokfogób ol származő hul ladék 250 10

19 09 01
durva és finom szűrésbol

származő szilárd hulladék
250 10

19 12 01 papír és karton 100 10

19 12 10
égheto hulladék (pl' keverékbol

készÍtett tüzeloa nyag)
100 50

19 12 12

egyéb, a 19 12 11-lol kÜlönbözo

hulladék mechanikai kezelésével

nyert hulladék (ideértve a kevert

anyagokat is)

250 50

20 01 01 papír és karton 500 60

20 01 10 ruhanemű 100 10

20 01 11 textíliák '100 10

20 01 39 műanyagok 500 60

20 01 40 fémek 200 20

20 01 99
kÖzelebbről meg nem határozott

egyéb frakciók
400 40

20 0203
egyéb, biológiailag lebonthatatlan

hulladék
200 20

20 03 01 egyéb települési hulladék'

ideértve a Vegyes települési
8000 110



10

hulladékot

20 03 02 piacokon képzodo hulladék 200 10

20 03 03
úttisztításbÓl származó maradék

hulladék
200 10

20 03 07 lomhulladék 1 000 40

20 03 99
közelebbrol meg nem határozott

lakossági hulladék
200 10

Osszesen: 14 850 730

3. Az 1. pontban felsorolt hulladékok gyűjtése Engedélyes 8960 Lenti, o54l7 hrsz. alatti telephelyén

történhet'

4. Az 2. pontban felsorolt hulladékok előkezelése Engedélyes 8960 Lenti, 054/7 hrsz alatti

telephelyén történhet'

5. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes

hulladékok anyagminőség szerint elkÜlÖnÍtett gyŰjtésére alkalmas helyek Összes befogadó

kapacitását, azaz a nem veszélyes hulladékok vonatkoz{sában a 4000 tonnát, a veszélyes

hulladékok vonatkozásában a 90 tonnát.

6. Az elókezelés során keletkező hulladékok további kezelésérol, engedéllyel rendelkezÓ

hulladékkezelonek történo átadással gondoskodni kell

7. A hulladékok gyűjtése a hulladékok fizikai' kémiai és biolÓgiai tulajdonságainak megfeleló, a

környezet veszélyeztetését' szennyezodését, a hulladék szÓrÓdását, elfolyását kizáro mÓdon

történhet.

8. Engedélyes köteles a telephelyén gyűjtött' előkezelésre váró és már elokezelt hulladékokat a
környezet veszélyeztetését és szen nyezÓdését kizárÓ módon gyűjteni.

9. Tilos a hulladékot elhagyni' felhalmozni, ellenórizetlen körülmények kÖzött elhelyezni, kezelni'

'10. A tevékenységhez kapcsolódó munkavégzés során kiemelt.figyelmet kell fordítani a környezeti

elemek elszennyeződésének kizárására.

11. A tevékenység során esetlegesen bekövetkezo környezetszennyezés elhárítására megfelelo

eszközöket, anyagokat biztosítani kell. A környezetszennyezést - a kárelhárítás egyidejű
megkezdésével _ az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kelljelenteni.

12. Havária esetén (Üzemanyag-, hidraulikaolaj kiÖmlés' stb.) képzodött veszélyes hulladékot a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szoló 22512015'

(Vlll. 7.) Korm. rendelet elŐírásait alkalmazva, kÖrnyezetszennyezést kizáro mÓdon kell gyűjteni,

további kezelésre csak az arra feljogosított szervezetnek lehet átadni.

13. Az engedély alapján gyűjtÖtt hulladékokról a mindenkor érvényes jogszabályokban előÍrtak

szerint kell nyilvántartást vezetni és az illetékes hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.

14. A telephelyen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és Üzemeltetésének

szabályairÓl szőló 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet 21. s (3) bekezdése alapján összeállított

üzemnaplót kell vezetni.
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15. A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának feltétele az otl található valamennyi

hulladék további kezeléséről valÓ gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot

bemutatása, dokumentálása a környezetvédelmi hatóság felé'

16. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó

pénzÜgyi garanciát (környezetvédelmifelelősségbiztosítás) folyamatosan biztosítani kell

17 ' Aa' engedély 2023. január 20-ig érvényes, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a tevékenység

során a kÖrnyezetvédelmi eloírásokat megszegik, úgy az engedély visszavonásra kerÜl.

