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1. Előzmények
A Vernab 2006 Kft. (9673 Káld, Kút-domb u. 15..; KÜJ: 102454585) a Káld, Kút-domb u. 15.,
29/3 hrsz. alatti ingatlanon már közel 10 éve veszélyes hulladék előkezelési tevékenységet
végez. A telephelyen szárazra fektető műhelyt, az átvenni tervezett autók gyűjtésére térbetont,
csapadékvíz elvezető-kezelő rendszert, valamint a szárazra fektetés során keletkező hulladékok
gyűjtésére veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet alakított ki. A telephely így műszakilag
alkalmassá vált a 16 01 04* azonosító kódszámú hulladék – hulladékká vált gépjármű –
átvételére és előkezelésére.
Az ingatlanon már rendelkezésre álló infrastruktúra igénybevételével kívánja a jelenlegi
területen folytatni hulladék előkezelési tevékenységét.
A megbízó jelenleg a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály által kiadott VA/KTF01/195-12/2016. számú határozat alapján veszélyes hulladék
előkezelésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik.
A Kft. megbízta a Végh &Végh MKT Kft.-t (iroda: 9500 Celldömölk, Sági u. 43.; adószám:
13173151-2-18), hogy részére készítse el – a tevékenység további folytatásához szükséges –
veszélyes hulladék előkezelési engedély kérelmét. Az eljárás során a hatósági képviseletre
történő meghatalmazást a mellékletben csatoltuk.
A vizsgálatot végző alkalmazásában lévő Végh Szilárd és Reményi Tamás környezetvédelmi
szakértők rendelkeznek a szakértői tevékenység végzésére jogosító szakmai tapasztalattal.
Szakértői tevékenység végzésére jogosító okirat száma:
Végh Szilárd: Vas Megyei Mérnök Kamara 347/2014.
Reményi Tamás: Veszprém Megyei Mérnöki Kamara: 112/2020.
A szakértői jogosultságot igazoló okirat másolata a melléklet részét képezi.
A kérelem elkészítéséhez az alapadatokat a megbízó biztosította a Megbízott részére. A
Megbízott a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, valamint a műszaki irányelveknek
megfelelően állította össze a dokumentációt.
A hulladékkezelési engedély kérelem dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.)
Kormányrendelet 4. pontja „a kezelés engedélyezésére vonatkozó szabályok” szerinti
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2. A kérelmező adatai
Neve: Vernab 2006. Kft.
Megbízó székhelye: 9673 Káld, Kút-domb u. 15.
Cégjegyzékszám: 18-09-106760
Megbízó adószáma: 13717555-2-18
Megbízó KSH azonosító száma: 13717555-3831-113-18
KÜJ száma: 102454585
KTJ száma: 102120795
A tevékenység célja: veszélyes hulladékok előkezelése.
A tevékenység helye: Káld, Kút-domb u. 15., 29/3 hrsz.

3. A hulladékgazdálkodási tevékenység
bemutatása
A Vernab 2006 Kft. a 9673 Káld, Kút-domb u. 15. 29/3 hrsz alatti telephelyen veszélyes
hulladékok előkezelését végzi a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály által kiadott VA/KTF01/195-12/2016. számú határozat alapján.
A tevékenység az R12 - hulladékká vált gépjármű bontása kezelési kódon történik. A
hulladékká

vált

gépjárművek

átvétele

magánszemélyektől,

illetve

kis-

és

középvállalkozásoktól történik. A bontást megelőzően a telephely déli részén található,
térbetonnal és a csapadékvíz tisztítására alkalmas Sepurator -3.0 EN MÖA 3-200-2 típusú
iszap- és olajfogó berendezéssel ellátott területen gyűjtik a gépjárműveket, ahol megtörténik
az alvázszámok kivágása. A gépjárműről bontási átvételi igazolást állítanak ki az átadó részére.
Zárt, fedett műhelyépületben történik a gépjárművek bontása, mely során kézi szerszámok
segítségével távolítják el a veszélyes alkotókat, azaz megtörténik a szárazra fektetés. Ezután a
szárazra fektetett gépjárművet szükség szerint tovább bontják, szétszerelik (pl.: eltávolítják a
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belső kárpitokat, üléseket, műanyagokat, üvegeket) darabolják. A bontás során keletkező
veszélyes hulladékokat kiszállításukig üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik.

