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II. Egyetemi tanácsi határozatok

A József Attila Tudományegyetem 1998. június 11-én tartotta VIII. rendes ülését.
Napirendjén az alábbi témák szerepeltek.
1. Személyi ügyek:

Tanszékvezetői megbízások (BTK):

— Javaslat dr. Csapó Benő egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására a
Neveléstudományi Tanszékre
Előadó: Dr. Balázs Mihály dékán
— Javaslat dr. Feleky Gábor egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a
Szociológia Tanszékre
Előadó: Dr. Balázs Mihály dékán
— Javaslat dr. Büky László egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a
Magyar Nyelvészeti Tanszékre
Előadó: Dr. Balázs Mihály dékán
— Javaslat dr. Balázs Mihály egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a
Régi Magyar Irodalmi Tanszékre
Előadó: Dr. Mészáros Rezső rektor
— Javaslat dr. Szajbély Mihály egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a
Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszékre
Előadó: Dr. Balázs Mihály dékán
— Javaslat dr. Bellon Tibor egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a
Néprajzi Tanszékre
Előadó: Dr. Balázs Mihály dékán
— Javaslat dr. Tóth Sándor László egyetemi docens tanszékvezetői megbízására
a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékre
Előadó: Dr. Balázs Mihály dékán
— Javaslat dr. Zimonyi István egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a
Középkori Egyetemes Történeti Tanszékre
Előadó: Dr. Balázs Mihály dékán
— Javaslat dr. J. Nagy László egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására a
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékre
Előadó: Dr. Balázs Mihály dékán
— Javaslat dr. Kocsis Mihály egyetemi docens tanszékvezetői megbízására a
Szláv Filológiai Tanszékre
Előadó: Dr. Balázs Mihály dékán
— Javaslat dr. Szalamin Edit egyetemi docens tanszékvezetői megbízására az
Orosz Filológiai Tanszékre
Előadó: Dr. Balázs Mihály dékán
Tanszékcsoportvezetői megbízások (TTK):
—

Javaslat dr. Kevei Ferencné tanszékvezető egyetemi docens
tanszékcsoportvezetői megbízására (Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport)
Előadó: Dr. Varga Károly dékán
— Javaslat dr. Csirik János tanszékvezető egyetemi tanár tanszékcsoportvezetői
megbízására (Informatikai Tanszékcsoport)
Előadó: Dr. Varga Károly dékán
— Javaslat dr. Nagypál István tanszékvezető egyetemi tanár
tanszékcsoportvezetői megbízására (Kémiai Tanszékcsoport)
Előadó: Dr. Varga Károly dékán

— 2078 —
Tanszékvezetői megbízások (TI K):
— Javaslat dr. Móricz Ferenc egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására az
Analízis Alkalmazásai Tanszékre
Előadó: Dr. Varga Károly dékán
— Javaslat dr. Hatvani László egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására az
Analízis Tanszékre
Előadó: Dr. Varga Károly dékán
— Javaslat dr. Abrahámné dr. Gulyás Magdolna egyetemi docens
tanszékvezetői megbízására a Biokémiai Tanszékre
Előadó: Dr. Varga Károly dékán
— Javaslat dr. Gyémánt Iván egyetemi docens tanszékvezetői megbízására az
Elméleti Fizikai Tanszékre
Előadó: Dr. Varga Károly dékán
— Javaslat dr. Erdei László egyetemi tanár tanszékvezetői megbízására a
Növényélettani Tanszékre
Előadó: Dr. Varga Károly dékán
Kollégiumigazgatói megbízások:
— Javaslat Megyery Árpádné igazgatói megbízására a Hermán Ottó
Kollégiumba
Előadó: Dr. Almási Tibor hallgatói ügyek rektorhelyettese
— Javaslat Mikes István igazgatói megbízására az Othalmi Diáklakásokba
Előadó: Dr. Almási Tibor hallgatói ügyek rektorhelyettese
2. Javaslat a JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola Pedagógiai
Programjának elfogadására (a Pedagógiai Program az oktatási rektorhelyettesnél
megtekinthető)
Előadó: Dr. Homoki Nagy Mária oktatási rektorhelyettes
3. Javaslat a JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyására
Előadó: Dr. Homoki Nagy Mária oktatási rektorhelyettes
4. Javaslat Vallástudomány szak képesítési követelményei elfogadására
Előadó: Dr. Homoki Nagy Mária oktatási rektorhelyettes
Dr. Berta Árpád tanszékvezető egyetemi tanár
5. Javaslat az 1998/99-es tanévre érvényes kollégiumi térítési díjakra
Előadó: Dr. Almási Tibor hallgatói ügyek rektorhelyettese
6. Bejelentések
2509
Az Egyetemi Tanács azon javaslatot, hogy Szekeres Imre tájékozatója
kapcsán Csirik János professzor és Szabó Imre kancellár a kora őszi ET-re pontos
határozati javaslatot terjesszenek elő, nyílt szvazással, 14 igen, 2 nem, 1
tartózkodom szavazattal támogatja. (97/1997-98. számú határozat)
2510
Az Egyetemi Tanács dr. Csapó Benő egyetemi tanár tanszékvezetői
megbízását a Neveléstudományi Tanszékre titkos szavazással, 9 igen, 0 nem, 10
tartózkodom szavazattal nem támogatja. (98/1997-98. számú határozat)
2511
Az Egyetemi Tanács dr. Feleky Gábor egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását a Szociológia Tanszékre 1998. július 1-től 2003. június 30-ig titkos
szavazással, 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal egyhangúlag támogatja.
(99/1997-98. számú határozat)
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Az Egyetemi Tanács dr. Büky László egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását a Magyar Nyelvészeti Tanszékre 1998. július 1-től 2001. június 30-ig
titkos szavazással, 12 igen, 0 nem, 6 tartózkodom szavazattal támogatja. (100/199798. számú határozat)
2513
Az Egyetemi Tanács dr. Balázs Mihály egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását a Régi Magyar Irodalmi Tanszékre 1998. július 1-től 2003. június 30-ig
titkos szavazással, 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodom szavazattal támogatja. (101/199798. számú határozat)
2514
Az Egyetemi Tanács dr. Szajbély Mihály egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását a Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszékre 1998. július 1-től 2003. június
30-ig titkos szavazással, 15 igen, 0 nem, 3 tartózkodom szavazattal támogatja.
(102/1997-98. számú határozat)
2515
Az Egyetemi Tanács dr. Bellon Tibor egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását a Néprajzi Tanszékre 1998. július 1-től 2001. június 30-ig titkos
szavazással, 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal egyhangúlag támogatja.
(103/1997-98. számú határozat)
2516
Az Egyetemi Tanács dr. Tóth Sándor László egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékre 1998. július 1től 2003. június 30-ig titkos szavazással, 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal
egyhangúlag támogatja. (104/1997-98. számú határozat)
2517
Az Egyetemi Tanács dr. Zimonyi István egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását a Középkori Egyetemes Történeti Tanszékre 1998. július 1-től 2003.
június 30-ig titkos szavazással, 16 igen, 1 nem, 1 tartózkodom szavazattal
támogatja. (105/1997-98. számú határozat)
2518
Az Egyetemi Tanács dr. J. Nagy László egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékre
1998. július 1-től 2003. június 30-ig titkos szavazással, 19 igen, 0 nem, 0
tartózkodom szavazattal egyhangúlag támogatja. (106/1997-98. számú határozat)
2519
Az Egyetemi Tanács dr. Kocsis Mihály egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását a Szláv Filológiai Tanszékre 1998. július 1-től 2001. június 30-ig titkos
szavazással, 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal egyhangúlag támogatja.
(107/1997-98. számú határozat)