Az engedéIlyel egyidejűleg a 8960 Lenti, 054/7 hrsz. alatti teIephelyére vonatkozó üzemeltetési

szab ályzatát j óvá h ag yom .

V.

állásfoolalása

,,A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal AgrárÜgyi és Környezetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok Útja 35-39.) a Lenti

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) iészére a Lenti 054/7

hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, és nem veszélyes hulladék

elokezelési tevékenység végzésére vonatkozÓ engedély kiadására irányulÓ hatósági eljárásában

megkÜldött zNKrFn2797-512017 számÚ szakhatósági megkeresésére, Vas Megyei Katasztrófavédelmi

lgazgatóság az alábbi szakhatÓsági állásfoglalást adja.

A tevékenység engedélyezéséhez az alábbi e!őírássaljárulok hozzá:

1. A tevékenységbol adÓdÓan a felszíni és felszín alatti vizek nem szennyezodhetnek.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az ahatározat, illetve az

eljárást megszÜntetÓ végzés ellen i jogorvoslat keretében támad hatÓ meg.''

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatÓsági és igazgatási feladatokat ellátÓ szervek kijelöléséről

szőlő71t2015. (lll.30.) Korm. rendelet 7. sz. melléklet ll. Iábláza|3. pontja alapján, annak tisztázására,

hogy a tevékenység helyi jelentoségű védett természeti területet érint-e, Hatóságom belföldi jogsegély

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti telepÜlés jegyzÓjét.

az alábbiakat közölte:

,,Tisztelt Címzett 2017. november 28-án érkezett zNKrF02797-612017. Ügyiratszámú megkeresésében

tájékoztatást kért hatóságomtól arra vonatkozóan, hogy a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Nonprofit Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9., KUJ: 103271011) által végezni kívánt veszélyes és nem

veszélyes hulladék gyt1jtésére és nem veszélyes hulladék elokezelésére irányulÓ tevékenység

engedélyezési eljárásban a tevékenység helyijelentoségő védett természeti terÜletet érint-e.

Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9., KUJ: 103271011)

megbízásából - Pados Róbert környezetmérnök, környezetvédelmi szakérto által készítettPR-gl1l2o17.

tervszámÚ Lenti Hulladékkezelő Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és nem veszélyes

hulladék elŐkezelési tevékenység engedély kérelem dokumentáciÓja, továbbá a helyijelentőségti védett
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természeti terület védettségének fenntartásárÓl szÓlÓ Lenti Város onkormányzati Képviselo{estülete

2912012. (lll.29.) önkormányzati rendelete alapján megállapítottam, hogy a tevékenység helyi
jelentőségti védett természeti terÜletet nem érint ''

vl.

Szakkérdések vizsqálata

,,A Lenti Hulladékgazdálkodási KözszolgáltatÓ Nonprofit Kft' (896GLenti, Templom tér 9. sz ) Kérelmezo

részére veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési és nem veszélyes hulladékok előkezelési

engedélyéhez a népegészségügyi hatáskörbe tartozó szakkérdések vonatkozásában kikötés nélkül

hozzájárulok;'

vil.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
14t2o15. (lll. 31.) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 460.ooo,-

Ft-ban állapította meg, amely megfizetésre kerÜlt.

vlil.

A határozat ellen a kézbesítéstol számított 15 napon belÜl a Pest Megyei Kormányhivatal

KÖrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B.)címzett, de
a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal AgrárÜgyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi osztályánál (8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.) két
példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjának 50 oh-a: 230 000 Ft, amelyet a Zala Megyei

Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett '10049006-00303066-00000000 számÚ elŐirányzat-

felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-áIutalási megbízással
(csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazolő befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a
jogorvoslati kérelem eloterjesztéséhez mellékelni kell

lndokolás

Hatóságomhoz a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (KUJ: 103271011, székhely

címe: 8960 Lenti Templom tér 9.) megbízásából Pados RÓbert kÖrnyezetvédelmi szakértŐ (9751 Vép'

Kodály Z. u. 23.) kérelmet nyújtott be veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és nem veszélyes

hulladék elokezelési tevékenység engedélyezésének tárgyában. Előzőek alapján 2017. november 20.

napján Hatóságomnál eljárás indult.
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályirÓl szóló 2004. évi CXL. törvény

(továbbiakban: Ket.) 29. s (5) bekezdése alapján az engedélyezési eljárás megindításáról tájékoztattam

az érintett civil szervezeteket azzal, hogy Ügyféli jogaikkal élni kívánnak-e. Erre vonatkozó nyilatkozat

Hatóságomhoz nem érkezett.