4. A tervezett kezelési művelettel érintett
terület
A tevékenység helye: Káld, Kút-domb u. 15., 29/3 hrsz. alatti ingatlan
Helyrajzi szám

Művelési ág

Területe (ha
m2)

Káld 29/3. hrsz
Kivett, major
2.2012
(Kút-domb u. 15)
Káld településrendezési terve szerint a tervezett tevékenységgel érintett terület besorolása: Gip
- Gazdasági terület (ipari) besorolású övezet.
A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények
A telephely műszaki feltételei az eddigi évekhez képest nem változtak, a hatályos
jogszabályoknak most is megfelelnek.
A megbízó 9673 Káld, Kút-domb u. 15. szám alatti telephelyén kialakításra került egy 80 m es hulladékkezelő épület, az autóbontáshoz szükséges összes szerszámmal és felszereléssel,
melyhez még egy szilárd burkolatú 90 m -es térbeton is tartozik.
A térbetonhoz kapcsolódva megoldásra került az onnan elfolyó esetlegesen szennyeződhető
csapadékvizek összegyűjtése és tisztítása. A lebetonozott területről elfolyó csapadékvizek
tisztítására egy Sepurator-3.0 EN MÖA 3-200-2 vasbeton tartályos iszapfogó és ásványolaj
leválasztó berendezés üzemel.
A veszélyes hulladékok a szárazra fektető csarnok épület mellett kialakított épített, a 246/2014.
(IX. 29.) számú Kormányrendeletnek megfelelő módon kialakított 12 m² - es üzemi veszélyes
hulladék gyűjtőhelybe, szelektíven, külön-külön feliratozott edényzetekben kerülnek gyűjtésre
a hasznosítónak/ártalmatlanítónak történő átadásig.
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Védendő objektumok távolsága a telephelyről
A telephely – a Káld, Kút-domb u. 15., 29/3 hrsz. alatti ingatlanon – belterületen helyezkedik
el. A legközelebbi lakóingatlan a telephelytől É-i irányban ~ 88 m-re található (M1 – Káld,
Kút-domb u. 15 29/1,2 hrsz alatti lakóingatlan), ezért a telephelyen folytatni kívánt
tevékenységből zavaró hatás, a lakott területen várhatóan nem lesz érzékelhető.
Csapadékvíz elvezetés:
A gépjárművek gyűjtésére, tárolására szolgáló, 90 m 2-es térbetonhoz kapcsolódva megoldásra
került az onnan elfolyó esetlegesen szennyeződhető csapadékvizek összegyűjtése és tisztítása.
A lebetonozott területről elfolyó csapadékvizek tisztítására egy Sepurator-3.0 EN MÖA 3-2002 vasbeton tartályos iszapfogó és ásványolaj leválasztó berendezés üzemel.

5. A hulladékgazdálkodásba bevont
hulladékok
Az előkezelni kívánt hulladékok megnevezése, azonosító kódszáma és éves mennyisége a
hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet alapján:
A megbízó termékként tovább nem használható gépjárműveket kíván átvenni telephelyén
történő előkezelésre.
Az előkezelni kívánt hulladék:
HULLADÉK
AZONOSÍTÓ
kódszáma

Megnevezése

Mennyisége (t/év)

16 01 04*

Hulladékká vált gépjármű

1.000

Összetétele: Veszélyes anyagokat (pl. akkumulátor, fáradt olaj,stb.) is tartalmazó
kiselejtezett, sérült gépjárművek
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Kezelési kód:
E02-09: Hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése
E-02-10: Hulladékká vált gépjármű bontása
R12: hulladékká vált gépjármű bontása
A Megbízó a Káld, Kút-domb u. 15., 29/3 hrsz.-ú ingatlanon veszélyes hulladék előkezelési
tevékenységet tervez végezni.