-
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-

2520
Az Egyetemi Tanács dr. Szalamin Edit egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását az Orosz Filológiai Tanszékre 1998. július 1-től 2001. június 30-ig
titkos szavazással, 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal egyhangúlag
támogatja. (108/1997-98. számú határozat)
2521
Az Egyetemi Tanács dr. Kevei Ferencné tanszékvezető egyetemi docens
tanszékcsoportvezetői megbízását a Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport élére 1998.
július 1-től 1999. június 30-ig titkos szavazással, 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
szavazattal egyhangúlag támogatja. (109/1997-98. számú határozat)
2522
Az Egyetemi Tanács dr. Csirik János tanszékvezető egyetemi tanár
tanszékcsoportvezetői megbízását az Informatikai Tanszékcsoport élére 1998. július
1-től 2001. június 30-ig titkos szavazással, 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom
szavazattal egyhangúlag támogatja. (110/1997-98. számú határozat)
2523
Az Egyetemi Tanács dr. Ábrahámné dr. Gulyás Magdolna egyetemi docens
tanszékvezetői megbízását a Biokémiai Tanszékre 1998. július 1-től 2003. június 30ig titkos szavazással, 16 igen, 0 nem, 2 tartózkodom szavazattal támogatja.
(111/1997-98. számú határozat)
2524
Az Egyetemi Tanács dr. Gyémánt Iván egyetemi docens tanszékvezetői
megbízását az Elméleti Fizikai Tanszékre 1998. július 1-től 2003. június 30-ig titkos
szavazással, 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodom szavazattal támogatja. (112/1997-98.
számú határozat)
2525
Az Egyetemi Tanács dr. Erdei László egyetemi tanár tanszékvezetői
megbízását a Növényélettani Tanszékre 1998. július 1-től 2003. június 30-ig titkos
szavazással, 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom szavazattal egyhangúlag támogatja.
(113/1997-98. számú határozat)
2526
Az Egyetemi Tanács Megyery Árpádné igazgatói megbízását a Hermán Ottó
Kollégiumba 1998. július 1-től 2003. június 30-ig titkos szavazással, 20 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja. (114/1997-98. számú határozat)
2527
Az Egyetemi Tanács Mikes István igazgatói megbízását az Öthalmi
Diáklakásokba 1998. július 1-től 2001. június 30-ig titkos szavazással, 19 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja. (115/1997-98. számú határozat)

-

2081 —

2528
Az Egyetemi Tanács a JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
Pedagógiai Programjának elfogadására tett javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az
iskola különös hangsúlyt fektet a gyakorló iskola jellegére, tekintettel az egyetemi
hallgatók tanítására is, nyílt szavazással, 19 igen szavazattal egyhangúlag támogatja.
(116/1997-98. számú határozat)
2529
Az Egyetemi Tanács a JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására tett javaslatot azzal a
kiegészítéssel, hogy az SzMSz 1.5. egészüljön ki az alábbiakkal: „az egyetemi
hallgatók tanári gyakorlati képzése és a tanári pályára való felkészítése", nyílt
szavazással, 20 igen szavazattal egyhangúlag támogatja. (117/1997-98. számú
határozat)
2530
Az Egyetemi Tanács a Vallástudomány szak képesítési követelményeinek
elfogadására tett javaslatot nyílt szavazással, 20 igen szavazattal egyhangúlag
támogatja. (118/1997-98. számú határozat)
2531
Az Egyetemi Tanács az 1998/99-es tanévre érvényes kollégiumi térítési
díjakra vonatkozó javaslatot nyílt szavazással, 18 igen, 1 nem, 0 tartózkodom
szavazattal támogatja. (119/1997-98. számú határozat)
A kollégiumi térítési díjak emeléséről
A Kollégiumi Tanáccsal egyetértésben az Egyetemi Tanács az 1998/99-es tanévre
az alábbi kollégiumi térítési díjakat állapítja meg:
— az újszegedi kollégiumokban (Fürj u., Hermán Ottó és Móra Ferenc Kollégium)
3.500 Ft térítési díj + 500 Ft működési költségátalány
— az Eötvös Loránd Kollégiumban és a Károlyi Mihály Kollégiumban 3.000 Ft
térítési díj + 500 Ft működési költségátalány
— az Öthalmi Diáklakásokban 2.800 Ft térítési díj + 500 Ft működési
költségátalány
— a PhD szálláshelyeken a térítési díj férőhelyenként és havonta:
Eötvös Kollégiumban 4.000 Ft + 500 Ft működési költségátalány
Öthalmi Diáklakásokban 3.500 Ft + 500 Ft működési költségátalány.
2532
Az Egyetemi Tanács dr. Hetényi Magdolna egyetemi tanár Záróvizsga
Bizottság elnöki megbízását Környezetvédő szakon titkos szavazással, 20 igen
szavazattal egyhangúlag támogatja. (120/1997-98. számú határozat)
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1.1.

A veszélyes hulladékokat és veszélyességi osztályukat a [(102/1996. (VII. 12.)
Korm. rendelet] (továbbiakban: rendelet) 2. sz. melléklete határozza meg.
Az itt fel nem sorolt és a rendelet hatályba lépése után ismertté váló hulladékot
veszélytelenségének megállapításáig I. veszélyességi osztályúnak kell tekinteni, és az e
besorolásnak megfelelő szabályokat kell alkalmazni.
Szennyezettnek tekintendő bármilyen anyag, illetve termék, amelybe, illetve amelynek
felületére veszélyes hulladék vagy ennek valamely veszélyes összetevője, vagy a
rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkező anyag
került, és olyan koncentrációban van jelen, hogy veszélyes hulladékként veszélyt jelent
a környezetre.
A veszélyeshulladék-jegyzékben szereplő, de veszélyességi osztályba nem sorolt
hulladékot - minősítéséig - a legnagyobb környezeti veszélyt jelentő összetevőjének
megfelelő veszélyességi osztályúnak kell tekinteni és az e besorolásnak megfelelő
szabályokat kell alkalmazni.
A veszélyeshulladék-jegyzéket a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter évente
felülvizsgálja.

