TELEPENGEDÉLYEZÉS

Gyakorlati tapasztalatok
a telephely-engedélyezésrõl
A telephely-engedélyezés kicsit olyan,
mint a házépítés. Aki egyszer túl van rajta,
nem szívesen fogna bele még egyszer.
Egyszer viszont mindenkinek át kell esni
rajta, ezért egy összefoglalással és néhány
gyakorlati tapasztalattal szeretném segíteni
azokat, akik még elõtte állnak. A rendelet
sok mindent felsorol, amit a telephelyengedélyhez be kell jelenteni, de, hogy milyen
formában, az nem derül ki. A kérelemben
a lehetõ legalaposabban be kell mutatni a
telephelyet és a tevékenységet, mert ekkor
egyrészt kisebb esélyünk van rá, hogy
biztos, ami biztos alapon elõírjanak
olyan kötelezettségeket, amelyek talán nem
volnának okvetlenül szükségesek, másrészt, ha a hatóságok a kérelem és a
mellékletek alapján mindent megismernek,
talán el sem jönnek a szemlére.
Új telephely létesítése során több
területen szükséges szaktanácsadók
közremûködésére (pl. munkavédelem,
tûzvédelem, környezetvédelem).
A kérelmet az alábbi tagolás szerint
célszerû beadni:
1. A telepengedély kiadására irányuló
kérelem (formanyomtatvány).
Ezt az önkormányzat adja ki, melyet
értelemszerûen kell kitölteni.
2. Technológiai leírás, mely a telephelyen üzemelõ technológiát mutatja be,
ezenkívül a kérelem kötelezõ tartalmi
elemeit foglalja össze. A technológiai
leírás az alábbiakra térjen ki:
n A kérelmezõ adatai, társasági formája,
n telep címe és helyrajzi száma,
továbbá a közvetlenül szomszédos
ingatlanok rendeltetése,
n telep tulajdonosa, a használat
jogcíme,
n a telepen folytatni kívánt ipari,
szolgáltató vagy raktározási tevékenység (TEÁOR és SZJ szerinti
besorolás számszerû feltüntetésével),
n az üzemeltetés (nyitva tartás)
idõtartam, mûszakonként a napi
munkavégzés idejének megjelölésével. Semmiképpen ne írjunk éjszakai
munkavégzést abból a megfontolás-
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ból, hogy lehet, hogy majd ilyen is
összeteljesítményû kazánok esetén
lesz, mert 22.00 után a zajvédelmi
mint légszennyezõ pontforrást be
határértékek 10 dB-lel alacsonyabkell jelenteni és engedélyeztetni). Ha
bak, és valószínûleg akkreditált
egyéb gazdaságossági megfontolámérést is kérnek ez esetben.
sok lehetõvé teszik, az elõírások
a munkavállalók száma munkamiatt egyszerûbb több 140 kW alatti
körönként, a szociális helyiségek
kazánt külön kéményekbe kötve
biztosításának módja és kialakíalkalmazni. Vigyázat: ha környezettottsága,
védelmi hatóság megítélése szerint
a gyártott termékek felsorolása, a
mûszaki és gazdasági tényezõket
várható éves mennyiség feltüntefigyelembe véve a füstgázokat egy
tésével,
kéményen vagy füstcsatornán is ki
a végzendõ technológiai mûveletek,
lehetne vezetni, akkor a teljesítméa felhasznált alap- és segédanyagok,
nyeket össze kell adni, így ezzel nem
veszélyes anyagok és készítméértünk el semmit! (Szerencsére
nyek felsorolása, várható éves
ennek megítélése elég szubjektív.),
felhasználás,
n a környezetre gyakorolt hatást
ivóvíz, iparivíz-ellátást, a szennyvíz(talaj, felszíni és felszín alatti vizek,
gyûjtést és -elhelyezést, a szennyzaj, bûz, füst, tûz- és robbanásvevíztisztítási megoldásokat (célszerû a
Csatornamûtõl
befogadói nyilatkozatot mellékelni),
A faiparban és a hozzá kapcsolódó területek az
az alkalmazott
alábbi tevékenységek telephelyengedély-kötelesek
technológia során
(az összes tevékenységet és a telephelyengedélyezés
jogi szabályozását a 80/1999. (VI. 11.) korm. rendelet
keletkezõ hulladékok
tartalmazza.)
gyûjtésének, kezelé20.10 Fûrészárugyártás*
sének módja,
20.20 Falemezgyártás*
a munkavégzéshez
20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása*
szükséges mestersé20.40 Tároló fatermék gyártása*
ges szellõztetés
20.51 Fatömegcikk gyártása*
módja (ha szükséges),
24.30 Festék, bevonóanyag gyártása*
a szennyezett levegõ
24.51 Tisztítószer gyártása*
24.62 Ragasztógyártás*
elvezetésének és
26.12 Síküveg továbbfeldolgozása
tisztításának helye és
28.51 Fém felületkezelése*
módja, az elszívott
28.52 Fémmegmunkálás
levegõ utánpótlásá28.62 Szerszámgyártás
nak módja,
28.74 Kötõelem, csavar gyártása
levegõszennyezõ
28.75 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási
források bemutatása
termék gyártása
(pl. elszívó fal, ciklon,
29.22 Emelõ-, anyagmozgató gép gyártása
29.23 Nem háztartási hûtõ, légállapot-szabályozó
>140 kW kazán),
gyártása
A telep üzemeltetésé29.24
Máshová nem sorolt egyéb általános gép
hez szükséges
gyártása
hõtermelõ berendezés
36.11 Ülõbútor gyártása*
egyedenkénti típus36.12 Irodabútor gyártása*
fûtõteljesítmény adatait
36.13 Konyhabútor gyártása*
(egy kéménybe kötött
36.14 Egyéb bútor gyártása*
140 kW-nál nagyobb
36.30 Hangszergyártás