6. A kezelés technológiája
A hulladék átvétele
A megbízó magánszemélyektől, valamint kis- és középvállalkozásoktól kívánja a termékként
tovább nem használható gépjárműveket a telephelyén átvenni előkezelésre. A telephelyen a
megbízó regisztrált autóbontót üzemeltet, így a gépjárművek átvétele során minden esetben
szigorú elszámolású bontási átvételi igazolás kerül kiállításra. Az előkezelés során keletkező
összes

hulladék

(veszélyes,

nem

veszélyes)

hatósági

engedéllyel

rendelkező

hulladékkezelőknek kerül átadásra. A megbízó veszélyes hulladékot a telephelyén előkezeli.
Mivel a telephelyre beszállított gépjárművek a forgalomból még nem lehetnek véglegesen
kivonva, hiszen a forgalomból történő végleges kivonáshoz a regisztrált autóbontó bontásiátvételi igazolása is szükséges, így azok a forgalomból történő végleges kivonásig nem
minősülnek hulladéknak. A bontási átvételi igazolás kiállítása minden esetben akkor történik,
ha a gépjármű már megérkezik a telephelyre, és beazonosíthatóan alvázszáma megegyezik a
gépjárműhöz tartozó forgalmi engedélyben bejegyzett alvázszámmal.
A gépjárműveket vagy tulajdonosuk viszi be a bontóba „saját lábon” vagy esetlegesen a
megbízó szállítja azt be tréleren azokat a hulladékkezelő telephelyére, amennyiben műszakijuk
lejárt, illetve mozgásképtelen állapotban vannak.
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A hulladékok kezelése
A bontás céljából behozott gépjárművek a telephely hátsó térbetonnal ellátott részén kerülnek
gyűjtésre, itt megtörténik az alvázszámok kivágása. Az alvázszámok és a bontási-átvételi
igazolások kezelésével kapcsolatosan maradéktalanul be kell tartani a Nemzeti Közlekedési
Hatóság előírásait.
Ezután a gépjárművek egy zárt, fedett (csatolt helyszínrajzon feltüntetett) hulladékkezelő
épületbe kerülnek, ahol kézi szerszámok segítségével megtörténik a gépjárművekből a
veszélyes összetevők (akkumulátor, olajak, hűtőfolyadék, olajszűrő) eltávolítása, azaz a
szárazra fektetése. Ezután a szárazra fektetett gépjárműveket a megbízó tovább előkezeli, szétszereli, darabolja - amennyiben az szükségesnek tartja, vagy azokat további előkezelés
nélkül adja tovább az azok átvételére jogosultnak. Az előkezelési tevékenységhez a megbízó
kizárólag kézi szerszámokat (villáskulcsok, krovák, csavarhúzó, stb.) és kisgépeket
(gyorsvágók) használ.
A veszélyes hulladékok a szárazra fektető csarnok épület mellett kialakított épített, a 246/2014.
(IX. 29.) számú Kormányrendeletnek, illetve a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet 3. §-ban
előírtaknak megfelelő módon kialakított 12 m - es üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelybe,
szelektíven,

külön-külön

feliratozott

edényzetekben

kerülnek

gyűjtésre

a

hasznosítónak/ártalmatlanítónak történő átadásig. Ezután a gépjárművekből eltávolításra
kerülnek a belső kárpitok, ülések, műanyagok és az üveg. Az üzemi veszélyes hulladék
gyűjtőhely méreténél fogva nem építési engedély köteles. A gyűjtőhely padozat rétegrendjének
szakszerű kialakítása, a Solvex Környezet-és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.
(9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/c fszt. 1.) kivitelezésében készült.
A termékként tovább nem használható járművek ~85%-os arányban tartalmaznak
hasznosítható fém, illetve nem fém alkotókat, alkatrészeket, kb. 5%-át teszik ki a
gépjárművekben található veszélyes összetevők (akkumulátor, motorolaj, hajtóműolaj, fékolaj,
olajszűrő, üzemanyag, hűtőfolyadék), a maradék 10%-ot pedig a textil, műanyag, szivacs és
gumi, üveg hulladékok, melyek hasznosítása – általában ismeretlen összetételük miatt –
nehezen, vagy egyáltalán nem kivitelezhető, ezért ártalmatlanításukról kell gondoskodni.
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A hulladékok átadása
A megbízó az előkezelés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat is hatósági
engedélyekkel rendelkező hulladékkezelőknek kívánja átadni, illetve saját maga a nem
veszélyes hulladék hasznosítási engedélye alapján tovább kezeli.