1.2.

Minden tevékenységet, amely veszélyes hulladékot eredményezhet, úgy kell
megszervezni és végezni, hogy az a veszélyes hulladék:
- keletkezését lehetőleg ne eredményezze
- mennyiségének, illetve veszélyességének csökkentését eredményezze
- termelésben történő felhasználását minél nagyobb arányban segítse elő
- keletkezésének, kezelésének és forgalmának ellenőrzését és mennyiségének
meghatározását lehetővé tegye.

1.3.

Meg kell akadályozni, hogy a veszélyes hulladék a felhasználása és kezelése során a
talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe, illetve a levegőbe jusson.

1.4. Veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel végzett tevékenységhez a tevékenység
gyakorlásának helye szerint illetékes megyei intézet engedélye szükséges [(233/1996. (XII.
26.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés],
1.5.

A veszélyes hulladékot a további tárolásnak és kezelésnek megfelelően elkülönítve, a
környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon kialakított gyűjtőhelyen
kell összegyűjteni. A gyűjtőhelyen legfeljebb az egy év alatt keletkezett
veszélyeshulladék-mennyiség gyűjthető össze.

1.6. A veszélyes hulladék termelője minden veszélyes hulladékot eredményező
tevékenységről köteles anyagmérleget készíteni. A tulajdonos az anyagmérleg alapján
köteles a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységének megkezdését követő 60
napon belül, majd évente - a tárgyévet követő március 1. napjáig - a rendelet 4. sz.
melléklete szerinti bejelentést tenni a környezetvédelmi hatóságnak. A bejelentésről a
Biztonságszervezési Csoport gondoskodik.
1.7. A tanszék/egység köteles minden birtokában lévő veszélyes hulladékról nyilvántartást
vezetni. A nyilvántartás a veszélyes hulladék másnak történő átadását követő 10 évig
nem selejtezhető.
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Veszélyes hulladék:
Az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, illetve átalakulásterméke a
rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik és a
veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az
emberi életre és egészségre, a környezet bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem
megfelelő tárolása és kezelése esetében károsító hatást fejt ki.
Kezelés:
A veszélyes hulladék veszélyeztető hatásának csökkentésére, a környezet
szennyezésének és károsításának megelőzésére, kizárására irányuló tevékenység, a
kezelést megvalósító eljárás és technológia alkalmazása.
Gyűjtés:
A veszélyes hulladéknak a környezet szennyezését kizáró módon kialakított
gyűjtőhelyen történő, a tervezett tárolásnak vagy kezelésnek megfelelő összeszedése.
Szállítás:
A veszélyes hulladék telephelyen kívüli mozgatása
Ártalmatlanítás:
A veszélyes hulladék, illetve veszélyes összetevői környezetszennyező hatásának
megszüntetése, környezetkárosító hatásuk kizárása vagy megszüntetése a környezet
elemeitől történő elszigeteléssel, vagy anyagi minőségük megváltoztatásával.
Hasznosítás:
A veszélyes hulladéknak vagy valamely veszélyes komponensének termék
előállításában, illetve a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználása
tulajdonságainak megváltoztatása nélkül, vagy tulajdonságainak fizikai, kémiai,
biológiai kezeléssel történő megváltoztatásával.
Környezetszennyezés:
A külön törvényben meghatározottakon túl a veszélyes hulladék környezetbe való
juttatása is.
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3.1.

Gyűjtés és átmeneti tárolás

3.1.1. A felhasználó köteles a tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékot elkülönítve,
a környezet károsítását kizáró módon az erre a célra kijelölt helyen (pl.: vegyszerraktár)
összegyűjteni.
3.1.2. A tárolás 10 l-ig üvegedényben, nagyobb mennyiség esetén fém vagy műanyag
edényben (kanna, hordó), esetleg üvegballonban történik. A tárolóedényeket szabvány
szerint fel kell címkézni.
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3.1.3. A tűz- és robbanásveszélyes vegyszerek tárolásához zárható, robbanásbiztos szekrényt
kell használni, amelyek mindenkori légtömör állapotát biztosítani kell. A légtömörségi
vizsgálatot 5 évenként el kell végeztetni.
3.1.4. Szervetlen mérgező anyagokat, lejárt gyógyszer-készítményeket dobozban kell tárolni,
a tárolódobozokat pedig zárható helyen tartani (méregszekrény). Illetéktelen személyek
hozzáférhetőségét meg kell akadályozni.
3.1.5. A vegyszerek felhasználását, kimérését, áttöltését úgy kell elvégezni, hogy az a
csomagolóeszközzel vagy padlóval ne érintkezhessen. Azokat a vegyszereket, amelyek
a levegőn, vagy a csomagolóeszközzel érintkezve lángra lobbanhatnak, a tűzbiztonsági
előírások betartásával kell kezelni.
3.1.6. Tilos a terepszintnél mélyebb helyiségben (pince, alagsor) tárolni azokat a
vegyszereket, amelyeknél a padlóra kiömölve - a levegőnél nehezebb gáz képződhez.
Az előírás nemcsak betonpadlóra, hanem minden más burkolatú helyiségre is érvényes.
3.1.7. A vegyszerek tárolására használt helyiség önálló szellőzésű legyen. A helyiség nem
szellőztethető lépcsőház, kapualj, zárt folyosó, valamint közhasználatú átjáró, áthajtó
légterébe. A rendeltetésszerű használathoz szükséges mértékű szellőzés (légcsere)
lehetőségéről gondoskodni kell. Ha ez természetes módon nem oldható meg, akkor
gépi szellőztetést kell betervezni.
3.1.8. Gyógyászati eszközöket (műanyagfecskendő, tű, stb.) papírdobozban szelektíven kell
gyűjteni, újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából pedig - annak átvételére
feljogosított személynek vagy szervezetnek - kell átadni.
3.1.9. Az intézményi gyűjtőhelyeken az egy év alatt keletkező veszélyes hulladék
mennyiségénél több nem tárolható.
3.1.10. A veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készítménnyel tevékenységet folytatóknak - a
233/1996. (XH.26.) Kormány rendelet 14. §-a szerint - olyan nyilvántartást kell vezetni,
amelyből anyagfajtánként megállapítható a beszerzett, felhasznált, készletezett
mennyiség, valamint átvevőként az átadott mennyiség is. A nyilvántartást öt évig meg
kell őrizni.
Nincs szükség külön nyilvántartásra abban az esetben, ha a tevékenységet végzők más
célból olyan anyagforgalmi nyilvántartást vezetnek, amely az előbbi bekezdésben foglalt
adatokat tartalmazza, és ellenőrzésre bármikor rendelkezésre áll.