A dokumentáció egy példányának csatolásával megkerestem az Í.igyben feladat- és hatáskörrel

rendelkezo szakkérdés megadására jogosult szerveket, valamint szakhatÓságokat állásfoglalásuk

megadása végett.

,,A Zala Megyei Kormányhivalal Zalaegerszegi Járási Hivatal AgrárÜgyi és Környezetvédelmi FŐosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok Útja 35-39.' a

továbbiakban: osztály) zNKrFrc2797-5l2o17 számÚ _ 2017. november 27. napján érkeztetett -
megkeresésével a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.)

részére a Lenti 05417 hrsz alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési' és nem

veszélyes hulladék elokezelési tevékenység végzésére vonatkozÓ engedély kiadására irányuló hatósági

eljárásában a Vas Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatÓságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt

kereste meg.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol

szőlő 71l2o15. (lll. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet) 31. s (3)

bekezdése és 8. mellékletében foglalt ll. táblázat 2. sora alapján a nem veszélyes hulladék elokezeléssel

kapcsolatos engedélyezési eljárásban vízgazdálkodási és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben

vizsgálandÓ szakkérdés annak elbírálása, hogy a Íelszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére, a

vizbázis védoterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott elÓÍrások

érvényesülnek-e, a tevékenység vÍzellátása, a keletkezo csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a

szennyvíz tisztítása biztosított-e, továbbá a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt

hatás vizsgálata.

Az osztály honlapjára feltöltött - Pados RÓbert környezetvédelmi szakértŐ (9751 Vép' Kodály Z. u.23.)
által PR-9/1 12017. tervszámon készített - dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott

szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A telephelyen az ott gytijtött nem veszélyes hulladékok válogatását, tömörítését, bálázását tervezik

végezni. Az elokezelt és az előkezelésre várÓ hulladékok a telephelyen lévo hulladékválogató épÜletben,

a műszaki védelemmel ellátott térbetonos tároló terÜleten, ömlesztve kerÜlnek rövid idejtl gyűjtésre, majd

vá l og atásra, bálázásr a.

A veszélyes hulladékok tárolására 2 db ajtóval zárhalo 30 m3-es, kármentovel ellátott konténer áll

rendelkezésre' melyek közÜl egyiket a Lenti Hulladékkezelő Kft. a másikat a Lenti Hulladékgazdálkodási

KözszolgáltatÓ Nonprofit Kft. használja' A veszélyes hulladék tárolóhelyen fajtánként szelektíven történik

a hulladékok tárolása, kÜlön-kÜlön edényzetekben, melyek az adott veszélyes hulladék fizikai, kémiai

tulajdonságainak ellenállnak.

A tevékenységnek nincs technológiai vízigénye, a keletkező csurgalékvizet a konténer tárolótér

kÖzépvonalában vezetett összefolyÓval gyűjtik össze. Az esetlegesen szennyezett csapadékvíza városi

szennyvízcsatorna-hálózatba kerÜ l bevezetésre.
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A tervezett tevékenység a meglévo műszaki védelem mellett a felszíni, felszín alatti vizeket várhatóan

nem veszélyezteti.

Tárgyi terÜlet nem érinti sérÜlékeny ivóvízbázis védoterÜletet, védoövezetét, vízfolyás parti sávját' vagy

nagyvízi medrét, a tevékenység a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására nem gyakorol hatást.

Lenti közigazgatásiterÜlete a felszín alatti vizek védelméról szÓlo21912004' (vll 21.) Korm. rendelet 7. $
(4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alalti viz állapota

szempontjábÓl érzékeny terÜleteken levo telepÜlések besorolásárÓl szÓlo 2712004. (Xll' 25.) KvVM

rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek

minosÜl' kiemelten érzékeny felszÍn alatti vízminoségvédelmi terÜlet.

A megkeresés és az osztály honlapjára feltöltött, Pados Róbert környezetvédelmi szakérto (9751 Vép'

Kodály Z. u. 23.) által PR-9/'l 12017. tervszámon készített dokurnentáciÓ érdemi vizsgálatát követoen a

rendelkezó részben fogla lta k szeri nt döntöttem.