Kinek kötelezõ?
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36.40
36.50
63.12
74.82

Sportszergyártás
Játékgyártás
Tárolás, raktározás
Csomagolás
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szély, üzemszerû szennyezés
kibocsátása stb.) és az esetleges
üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,
a keletkezõ zaj: a jegyzõ általában
elõírja a környezeti zajmérést,
melynek költsége kb. 60120 000 Ft,
melyet bizonyos esetekben el lehet
kerülni. Ipari területen, ahol 300 m-en
belül nincs lakóház, a Környezetvédelmi hatóság többnyire eltekint ettõl,
a várható jármûforgalom és az
anyagmozgatás módja,
a munkavállalók egészségét veszélyeztetõ tevékenység esetén a külön
jogszabályokban elõírt munkavédelmi üzembe helyezés várható
idõpontja (pl. faipari gépek üzembe
helyezése),
tûzvédelmi osztályba sorolás, tûzvédelmi követelmények teljesülése.

3. Mellékletek:
n három hónapnál nem régebbi
tulajdoni lap,
n bérlet esetén bérleti szerzõdés,
n helyszínrajz (a közvetlenül szomszédos ingatlanok rendeltetésének
feltüntetésével),
n alaprajz a helyiségek rendeltetésének feltüntetésével,
n cégbejegyzés vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolata,
n a tevékenység végzéséhez szükséges  a Munkavédelmi törvény
szerint veszélyes munkaeszközök
felsorolása,
n a veszélyes hulladék gyûjtõhely
üzemelési szabályzata és a hulladékgazdálkodási terv (ajánlott, kérhetik),
n a felhasználni kívánt veszélyes
anyagok biztonsági adatlapjai (nem
kötelezõ, de hasznos lehet),
n veszélyes hulladék elszállítási
szerzõdést (ajánlott, kérhetik),
n a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön
jogszabályban meghatározott
környezeti kárelhárítási terv (a
faiparban nem jellemzõ),
n környezetvédelmi minõsítés (ISO
14000) amennyiben van,
n a tevékenység végzését engedélyezõ
már meglévõ szakhatósági (ÁNTSZ,
építési, tûzvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi stb.)
hozzájárulások, engedélyek.

A telephely-engedélyezés
menete
Telepengedélyt új telep létesítése vagy
a tevékenységi kör módosítása esetén kell
kérni az illetékes önkormányzat jegyzõjé-