3.2.

Szállítás

3.2.1. Veszélyes hulladékot csak annak begyűjtésére, tárolására és kezelésére
környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező személy vagy szervezet vehet át.
Az átadó köteles meggyőződni az engedély meglétéről.

a

3.2.2. Veszélyes hulladékot a Korm. rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak szerint kitöltött
kísérőjeggyel kell szállítani (a veszélyes hulladék megnevezése, azonosító száma,
veszélyességi osztálya, mennyisége, UN osztálya és kódszáma, térfogatsúlyának és
megjelenési formájának megjelölésével).
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megállapítások kiterjednek az ADR COTIF-CIM-RID, IMDG-kodex, ICAO-TI, ADN
előírásainak megfelelően kell szállítani.

4.1.

Gyűjtés és átmeneti tárolás

4.1.1. Az állathullát ipari célú feldolgozással kell ártalmatlanná tenni. Erről az Állati
Fehéijefeldolgozó Vállalat gondoskodik.
4.1.2. Az állati fehéije üzemek az állathullákat az Állatifehéije Szabályzatban foglaltak szerint
kötelesek elszállítani.
4.1.3. Ha az állatifehérje üzem a hullát a minisztérium időszakos tájékoztatójában megjelölt
időben nem szállítja el, azt hullatemetőben, hullaemésztő-veremben vagy hullaégetőben
kell ártalmatlanná tenni.
4.1.4. Mérgező anyagot tartalmazó állathullák és állati eredetű hulladékok begyűjtésére az
Állategészségügyi és Élelmiszervizsgáló Állomás csak az Országos Állategészségügyi
Intézet - radioaktív anyag esétében pedig az Országos Frederic Joliot-Curie
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet kedvező szakvéleménye alapján
adhat engedélyt. Engedély hiányában az ilyen hullákat a hullatemetőben vagy
hullaemésztő-veremben kell ártalmatlanná tenni. Hullaégetőbe ilyen anyagok csak
akkor juttathatók, ha az illetékes közegészségügyi hatóság véleménye szerint a füstgáz
útján jelentős mértékű mérgező vagy radioaktív anyag szétszóródásával nem kell
számolni.
4.1.5. Az elszállításig az állati hullát mélyhűtött állapotban, hűtőszekrényben kell tárolni.
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4.2.1. Az állati hullák elszállítását - megbízás alapján - a Szegedi Városgazdálkodási Vállalat
végzi.
4.2.2. Az állati hullát és az állati eredetű hulladékot csak az Állatifehérje Szabályzatban
foglaltak szerinti járművel szabad rendszeresen szállítani.
Erre a célra csak felül is zárt, és más célra kivételesen sem használt járművet szabad
igénybe venni, amelyből szilárd vagy folyékony anyagok a környezetbe nem juthatnak
ki.
4.2.3. Rakodáshoz szükség szerint
gumikesztyű) is kell használni.

védőfelszerelést

(arcvédőmaszk,

védőszemüveg,

-
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4.2.4. A mérlegeléssel megállapított hulladék mennyiségéről, vagy annak hiányában becsléssel
megállapított hulla tömegéről a szállító jármű vezetője köteles elismervényt adni.
4.2.5. A rakományt a begyűjtési (tárolási) helyről, a lakott területen való várakozás nélkül, a
legrövidebb időn belül, a kijelölt feldolgozó üzembe kell szállítani.

5.1.

Gyűjtés és átmeneti tárolás

5.1.1. Növényvédő szer, biológiai növényvédő szer, vagy növényvédő szernek nem minősülő
növényvédelmi célú termék, illetőleg engedélyköteles termék forgalomba hozatalát és
felhasználását a Népjóléti Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium véleményének figyelembevételével kiadott engedély
előírásai szerint szabad végezni.
5.1.2. Az engedélyköteles termékeket az egészségvédelem, környezetvédelem,
vagyonbiztonság, és a tűzbiztonság követelményeinek megtartásával kell tárolni.

a

5.1.3.Nem szabad engedélyköteles terméket felhasználni, ha az adott körülmények között - az
előírások betartása mellett is - a felhasználás egészség, illetőleg környezetkárosodást
okozhat.
5.1.4. Növényvédő szereket:
a)
Az eredeti zárt csomagolásban, vagy a használat után szabályszerűen ismét lezárt
eredeti csomagolásban,
b)
megfelelően elkülönítve, más személyek és haszonállatok számára hozzá nem férhető
módon,
c)
tűz, illetve robbanásveszélyt kizáró körülmények között kell tárolni.
5.1.5. A növényvédőszer-raktárt el kell látni a szerek szállításához, rakodásához, méréséhez
és a takarításhoz szükséges feltűnően megjelölt munkaeszközökkel, melyeket más célra
használni tilos.
5.1.6. A növényvédőszer-raktárban-csak a rakodással, a tárolással, a szerek használatra
történő előkészítésével és az ellenőrzéssel összefüggő munkát szabad végezni.
5.1.7. Az itt elhelyezett Vagy felhasználásra kiadott szerek naprakész nyilvántartásáról
megbízható módon gondoskodni kell.
5.1.8. A növényvédőszer-raktárban egyéni védőfelszerelések, valamint baleseti és mérgezési
elsősegélynyújtó felszerelés elhelyezésére, ruhaváltásra és tisztálkodásra alkalmas,
elkülönített helyiséget kell létesíteni.
5.1.9. Munkaterületen az egy napi felhasználásra előkészített, kimért növényvédő szereket
biztonságosan zárható alkalmi raktárban is szabad tárolni.

-20895.1.10. A felhasználó köteles a növényvédő szer élelmiszerbe, takarmányba keveredését,
ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutását megakadályozni.
5.1.11. A kezelések befejeztével a gépben maradt permetlevet legalább tízszeres hígításban, a
megmaradt gyomirtó szereket a területegységre engedélyezett hatásos mennyiségnél
hússzor kisebb mennyiségben a kezelt terület talajára ki lehet juttatni.
5.1.12. A folyékony növényvédő szer kiürített csomagolóburkolatát legalább háromszor, az
űrtartalom 10 %-nak megfelelő vízmennyiséggel ki kell öblíteni és a vizet a permetlé
készítéséhez kell felhasználni.
5.1.13. A kiürített és megtisztított növényvédő szer burkolatot maximum 2 1 térfogatig
kommunális hulladékként lehet kezelni, ezt meghaladó űrtartalom esetén begyűjtő,
hasznosító szervezetnek kell átadni. A műanyag edényzetet adott formájában
hasznosításra alkalmatlanná kell tenni.
5.1.14.