7.Személyi, tárgyi, közegészségügyi
feltételek
Személyi feltételek:
Verebélyi Zsolt a Kft. ügyvezetője és egyedüli dolgozója, a gépjárművekből kinyert
alkatrészek beminősítéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, melyek a melléklet részét
képezi.
A környezetvédelmi irányítást megbízási szerződés alapján a Végh&Végh MKT Kft. végzi,
akinek az alkalmazásában lévő Végh Szilárd rendelkezik hulladékgazdálkodási szakértői
jogosultsággal. A megbízási szerződés másolatát és a végzettséget igazoló okiratok másolatát
a mellékletben csatoltuk. Fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a hulladékkezelő telephely
megfelelő szakmai irányítása biztosított.
Tárgyi feltételek:
A telephely műszaki feltételei az eddigi évekhez képest nem változtak, a hatályos
jogszabályoknak most is megfelelnek.
A megbízó 9673 Káld, Kút-domb u. 15. szám alatti telephelyén kialakításra került egy 80 m es hulladékkezelő épület, az autóbontáshoz szükséges összes szerszámmal és felszereléssel,
melyhez még egy szilárd burkolatú 90 m -es térbeton is tartozik. A térbeton szolgál a
telephelyre beszállított bontásra váró gépkocsik gyűjtésére. A térbetonhoz kapcsolódva
megoldásra került az onnan elfolyó esetlegesen szennyeződhető csapadékvizek összegyűjtése
és tisztítása. A lebetonozott területről elfolyó csapadékvizek tisztítására egy Sepurator -3.0 EN
MÖA 3-200-2 típusú, vasbeton tartályos iszapfogó és ásványolaj leválasztó berendezés 2 mg/l
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tisztítási teljesítménnyel.
Fentiek alapján a telepített (építőipari, műszaki engedéllyel rendelkező, így vízjogi létesítési
engedély nélkül beépíthető) olajfogón keresztül kerül a telephelyi térbetonról összegyűjtött és
tisztított víz a Káld 0281/2. hrsz-ú út melletti árokba (mint befogadóba).
Az előkezelés során a gépjárművekből kinyert használható alkatrészek tárolását a
hulladékkezelő épületben lévő fedett helyen, bepolcozott raktárban a megbízó meg tudja
oldani. A veszélyes anyagot nem tartalmazó karosszériák, karosszéria elemek a telep hátsó
részén kerülnek tárolásra amíg azokat meg nem vásárolják, vagy amennyiben már nem
használhatók fel fémhulladékként, nem kerülnek értékesítésre.
A telephely esetleges bezárása esetén, az ott gyűjtött összes hulladék engedélyezett módon
történő hasznosítása, ártalmatlanítása meg fog történni.
Közegészségügyi feltételek:
A foglakozás-egészségügyi ellátást a Megbízó részére Dr. Kiss És Társa Bt. biztosítja. A
megbízási szerződés a melléklet része.

8. A hulladékgazdálkodási tevékenység
jellemzői
8.1 Műszaki jellemzők
A rendelkezésre álló műszaki jellemzők és tárgyi erőforrások az előző fejezetekben
bemutatásra kerültek.
A tevékenység kezelési kódjai, valamint megnevezései a következők:
E02-09: Hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése
E-02-10: Hulladékká vált gépjármű bontása
R12: hulladékká vált gépjármű bontása
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8.2 Környezetvédelmi jellemzők
A telephely műszaki feltételei az eddigi évekhez képest nem változtak, a hatályos
jogszabályoknak most is megfelelnek.
A