tõl, akinek az érdemi határozatot a
kérelem elõterjesztésétõl számított 60
napon belül kell meghoznia.
Abban az esetben, ha a telepengedély-köteles tevékenység folytatója
n tevékenységi körét engedély nélkül
változtatta meg, illetve engedély nélkül
további tevékenységgel bõvítette,
n a tevékenységére vonatkozó jogszabályi elõírásoknak nem tesz eleget,
n telepe a hatályos jogszabályi, valamint
az engedély alapját képezõ feltételeknek nem felel meg,
n felszólítás ellenére sem teszi meg a
szükséges intézkedéseket,
a jegyzõ határozattal a hiányosságok
megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra,
a tevékenység telephelyen történõ
gyakorlását felfüggesztheti, korlátozhatja
(különös tekintettel a napi üzemeltetési,
nyitvatartási idõtartamra), vagy a telepet
ideiglenesen bezárathatja. Amennyiben
a tevékenység folytatója a meghatározott
idõtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyzõ a telepengedély visszavonásáról határoz.
A jegyzõ helyszíni szemle megtartása
nélkül dönthet a telepengedély megadásáról abban az esetben, ha megállapítja,
hogy a telepen végzett azonos tevékenységekre adtak telepengedélyt, vagy a tevékenység végzéséhez szükséges  külön
jogszabályban meghatározott  rendeltetésmódosításra korábban már engedélyt
adtak, az engedélyezés során mérlegelendõ körülmények idõközben nem változtak
és a folytatni kívánt tevékenység céljára a
telep továbbra is alkalmas.

Az üzembe helyezés
gyakorlati kérdései
Ezen újság szeptemberi számában már
írtam a gépvásárlást követõ teendõk között
a munkavédelmi üzembe helyezésrõl.
Ezzel kapcsolatban idõközben felmerült
néhány gyakorlati kérdés, melyre a
válaszok sok kollégát érinthetnek.
A gépkereskedõ szervíztechnikusa a
gépet üzembe helyezte, és üzembe
helyezési jegyzõkönyvet adott ki, melyet
én is aláírtam. Ezzel az üzembe helyezés
munkavédelmi szempontból rendben
van?
Nem. Ez az üzembe helyezési jegyzõkönyv gyakorlatilag egy teljesítésigazolás,
mely az igazolja, hogy Ön a gépet
használatra készen átvette, és a gépvásárlási szerzõdést teljesítettnek veszi. Ez
munkavédelmi szempontból semmit nem
ér, mivel nem elõzte meg munkavédelmi
szakember által elvégzett munkavédelmi
szempontú elõzetes vizsgálat. A vizsgálati
jegyzõkönyv egy kb. 612 oldal terjedel-

mû irat, mely részletesen tartalmazza a
vonatkozó szabványokat és a vizsgálati
szempontokat tételesen megfelelt- nem
felelt meg minõsítéssel. Ez alapján
rendelheti el a munkáltató az üzembe
helyezést. Ha ez a jegyzõkönyv hiányzik,
nem beszélhetünk munkavédelmi
üzembe helyezésrõl.
Sem gépkönyvem nincs, sem megfelelõségi tanúsítványom nincs, hogyan
lehet ezt pótolni?
Ennek hiánya nagyobb probléma, mert
enélkül nem lehet üzembe helyezni a
gépet. (Mvt. 18. §. (3) Munkaeszközt
üzembe helyezni csak abban az
esetben szabad, ha
rendelkezik az
adott munkaeszközre
meghatározott
megfelelõségi nyilatkozattal, illetve
megfelelõségi tanúsítvánnyal.)

Jellemzõen a több kézen átment, vagy
külföldrõl behozott gépeknél hiányzik. A
megfelelõségi tanúsítvány beszerzésére
egy biztos módszer van: akkreditált
intézettel be kell vizsgáltatni õket, és õk
kiadják a tanúsítványt, melynek a költsége
meglehetõségen borsos, 5080 000 Ft
körül van. Sok idõvel és nagy szerencsével találhatunk olyan kollégát, akinek
ilyen gépe van, lemásolhatjuk az övét is.
Ha a gép igazoltan a típus magyarországi forgalmazójától származik többnyire ad,
vagy ha jó üzleti kapcsolatban vagyunk a
vele, akkor is megpróbálhatunk kérni tõle.
Sok faipari gép gépkönyve és munkavédelmi minõsítõ bizonyítványa megvan
nekem is, ha ezek között van olyan,
amire Önnek szüksége van, tudok
küldeni (ezek listája nemsokára felkerül a
www.munkavedelem.biz weboldalra).
Bár a Mvt. 39. § (1) szerint A gép
állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvû üzemeltetési dokumentáció ennek elkészítése nem
szaktevékenység, így ezt megírhatjuk mi
magunk is (az MSZ 775:1979; üzemeltetési dokumentáció szabvány alapján). Ha
az idõnket fontosabb dolgokra szánjuk a
munkavédelmi szakemberünk is vállalja.
Kling Péter
okl. faipari mérnök
munkavédelmi technikus
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