A növényvédő szerrel nem szennyezett papírzsákokat, dobozokat - a
levegőtisztaságvédelmi előírások betartásával - hagyományos tüzelőberendezésekben is
el lehet égetni. Nem szennyezett az a papírburkolat, amelyből a növényvédő szerrel
közvetlenül érintkező belső réteget eltávolították'.

5.1.15. Azok a növényvédő szerek, amelyek szennyeződtek, azonosíthatatlanná váltak,
forgalmazásukat vagy felhasználásukat véglegesen megtiltották, minőségükben
láthatóan vagy laboratóriumi vizsgálattal bizonyítottan oly mértékben megváltoztak,
hogy rendeltetésszerű felhasználásra alkalmatlanok, veszélyes hulladéknak minősülnek
és azokat égetőműbe vagy lerakóhelyre szállításukig elkülönítetten kell tárolni;
5.1.16. Veszélyes hulladékként kell kezelni a tisztítatlan növényvédő szér burkolatokat is.

5.2.1. A növényvédő szerek szállításához legalább betanított növényvédő munkás képesítésű
dolgozót kell kijelölni.
5.2.2. A jármű rakfelületén a növényvédő szerrel együtt mást szállítani tilos.
5.2.3. A növényvédő szert a járművön úgy kell elhelyezni, hogy szállítása biztonságos, a
jármű és a környezet szennyeződése elkerülhető legyen.

6.

Záró rendel kezesek

6.1.

A veszélyes hulladékokkal, azok kezelésével, gyűjtésével és átmeneti tárolásával olyan
dolgozó foglalkoztatható, akit az üzemorvos az előzetes és időszakos orvosi
vizsgálatokon erre a munkára alkalmasnak minősített.

6.2.

Terhes nő nem foglalkoztatható veszélyes hulladékok kezelésével a 6/1982 (VI. 12.)
EÜM rendelet mellékletében előforduló ártalom esetén.
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6.3.

A hulladékkezelés során a szóban forgó anyagra az MVSZ-ban előírt védőöltözetet és
védőfelszerelést kell rendeltetésszerűen használni.

6.4.

Ha üzemzavar vagy más, rendkívüli esemény következtében a környezet veszélyes
hulladékkal szennyeződhet, a veszélyes hulladék tulajdonosának azonnal intézkednie
kell a veszélyhelyzet megszűntetéséről. Az eseményről, a tett intézkedésekről és azok
eredményéről értesítenie kell a környezetvédelmi hatóságot.

6.5

Ezen rektori utasítás 1998 július 1. Napján lép hatályba.
Szeged, 1998. június 19.
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
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1988.évi 2. sz. törvényerejű rendelet a növényvédelemről, a végrehajtásáról szóló
5/1988.(TV.26.) MÉM rendelettel egységes szerkezetben
102/1996. (VII. 12.) Kormány rendelet "a veszélyes hulladékokról"
233/1996. (XII.26.) Kormány rendelet és az azt módosító 143/1997. (IX.3.) Kormány
rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás
szabályairól
4/1997. (11.21.) NM rendelet: a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel
kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII.26.) Kormány rendelet végrehajtásáról
41/1997.(V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
253/1997.(XII.20.) Kormány rendelet az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről
70/1998.(IV.8.) Kormány rendelet: a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel
kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII.26.) Kormány rendelet módosításáról.
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UN*

osztály

Kódszám**

Jellemzők

Jellemzők
Robbanóanyagok
Robbanó aiíyag. illetve hulladék az
a szilárd, i l l e t v e f o l y é k o n y anyag
vagy hulladék (illetve e z e n anyagok
vagy hulladékok keverékei), amelyek Önmagukban kémiai reakciók
révén gázokat fejlesztenek olyan hómérsékleten é s n y o m á s o n és olyan
sebességgel, h o g y kárt okoznak a
környezetükben.
Síiritetl. cseppfolyósított, nyomás alatt
oldott vagy mélyhűtött gtiz.uk
Gyúlékony f o l y a d é k o k
Gyúlékony folyadékok azok a folyadékok v a g y f o l y a d é k e l e g y e k . továbbá azok a f o l y a d é k o k , amelyek
szilárd anyagokat' tartalmaznak oldatban vagy szhsz|)enzió formájában (pl.
festékek, m á z a n y a g o k . lakkok, stb.,
de nem tartoznak ide azok az anyagok, illetve hulladékok, amelyeket veszélyes tulajdonságaik miatt más osztályba sorolttik he), amelyek gyúlékony gőzt bocsátanak ki 6*0.5 °C-nál
nem nagyobb hőmérsékleten (zárttéri lobbanáspont), illetve 65.6 'C-

* A 10. $ 19) hrltc7ik:<s iii'«lii'.ni) (viia.Ukf/cKi tartalmaz. lá.«l :i
152/1995! (XII. 12.) Künn. icmk-lft szóvi-uilvii álvc/cive.
** A -10. § (10) iKkezdese minlositó rendelkezési tartalmaz.. Lásd .1
17/1968. (IV. l-l.) Komi. renddel süvegében átvezetve.
'Készült az Egyesüli Nemzetek ..Recotnniendaóoits on tbe Transport of Dangerous Goods ST/SG/AC 10/l/Rev. 5. UN. New York
1988" alapján.
'UNoszlaty: az ENSZ a veszélyes árukat, beleértve a hulladékaikai
is, szállítás szempontjáéi! 9 os/tályha lés ezen Ivliil alosztályokba)
sorolta be. A láblázallian a/, elsii sr.áin jelenti az osztályt, a második
az. alosztályt.
'II: az egyes vej/élyesséei jellem/ók
koils/áma. M: jelölést rendszert használja pl. »C('r»)Vir(:INAI. OliCI) Couneil U-ctsum. valamint
a 9 l/689/Ei:C Coiiosal Direr nve.i
4
A UN2 osztály nem tartozik a Bázeli Egyezmény hatálya alá. de
ezek veszélyes hulladékaira vnoarkoznak •• rendelet előírásai.

mii nem m a g o s a b b hőmérsékleten
(nyílttéri lobbanáspont). ( M i v e l a
nyílt- és a zárttéri lobbanáspont vizsgálat eredményei nem hasonlíthatók össze egyértelműen, é s ugyanazon vizsgálatok egyedi eredményei
gyakran egymástól is különböznek,
a fenti számszerű adatoktól eltérő
szabályozás, tekintettel e különbségekre. összeegyeztethető a jelen meghatározás s z e l l e m é v e l . )
4.1

114.1

4.2

114.2
:

4.3

5.1

5.2

* UN osztály: az ENSZ a ves/élves araikat, beleenve a hulladékaikat is, szállítás szcinpoiujnhol 9 osztályba lés ezen liclul alosztalyokba) sorolta be. A láblázaihao az. .-.Isii szám jeleiiti az osztályt, a
második az alosztályt.
"II: az egyes veszélyességi jellemzők kódszáma. tE jelölést rendszert használja pl. a C(92).'9/riN Al. l)ECl> Counerl Oeeision. valamint a 91/689/EEC Couneil Dircctive.'