hulladékká

vált

gépjárművek

átvétele

magánszemélyektől,

illetve

kis-

és

középvállalkozásoktól történik a Káld, Kút-domb u. 15. szám alatti telephelyen. A bontást
megelőzően a telephely déli részén található, térbetonnal és a csapadékvíz tisztítására alkalmas
Sepurator-3.0 EN MÖA 3-200-2 típusú iszap- és olajfogó berendezéssel ellátott területen
gyűjtik a gépjárműveket, ahol megtörténik az alvázszámok kivágása. A gépjárműről bontási
átvételi igazolást állítanak ki az átadó részére.
Zárt, fedett műhelyépületben történik a gépjárművek bontása, mely során kézi szerszámok
segítségével távolítják el a veszélyes alkotókat, azaz megtörténik a szárazra fektetés. Ezután a
szárazra fektetett gépjárművet szükség szerint tovább bontják, szétszerelik (pl.: eltávolítják a
belső kárpitokat, üléseket, műanyagokat, üvegeket) darabolják. A bontás során keletkező
veszélyes hulladékokat kiszállításukig üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik.

Anyagmérleg kimutatás
A telephelyre beszállított gépjárművek a forgalomból még nem lehetnek véglegesen kivonva,
hiszen a forgalomból történő végleges kivonáshoz a regisztrált autóbontó bontási-átvételi
igazolása is szükséges, így azok a forgalomból történő végleges kivonásig nem minősülnek
hulladéknak. A bontási átvételi igazolás kiállítása minden esetben akkor történik, ha a
gépjármű már megérkezik a telephelyre, és beazonosíthatóan alvázszáma megegyezik a
gépjárműhöz tartozó forgalmi engedélyben bejegyzett alvázszámmal. A bontás céljából
behozott gépjárművek a telephely hátsó térbetonnal ellátott részén kerülnek gyűjtésre, itt
megtörténik az alvázszámok kivágása.
Az előkezelni kívánt hulladék:
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HULLADÉK
Azonosító
kódszáma
16 01 04*

Megnevezése

Mennyisége (t/év)

Hulladékká vált gépjármű

1.000

A termékként tovább nem használható járművek ~85%-os arányban tartalmaznak
hasznosítható fém, illetve nem fém alkotókat, alkatrészeket, kb. 5%-át teszik ki a
gépjárművekben található veszélyes összetevők (akkumulátor, motorolaj, hajtóműolaj, fékolaj,
olajszűrő, üzemanyag, hűtőfolyadék), a maradék 10%-ot pedig a textil, műanyag, szivacs és
gumi, üveg hulladékok, melyek hasznosítása – általában ismeretlen összetételük miatt –
nehezen, vagy egyáltalán nem kivitelezhető, ezért ártalmatlanításukról kell gondoskodni.
Az előkezelés során keletkező összes hulladék (veszélyes, nem veszélyes) hatósági engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőknek kerül átadásra. A megbízó a veszélyes hulladékot a telephelyén
előkezeli.

Tevékenység felhagyásának terve.
Feladat

Határidő

Felelős

Céltartalék

azonnal

ügyvezető

0

A telephelyen lévő hulladékok
felszámolása, átadása
hulladékkezelőnek.

30

ügyvezető

100.000

Hulladékokról adatszolgáltatás
nyújtása a Környezetvédelmi
hatóságrészére, EHIR-ből
történő törlés.

30

környezetvédelmi
megbízott

0

Telephely felhagyásával
kapcsolatos egyéb hatósági
ügyintézés.

45

ügyvezető

0

(nap)
A telephelyre történő
beszállítás megszüntetése
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Egyéb ügyintézés.
Fizikai értelembe vett
utógondozás.

45

ügyvezető

0

nem szükséges

környezetvédelmi
megbízott

0

A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok felszámolásán kívül más
tevékenységet nem kell végezni.