Feltételemben foglaltakat a felszín alatti vizek védelmérol szolÓ21912004. (Vll' 21') Korm rendelet 6. $
(1) bekezdésében,8.S c) pontjában és a 10. S (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak, valamint a felszíni

vizek minosége védelmének szabályairÓl szÓlÓ 22012004. (Vll. 21.) Korm. rendelet 5. s (1)

bekezdésében foglaltaknak megfeleloen írtam elŐ.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szolÓ 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44' s (1)' (3) és' (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatÓsági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. $ (9) bekezdése zárja ki.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízÜgyi igazgatási és a
vizúgyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséról szÓlÓ 22312014' (lX. 4.)

Korm. rendelet (a továbbiakban:223120í4. (lX. 4') Korm. rendelet) 10. s (1) bekezdés 6. pontja, a
7112015. (lll.30.) Korm' rendelet 31. s (3) bekezdése és 8. mellékletében foglalt ll. táblázat 2. sora,
illetékességéla22312014. (lX' 4.) Korm. rendelet 10' s (2) bekezdése, valamint a2. számú melléklet 6.

pontja állapítja meg'''

'A Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9. sz.) részére
veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytijtési és nem veszélyes hulladékok előkezelési
engedélyezési eljárása Ügyében a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala AgrárÜgyi

és KÖrnyezetvédelmi Foosztály KÖrnyezetvédelmi és Természetvédelmi osztály (8900 Zalaegerszeg,
Mártírok útja 35-39. sz.) megkereste osztályomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátÓ szervek kijelÖlésérol szÓló 7112015' (lll.30.) Kormányrendelet 30. $ (1)

bekezdése alapján a 7. számÚ melléklet 1.3 pontjában és 31 s (1) bekezdése szerint a 8' számú
melléklet l.2. pontjában eloírt szakkérdések vizsgálata céljábÓl.

A hltp.llzalajaras.hu/zoldhatosag/D06í-Lenti Hulladekgazd-Nonp-Kft-gy-elok-eng.zip linken elérhető

dokumentáciÓban foglaltak, valamint a telephelyi ellenőrzéseink tapasztalatai alapján megállapíthatÓ,

hogy a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

- nem veszélyes hulladékok gyűjtési' elokezelési hasznosítási tevékenysége a környezet-

egészségÜgyi szakkérdések, így kulönösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges
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hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és

rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a telepÜlési

szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségÜgyi, járványÜgyi vonatkozású követelmények

érvényesítése,

továbbá

- a Kérelmező veszélyes hulladékok gyúijtési tevékenysége az egészségkárosítÓ kockázatok és

esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes

hulladék gyűjtése mÓdjának és mennyiségének jÓváhagyása' tárolása, közegészségugyi

feltételei nek érvényes ítésének

tekintetében közegészségÜgyi szempontból kifogás nem áll fenn.

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozÓ állásfoglalásomat az ivőviz minÓségi követelményeirol és az

ellenorzés rendjérol szólÓ 201l20o1.(X.25.) Kormányrendelet a települési szilárd és folyékony

hulladékkal kapcsolatos kÓzegészségÜgyi kÖvetelményekról szÓlÓ 1612002 (lV.10.) EÜM rendelet, a

fertőző betegségek és járványok megelozése érdekében szÜkséges járványügyi intézkedésekrol szÓlÓ

módosított 18/1998. (Vl.3.) NM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. éviXXV. törvény, a veszélyes

anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes

szabályairÓl szőlo 4412000. (Xll. 27') EÜM rendelet, a nemdohányzÓk védelmérol és a dohánytermékek

fogyasztásának' forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLll. törvény figyelembevételével

hoztam meg.

Hatáskörömet a szakkérdés vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szÓlÓ 7112015. (lll.30.) Korm. rendelet 30' $ (1)

bekezdése alapján a7.számu melléklet 1.3 pontja, és a 31 s (1) bekezdése alapján a 8. melléklet l.2.

pontja, valamint a fóvárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerÜleti) hivatal

népegészségÜgyi feladatai ellátásárÓl, továbbá az egészségÜgyi államigazgatási szerv kijelölésérol szólÓ

38512016. (Xll. 27.)Korm. rendelet 4 s (1) bekezdése és 13. S (1) bekezdése állapítja meg.

llletékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 385/2016. (xll. 27.) Korm. rendelet 5. $' és a 2. melléklete határozza meg;'