6.1

H4.3

H5.1

115.2

M6.1
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Gyúlékony szilárd anyagok
Szilárd anyagok, illetve hulladékok
(kivéve azokat, amelyeket robbanóanyagként soroltak be), a m e l y e k a
szállítás során fellépő körülmények
közölt k ö n n y e n meggyulladhatnak
vagy súrlódás következtében tüzet
okozhatnak v a g y hozzájárulhatnak
tűz keletkezéséhez.
Öngyulladásra hajlamos anyagok,
illetve hulladékok
Anyagok v a g y hulladékok, a m e lyek normál szállítási körülmények
között öiunelegedésre hajlamosak
vagy l e v e g ő v e l érintkezve hajlamosak felmelegedni é s meggyulladni.
Anyagok vagy hulladékok, amelyek
vízzel érintkezve gyúlékony g á z o kat fejlesztenek
Anyagok vagy hulladékok. ;unelyek
vízzel való kölcsönhatásuk következtében öngyulladásra hajlamossá
válhatnak, illetve gyúlékony gázokat
fejlesztenek veszélyes m e n n y i s é g ben.
Oxidáló a n y a g o k
Anyagok, illetve hulladékok, a m e lyek önmagukban nem szükségszerűen gyúlékonyak, rle általában o x i gént fejleszthetnek és ezáltal más
anyagok égését előidézhetik vagy azt
elősegíthetik.
Szerves peroxidok
Szerves anyagok vagy hulladékok,
amelyek a két- vegyértékű -()-()atomcsoport miatt termikusan instabil anyagok, ennélfogva exoterin.
öngyorstiló bomlásra képesek.
Mérgezőanyagok (akut)
Anyagok vagy hulladékok, amelyek
egyaránt képesek halált vagy s ú l y o s

KódUN*
osztály szám**

6.2

H6.2

8

H8

9

H10

9

Hll

9

H12

9

H13

Jellemzők
sérülést o k o z n i , illetve károsítani az
emberek e g é s z s é g é t lenvelés. belélegzés, illetve a bőrrel való érintkez é s révén.
Fertózóanyagok
Életképes mikroorganizmusokat, illetve azok toxinjait tartalmazó anyagok vagy hulladékok, amelyekről
ismert v a g y feltételezhető, hogy betegségeket okoznak állatokban, illetve emberekben.
Maró (korrozív) anyagok
A n y a g o k v a g y hulladékok, amelyek kémiai reakciók révéit s ú l y o s
károsodást okoznak, amikor érintkez é s b e kerülnek é l ő szövettel, vagy
kifolyás esetéhen árukat vagy szállítóeszközöket tesznek lünkre vagy
más veszélyt is okozhatnak.
Toxikus gázok felszabadulása leveg ő v e l vagy vízzel való érintkezés
sorát
Anyagok v a g y hulladékok, amelyek
l e v e g ő v e l v a g y vízzel való kölcsönhatásuk s o r á i veszélyes mennyiségben toxikus gázokat fejleszthetnek.
Toxikus anyagok (késleltetett vagy
krónikus Itatás)
Anyagok, illetve hulladékok, amelyek belélegezve, lenyelve vagy a
bőrön át behatolva késleltetett vagy
krónikus Itatásokat okoznak, beleértve a karcinogén hatásokat is.
Ökotoxikus anyagok
A n y a g o k , illetve hulladékok, amelyek a környezetbe jutva bioakkumuláció é s / v a g y toxikus Itatás révén a hiotikus rendszerekben azonnali vagy késleltetett káros hatásokat okozhatnak.
Olyan anyagok, amelyekből ártalmntlanilásuk után bármely módon
olyan anyag képződik (pl. kioldásból származó oldat), atnely e jegyz.éklien felsorolt veszélyességi jellemzők bármelyikével rendelkezik.

Megjegyzés:
A z U N 7 osztály a radioaktív anvagoknt tartalmazza. E z e k a z anyagok, illetve veszéiyes htilladékatk
nem tartoznak sem a Bázeli Egyezmény, sem e rendelet hatálya alá.

• KÓDEXPRESS • 30/1996
Azonosító szám

V+++++01
V +++++03
V
V
V
V
V

19905
19906
19907
19908
19909

V 31108
V31201
V 31202
V31203
V 31209
V31210
V31211
V 31212
V 31213
V 31216
V 31301
V31302
V 31308
V31309
V 31310
V 31311
V i l i i t-10
V +++-H-15
V i i i1119
V+++++04
V i i i i109
V 31420
V 31429
V31430
V 31608
V31609
V
V31625
V 31627
V 31628
V 31629
V31631
V 31636
V 31637