Hulladékgazdálkodás:
A megbízó termékként tovább nem használható gépjárműveket kíván átvenni telephelyén
történő előkezelésre.
Az előkezelni kívánt hulladék:
HULLADÉK
AZONOSÍTÓ
kódszáma

Megnevezése

Mennyisége (t/év)

16 01 04*

Hulladékká vált gépjármű

1.000

Összetétele: Veszélyes anyagokat (pl. akkumulátor, fáradt olaj,stb.) is tartalmazó
kiselejtezett, sérült gépjárművek
Kezelési kód:
E02-09: Hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése
E-02-10: Hulladékká vált gépjármű bontása
R12: hulladékká vált gépjármű bontása
Veszélyes hulladék
Általában a tevékenység során az alábbi veszélyes hulladékok keletkeznek:
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Azonosító kód
15 02 02*
Veszélyes
anyagokkal
szennyezett
abszorbensek,
szűrőanyagok,
törlőkendők,
védőruházat
15 01 10*
Veszélyes anyagokat
maradékként
tartalmazó vagy
azokkal szennyezett
csomagolási
hulladékok
13 02 05*
ásványolaj alapú,
klórvegyületet nem
tartalmazó motor-,
hajtómű- és kenőolaj
16 06 01*
ólomakkumulátorok
16 01 14*
veszélyes anyagokat
tartalmazó fagyálló
folyadékok
16 01 13*
fékfolyadékok
16 01 07*
Olajszűrő

Megjelenési
forma

Csomagolás
módja

szilárd

Hordó

folyékony

Hordó

folyékony

Hordó

szilárd

Saválló
edényzet

folyékony

Hordó

folyékony

Hordó

folyékony

Hordó

Megjelenési
forma

Csomagolás
módja

Nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód
16 01 06*
hulladékká vált
gépjármű, amely
nem tartalmaz sem
folyadékot, sem más
veszélyes összetevőt

szilárd
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A veszélyes hulladék az üzemi gyűjtőhelyen a keletkezéstől számított maximum 1 évig
gyűjthető a környezet szennyezését kizáró edényzetben. Utána engedélyezett módon történő
hasznosításáról, ártalmatlanításáról kell gondoskodni - engedéllyel rendelkezőnek történő
átadással.
Kommunális hulladékok
A telephelyen végzett tevékenység során keletkező kis mennyiségű vegyes települési
hulladékot a gyűjtés során a kijelölt kommunális gyűjtőedényzetbe kell elhelyezni, majd
átmeneti gyűjtés után a közszolgáltatónak kell átadni.

9. A tevékenységgel elérni kívánt célok
Környezetvédelmi célkitűzés:
A tevékenység célja a termékként tovább nem használható gépjárművek átvétele előkezelésre.
A telephelyen a megbízó regisztrált autóbontót üzemeltet, így a gépjárművek átvétele során
minden esetben szigorú elszámolású bontási átvételi igazolás kerül kiállításra. Az előkezelés
során keletkező összes hulladék (veszélyes, nem veszélyes) hatósági engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőknek kerül átadásra. A megbízó veszélyes hulladékot a telephelyén előkezeli.

10.
A rendelkezésre álló pénzügyi
eszközök
Céltartalék képzés:
A Kft. céltartalékként elkülönített, lekötött egy pénzösszeget és a lekötését folyamatosan
biztosítja. Amennyiben a céltartalék képzésére vonatkozó végrehajtási rendelet megjelenik, a
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Kft. ennek megfelelően – szükség esetén – tevékenységéhez további szükséges céltartalékot
képez.
A megbízó 2009 óta rendelkezik 100.000 Ft lekötött betéttel, céltartalékkal „Környezetvédelmi
biztosíték” jogcímen, mely folyamatosan rendelkezésre áll és csak az illetékes
Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyásával bontható fel. A Megbízó környezetvédelmi
felelősségbiztosítással is rendelkezik, melyről a biztosító igazolását a mellékletben csatoltuk.
Megbízónak nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtása, vagy visszatartásra átadott
köztartozása nincs, a dokumentáció mellékletei között megtalálható az igazolás a
köztartozásmentes adózói adatbázisból történt lekérdezésről.

11.

Havária terv

A hulladék előkezelési tevékenysége során esetlegesen fellépő havária események elhárítása:
Riasztás, tájékoztatások
Telefonszámok:
Mentők

104

Tűzoltóság

105

Rendőrség

107

Vészhelyzet, baleset jelentése
Ki jelent:

- A név és a hely megadása.