Megállapítottam' hogy a kérelem tartalmában megfelel a nultaoetrol szóló 2012. évicLXXXV. törvény

(továbbiakban: Ht.), valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételérol, valamint

hatÓsági engedélyezésérol szoli 43912012' (Xll 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

eloírásainak

A kérelem Iarlalmazza az Engedélyes, valamint a telephely adatait, a végezni kívánt tevékenységek

műszaki, kÖrnyezetvédelmi szempontbÓl lényeges leírását, a gyÜjteni és elokezelni kívánt hulladékok

körét, éves mennyiségét'

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szÜkséges

gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételek és

pénzÜgyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A beadvány mellékletben tartalmazza a kÖrnyezetvédelmi felelosségbiztosÍtás kötvénymásolatát és a
környezetbiztonságra vonatkozó tervet.
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Csatolásra kerÜltek az engedély kiadásához szÜkséges dokumentumok, a Korm. rendelet. 11. $-ában
meghatározott nyilatkozatok, illetve a foglalkoztatás elósegÍtéséről és a munkanélkÜliek ellátásárÓl szólÓ

törvényben foglaltak szerint a munkaeropiacon hátrányos helyzetben lévo álláskereso alkalmazásárÓl
szóló nyilatkozat is.

Tájékoztatom az Engedélyest, hogy jelen engedély a tevékenység végzéséhez szÜkséges egyéb
engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Hatóságom felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht.82lA. $ (1) bekezdése alapján felÜgyeleti díj

fizetésére kötelezettsége Van.

A fentieket figyelembe véve a rendelkezo részbe foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva, az

engedély kiadásáról határoztam'

Engedélyest az engedély kiadásával egyidejűleg hulladékkezeloként hatÓsági nyilvántartásba veszem

Határozatomat a Korm' rendelet, illetve a Ht. alapján hoztam meg, figyelemmel a KeL 71 - 72' $-ban
foglaltakra.

Az engedélyezési eljárás díjának megállapítása a Rendelet 1. melléklet 4.6., 5.' '11. és20.2 pontján, a

jogorvoslati eljárás díjának a megállapítása a Rendelet 2. s (5) bekezdésén alapul. A fellebbezésijogot a

Ket. 98. $ (1)és 99. s (í) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleloen biztosítottam

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatalának hatáskore a környezetvédelmi és

természetvédelmi hatÓsági és igazgatási feladatokat ellátÓ szervek kijelÖlésérol szÓlÓ 7112015. (lll. 30.)

Korm' rendelet 9. $ (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A' $ (1) bekezdésén alapul.

I/
Zalaegerszeg,2018. január '' Ib ''

dr Koczka Csaba járási hivatalvezeto nevében és megbízásábÓl:

Határozatot kapiák:

1. Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit

(tértivevénnyel)

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal HatÓsági Foosztály NépegészségÜgyi
osztály Lenti Telephelye (elektronikus úton)

Lenti Város JegyzÓje 8360 Lenti' Pf ' 94. (tértivevénnyel)

Vas Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági osztály, 9700

Szombathely' Ady tér 1. (elektronikus úton)

lrattár

Kft 8960lenti, Templom tér 9

2

3

4

5
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l ktatószám : zN KT F l 00302-51201 8'

Ügyintéző: Simonyai Rita
Juhász András

Telefon: (92) 795-069

Tárqv: Értes ítés haIározatjogerore
emelkedésérol

A 2o18' január 16-án kelt, ZNKTF100302-212018. számÚ határozatunk, melyben a Lenti

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, a 8960 Lenti 054/7 hrsz. alatti telephelyére

veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyrijtésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére

engedélyt adtunk, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény 73lA $ (1) bekezdése alapján

2018. február 2'|-én jogerőssé vált.

Zalaegerszeg, 2018. március 2.

dr. Koczka Csaba járási hivatalvezetŐ nevében és megbízásábÓl:

Kapja:

: 1.l Lenti Hulladékgazdálkodási és Közszolgáltató Nonprofit Kft. - 8960 Lenti, Templom tér 9.'\_-' 
(tértivevénnyel)

KönnYezeTvÉDELMl És TenuÉszETVÉDELMI oszTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Mártírok Útja 35-39'

Telefon: (36 92) 795-065, E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu,
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

joli szakügyi
I