•3992—

9867

102/19%. (Vn. 11) Korra, rendelet

A veszélyes hulladék megnevezése

1.7 FAHULLADÉKOK
1.7.2 Fahulladék
szennyezett fűrészpor, forgács, fa
1.8 CELLULÓZ-. PAPÍR- ÉS KARTONHULLADEKOK
1.8.7 Papír- és kartonhulladék
szennvezett cellulóz, szűrőpapír, papír, karton _
1.9 EGYÉB NÖVÉNYI ÉS ALLATI EREDETŰ HULLADÉKOK
1.9.9 Egyéb növényi és állati eredetű hulladék
bélhúrgyártási iszap
szappangyártás lúgos maradéka
szappanfőzés üstmaradéka
szappanfőzési iszap
bélhulladékok (szappanfőzéshez használt zsírtartalmú bélből)
3. ÁSVÁNYI EREDETŰ HULLADÉKOK
3.1 ÁSVÁNYI EREDETŰ HULLADÉKOK (FÉMHULLADÉKOK
KIVÉTELÉVEL)
3.1.1 Kohászati és öntödei törmelékek, tiktér-javítások bontási maradékai
fémkohászati kemencék bontási maradékai nehézfém-, nehézfém
vegyület-, fluorid- vagy cianid-szennyezéssel
3. f.2 Kohászati salakok és porok
öntödei homok és kohászati segédanyagok
fémek olvasztásából származó salakok
ólomfölözék (salak)
cinksalak
sósalak (A1 és alkáli-klorid tartalmú)
sósalak (Mg és alkáli-klorid tartalmú)
ón-oxidok
ólom-oxidok
színesfém-tartalmú porok (fémfeldolgozásból és porleválasztókból)
3.1.3 Tüzelőberendezésekből származó égetési maradékanyagok
olaj-, olajszármazék- és széntüzelésű erőművek és távhő szolgáltató
művek salakja
olaj-, olajszármazék- és széntüzelésű erőművek és távhő szolgáltató
művek füstgáztisztítási maradékai (pl, pernye)
települési hulladékok üzemszerű égetéséből származó salakok
települési hulladékok üzemszerű égetéséből származó egyéb maradékanyagok (pl. pernye)
veszélyes hulladékok égetéséből származó salakok
veszélyes hulladékok égetéséből származó egyéb maradékanyagok
(pl. pernye, por)
3.1.4 Egyéb szilárd ásványi eredetű hulladékok
elhasznált aktívszén
hulladékká vált. szennyezett talaj
hulladékká vált. szennyezett föld. kő, kavics
szennyezett üveg-és kerámia
elhasznált szűrő- és itatómasszák. felitatóanyagok (pl. kovafölci.
szűrőföld. homok, perlic zeolit). egyéb szennyezett ásványi anyagok
zománcsalakok
azbeszt-tartalmú, nem porlódó, darabos hulladékok
azbesztet por és szálak formájában tartalmazó hulladékok
3.1.6 Ásványi eredetű iszapok
vörösiszap
zománciszap
gipsziszapok
színesfémek előállításából és feldolgozásából származó iszapok
edzőüzemi cianid-tartaimú iszapok
eüzóüzemi nitrát- ill. nitrit-tartíümú iszapok
bárium-karbonát iszapok
klóraikáli elektrolízis üzemek higany-tartalmú iszapjai
foszfátozó fürdők iszapjai
kalcium-szulíit iszapok
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l. NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉKOK
1.1 ÉLELMISZEREK ÉS ÉLVEZETI CIKKEK HULLADÉKAI
1.1.1 Élelmiszeripari hulladékok
ecetgvártási iszap
1.2 NÖVÉNYI ES ÁLLATI EREDETŰ ZSÍRADEKKESZÍTMÉNYEK HULLADÉKAI
1.2.1 Növényi eredetű olajok hulladékai
romlott és elhasznált növényi olajok
éterolajok
1.2.3 Növényi és állati eredetű zsiradékok hulladékai
növényi olajalapú kenőanyagok
zsírsavak, elhasznált zsiradékok
1.3 .ÁLLATTARTÁSI ÉS VÁGÓHÍDI HULLADÉKOK
L.3. l Vágóhídi hulladékok
csont. bőr. pata. köröm, szarv, sörre és szőr
vér
paraffinos toll
leölt állatok gyomor- és béltartalma
vadon élő állatok feldolgozásából származó hulladékok
állati zsírok
állatok feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan
hulladékok
1.3.4 Állati hullák és testrészek
gyógyszer-, biokémiai és mikrobiológiai kísérletékhez használt állatok tetemei és testrészei
fertőzött állatok tetemei és testrészei
nem fertőző betegségben elhullott állatok tetemei és testrészei
egyéb, emberi fogyasztásra vagy takarmányozásra alkalmatlan állati testrészek
1.3.7 Állati fekáliák
fertőzött állatoktól származó trágya, alom. váladék
gyógyszer-, biokémiai és mikrobiológiai kísérletekhez használt álfátok tráavája. alomja. váladékai
1.4 NYERSBŐR ÉS BŐRKIKÉSZÍTÉS HULLADÉKOK
1.4.1 Nyersbőr és állati szőr (prém) hulladékok
szennyezett bőr és szőr
bórenvv. húslási maradékok
1.4.4 Bőrcserzést hulladékok (a cserzéshez használt vegyi anyagok
kivételévei')
bőr-ineszezési iszap
cserzőiizemi iszap
1.4.7 Bórkikészítési és felhasználási hulladékok
krómcserzett bőr