Hol történt:

- Az esemény helyének pontos megadása.

Mi történt:

-Az esemény leírása (tűz, baleset, robbanás, környezetszennyezés, borulás stb.)
- A sérültek számának, jellegének (égés, mérgezés stb.) megadása, beszorult
sérültek vannak-e.

A jelen dokumentáció a
Végh&Végh MKT Kft.
szellemi tulajdona,
melynek védelmét
jogszabály biztosítja!

Oldal:
19 / 23

VERNAB 2006 KFT.
VESZÉLYES HULLADÉK ELŐKEZELÉSI ENGEDÉLY KÉRELME
TERVSZÁM: 1-006-2021.

Teendők a szállítás bekövetkező veszélyhelyzet, havária esetén
a. Védőeszközök (mellény, kesztyű, sisak stb.) felvétele
b. Gyújtóforrások eltávolítása
c. Rakodási tilalom betartása
d. A terület biztosítása, az ott tartózkodók figyelmeztetése
e. Illetéktelenek távoltartása
f. Illetékes hatóságok tájékoztatása
Elsősegély
a. A sérülteket a veszélyhelyzetből azonnal ki kell hozni
b. A szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani
c. Az érintett bőrfelületet (ha lehetséges és szükséges) bő vízzel lemosni
d. Lehűléstől védeni, légzés kimaradásakor mesterséges lélegeztetést alkalmazni.
e. Orvosi segítséget kérni.
f. Mentőket értesíteni, hívószám 104
A vészhelyzet elhárítása
A vészhelyzetet észlelő dolgozó megkezdi, majd az illetékes kárelhárítási vezető által kapott
utasítások szerint folytatja, befejezi a kárelhárítást. A vészhelyzettel érintett terület
környezetéből lehetőség szerint el kell távolítani a vészhelyzeteknek kitett további tárgyakat,
meg kell akadályozni, hogy a vészhelyzet további területre, tárgyakra tovább terjedjen,
riasztani kell a veszélyeztetett körzetben lévőket.
A kárelhárításnál figyelembe kell venni a kigyulladt, kiömlött, kiszóródott stb. anyag fajtáját,
és ennek alapján kell végrehajtani a kárelhárítást. Amennyiben a havária esemény a
telephelyen, vagy közvetlen közelében következik be, akkor a kárelhárításhoz a telephelyen
elkülönített, megjelölt, szabadon hozzáférhető helyen fedett fém ládákban tárolt mentesítő,
felitató anyagokat kell használni. A mentesítő anyagok tárolására szolgáló edényzet megvédi
a mentesítő anyagot a csapadéktól, hogy felhasználása esetén az funkcióját maradéktalanul be
tudja tölteni. A mentesítő anyagok mellett azok kiszórására és összegyűjtésére alkalmas
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eszközöket (pl. lapátok, seprűk, gyűjtő edényzetek) is tárolni kell. A havária eseményt észlelő
szükség esetén a többi dolgozót is be kell, hogy vonja a kárelhárítási tevékenységbe.
A gépek meghibásodása esetén a kiömlő folyékony szennyeződéseket (olajat, üzemanyagot,
hűtőfolyadékot) felitató anyaggal, (homokkal, perlittel) kell felitatni, majd az így keletkezett
hulladékot veszélyes hulladékként kell gyűjteni és ártalmatlanításáról ennek megfelelően kell
gondoskodni. A veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos teendőket a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.)
Kormányrendelet tartalmazza. A veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozó
további teendőket a havária esemény esetén értesíteni szükséges környezetvédelmi megbízott
határozza meg, aki részletesen ismeri a különféle veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos
kötelező protokollként betartandó jogszabályi előírásokat.
Amennyiben pl. borulás során hulladék szóródik ki a szállítás útvonalán, annak összeszedését
a műszaki mentés megkezdésével egy időben meg kell kezdeni és azt mielőbb, a forgalom
legkisebb akadályoztatása mellett be kell fejezni. A szétszóródott hulladékot maradéktalanul
össze kell gyűjteni és azt a hasznosítás helyszínére, vagy vissza a Kft. telephelyére kell
szállítani.
Tűzjelzés és tűzeset bejelentése
Aki tüzet, annak közvetlen veszélyét észleli, vagy más rendkívüli tűzveszélyre utaló esetet
tapasztal, vagy arról tudomást szerez, köteles a veszélyeztetetteket riasztani, a veszélyeztetett
terület kiürítését, az oltást megkezdeni – saját testi épségének veszélyeztetése nélkül – az
elhelyezett tűzoltó készülékek segítségével.
Amennyiben az oltás nem jár sikerrel értesíteni kell a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon,
közben pedig a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, vízpermettel, késleltetni kell a tűz
tovább terjedését.
Az észlelő személy azonnal köteles értesíteni a cégvezetőt és a környezetvédelmi megbízottat.
a) Tűz esetén a tűzoltóságnak jelenteni kell az alábbi adatokat:
− a tűz pontos helye, címe, megközelítési lehetősége,
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− mi az, ami ég,
− emberélet veszélyeztetve van-e,
− a tűz mérete, nagysága, terjedelme,
− veszélyeztetett létesítmények, épületek, szabadterek,
− a veszélyeztetett épület rendeltetését,
− a bejelentő személy nevét és a használt telefonkészülék számát.
b) Tűzeset bejelentése utáni feladatok:
− a helyileg rendelkezésére álló eszközökkel a veszélyeztetettek számára
riasztásról gondoskodni,
− menekítés megkezdése,
− a tűzoltás megkezdése, tűzterjedés gátolása
− a tűzoltóság megérkezésének előkészítése, kapuk, ajtók nyitása, kulcsok
előkészítése,
− a tűzoltók munkájának helyismeret és egyéb vonatkozásban történő
segítése.
c) Tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetőleg beavatkozás nélkül megszűnt
tüzet is késedelem nélkül be kell jelenteni a tűzoltóságnak. A kár színhelyét
biztosítani kell a tűzvizsgálatot tartó tűzvédelmi hatósági személy intézkedéséig.
A

telephelyen

a

havária

események

bekövetkezése

esetén

használni

szükséges

védőfelszerelések, szerszámok oltó és felitató anyagok minden érintett számára elérhető helyen
kerültek elhelyezésre. A havária esemény bekövetkezése esetén az abban résztvevő
személyeknek a havária tervben szereplő utasításokat be kell tartani. A havária tervet az érintett
dolgozók megkapták, abból oktatásban részesültek.
Területileg illetékes hatóságok értesítési adatai
-

Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály- 9700
Szombathely, Vörösmarty u. 2.

-

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály - 9700 Szombathely, Sugár
u. 9.

-

Káld Község Önkormányzata
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9673 Káld, Bercsényi u. 19. Tel: 95/470-167
Egyéb előírások
➢ Az üzemelésnél a területre szállított hulladékok és technológiák az emberi szervezetre,
a növényzetre és a környezetre káros hatást nem fejtenek ki, amennyiben a munkákat a
technológiai és munkavédelmi előírások betartásával, elvárható gondossággal végzik.
➢ Az üzemelés során alkalmazásra kerülő szállító- és munkagépek üzemanyagai és
kenőanyagai a környező burkolatokra, a szállítási útvonal mentén talajba és élővízbe
nem juthatnak be.
➢ A teherautók üzemeltetésekor káros égéstermékek keletkeznek, ezek mennyiségét az
idevonatkozó előírásoknak megfelelő szinten kell tartani.
➢ Szállítás során a rakományt úgy kell felrakni, hogy az ne veszélyeztesse a szállítási
útvonalat és környezetét.
➢ A szállító járművek, berendezések zajterhelése a megengedett értékeket nem lépheti
túl.
➢ A telephelyen végzett tevékenység során keletkező kis mennyiségű vegyes települési
hulladékot a gyűjtés során a kijelölt kommunális gyűjtőedényzetbe kell elhelyezni,
majd átmeneti gyűjtés után a közszolgáltatónak kell átadni.

Celldömölk, 2021. március 16.
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