Veszélyességi osztály*
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ii.
ni.
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II.
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* Ahol a veszélyes hulladék az anyagénak megnevezésével van megadva, veszélyes hulladékon a veszélyes hulladékká vált anyag, illetve az
ezt az anyagot tartalmazó több komponenst! rendszer értendő. (Például „V
ó l o m " jelenti azt a veszélyes hulladékot, amelynek m e g h a tározó komponense az ólom. illetve azt a veszélyes hulladékot, amely egyéb összetevők mellett környezeti veszélyt jelentő koncentrációban
ólmot is tartalmaz.)
** A ***-gal jelölt veszélyes hulladékok esetében lásd: 3. 5 (3) és (4) bekezdés.
A V ->•++++ jelölés esetén a veszélyes szennyezóösszetevó ismeretében a veszélyes hulladék jegyzék szerinti, annak megteleld veszélyes
hulladék azonosító számot kell megadni.
Ha az adott veszélyes hulladék szerepel a jegyzékben, akkor ahhoz az azonosítószámhoz kell besorolni, más esetekben a gyújtó elnevezésnek megfelelően (pl. 3.5.1-3.5.4 ponti.
A hulladék szennyezettsége: a nem veszélyes hulladék veszélyes hulladékkal vagy veszélyes anyaggal való szennyeződés revén veszélyes
hulladékká válik akkor, ha szennyező koniponenslek) oly koncentrációban van(nak) jelen, hogy a huUadékrendszar'e rendelet 1. mellékletéíren megadott legalább egy veszélyességi jellemzővel rendelkezik. tOECD Council Decision C(92)39/Rnai. 91/6S9/EEC Councü Dírective
meghatározása alapján.)
E jegyzékben szereplő veszeiyes hulladékok országhatáron keresztül történő szállításának ellenőrzése a z O E C D Council Decision
C(92)39(Final. illetve az EL' Councti Reguiatton 259/M5/EEC szerinti „piros listán" szereplő hulladékoknak megfelelően és azzal összhangban történik.
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cink-tartalmú iszapok
ólom-tartalmú iszapok
fúrásokkal használt, hulladékká vált fúróiszapok
3.5 FÉMEK- ÉS VEGYÜLETEIK HULLADÉKA
3.5.1 Vas-és acélhulladékok
szennyezett vas. acél és ötvözeteik
3.5.2 Színes- és könnyűfémhulladékok
Szennyezett színesfémek, könnyűfémek és ötvözeteik
3.5.3 Nehézfémek- és vegyületeik hulladéka
ólom és ólom-vegyületek
berillium és berillium-vegyületek
cink-vegyületek
higany és higany-vegyületek
arzén és arzén-vegyületek
szelén és szelén-vegyületek
kadmium és kadmium-vegyületek
andmon és anrimon-vegyületek
tellúr és tellúr-vegyületek
tallium és tallium-vegyületek
tórium-vegyületek
bárium ésbárium-vegyületek (kivéve bárium-szulfát)
nikkel-vegyületek "
kobalt-vegyületek
ón-vegvületek
króm(VI) vegyületek
réz-vegyületek
vanádium-vegyületek
mangán-vegyületek
3.5.4 Alkáli- és alkáli-földfém hulladékok
lítium
kálium
nátrium
maanézium
kalcium
3.5.5 Akkumulátorok, szárazelemek
akkumulátorok
szárazelemek
elektronikai hulladékok
5. KÉMIAI ÁTALAKÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
5.1 OXIDOK. HIDROXIDOK. SÓK GYÁRTÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMÁZÓ HULLADÉKOK
5.1.1 Gaivániszapok
cianid-tartaimú gaivániszapok
króm(VI)-tartalmú gaivániszapok
króm(III)-tartalmú gaivániszapok
rézvegyületet tartalmazó gaivániszapok
cink vegyületet tartalmazó gaivániszapok
kadmium-vegyületet tartalmazó gaivániszapok
nikkelvegyületet tartalmazó gaivániszapok
kobaltvegyületet tartalmazó gaivániszapok
nemesfém vegyületet tartalmazó gaivániszapok
vegyes gaivániszapok
5.1.3 Egyéb oxid-, hidroxidhulladékok
cink-oxid
cink-hidroxid
manöán-dioxid(bamakó)
króm(III)-oxid
rézfl. ÍI)-oxid
5.1.5 Sók gyártásából és felhasználásából származó hulladékok
borok sózásából visszamaradt sók
nátrium-és kálium-foszfát
impregnálósÖk
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bőrkikészítési vegyszerek, cserzőanyagok
hamuzsír (kálium-karbonát)
ammónium-kiorid
vízoldható fluoridok (kivéve a kalcium-fluorid)
arzén-trioxid
arzén-triszulfld
bamítósók
nátrium-bromid
alkáli- és alkáliföldfém-szulfidok
nehézfém-szulfidok
réz-klorid
cianid-tartalmú edzősó
nitrát- és nitrit-tartalmú edzősó
5.2 SAVAK, LÚGOK ÉS EGYÉB TÖMÉNY OLDATOK GYÁRTÁSÁBÓL. FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
5.2.1 Hulladék savak
hulladék savak, savkeverékek, savas pácok (erősen savas kémhatás,
pH<2)
hulladék savak, savkeverékek, savas pácok (pH>2)
egyéb savas kémhatású hulladékok
5:í.4 Hulladék lúgok
hulladék lúaok, lúgkeverékek, lúgos pácok (erősen lúgos kémhatás,
pH>12,5) ~
hulladék lúgok, lúgkeverékek, lúgos pácok (pH<12,5)
egyéb lúgos kémhatású hulladékok
5.2.7 Tömény oldatok hulladékai
hipoklorit-szennylúg
elhasznált fixíroldatok
szulfu-szennylúg
cserzőfolyadékok
elhasznált, szulfid-tartalmú fürdők
elhasznált, króm(VI)-tartalmú tömény oldatok
elhasznált, cianid-tartalmú tömény oldatok
cianid-tartalmú öblítő- és mosóvizek
elhasznált, fehérítő fürdők
elhasznált, nehézfémsókat tartalmazó oldatok (nitrát-oldatok, rozsdátianító. barnító-fürdő, stb.)
nehézfémsókat tartalmazó öblítő- és mosóvizek
réz-klorid oldat
vas-kiorid oldat
elhasznált elóhívófürdó
5.3 NÖVÉNYVÉDŐSZEREK. ROVARIRTÓSZEREK. FAANYAGVÉDŐSZEREK. ÉGÉSKÉSLELTETŐK. GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK HULLADÉKAI
5.3.1 Növényvédőszerek, rovarirtószerek hulladékai
lejárt szavatosságú és minősítése alapján fel nem használható növényvédőszerek. növényvédőszer maradékok
növényvédőszerek előállítása során keletkező hulladékok
növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszközök
növényvédőszerek tárolása során keletkező és felhasználásából
származó egyéb hulladékok
rovarirtószerek felhasználásából, tárolásából származó hulladékok
5.3.2 Faanyagvédőszerek és égés késleitetőszerek hulladékai
faanyagvédőszerek előállítása, tárolása során keletkező és felhasználásából származó hulladékok (beleértve a csomagolóeszközöket is)
lejárt szavatosságú és minősítése alapján fel nem használható faanyagvédőszerek. faanyagvédőszer maradékok
égés késleltetőszerek előállítása, tárolása során és felhasználásából
származó hulladékok (beleértve a csomagolóeszközöket is)
lejárt szavatosságú égés késleltetőszerek. égés késiéi te tőszer maradékok
5.3.5 G vóuvszerkészítménvek hulladékai
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V 54702
V 54703
V 54704
V 54705
V 54707

lejárt szavatosságú gyógyszerek
gyógyszergyártásból származó hulladékok
gyógvnövény-feldolgozásból származó maradékok
biomasszák
5.4 ÁSVÁNYOLAJIPAR! ÉS SZENFELDOLGOZÁSI HULLADÉKOK
5.4.1 Ásványolajipari és szénfeldolgozási termékek gyártásából és
felhasználásából származó hulladékok
savas olajok
fáradt olaj
szennyezett üzemanyagok
halogén vegyületet nem tartalmazó trafó-, hóküzlő-olajok
halogénvegyületet tartalmazó trafó-, hőközlő-oiajok
szennyezett fűtőolaj
fúráshoz, vágáshoz, csiszoláshoz használt olajok
halogén vegyületet nem tartalmazó hidraulikaolajok
halogén vegyületet tartalmazó hidraulikaolajok
5.4.2"Ásványolaj eredetű zsírok és viaszok hulladékai
olajok paraffinmentesítéséből származó iszapok (gacs)
ásvánvolaj-alapú zsírok
ásványolaj eredetű zsírsavak
•
5.4.4 Ásványolaj termékekből készült elegyek és diszperziók hulladékai
szintetikus hűtő- és kenőanyagok
fúráshoz, csiszoláshoz használt emulziók
hónolóolaj (dörzsolaj)
kompresszor-kondenzátumok
viasz-diszperziók
bitumen-diszperzió
5.4.7 Ásványolajat vagy ásványolaj terméket tartalmazó iszapok
homokfogóban leválasztott ásványolaj- és más széndhidrogén-maradékok
'
~
olaj- és benzinleválasztás maradékai
olajleválasztó berendezések iszapjai
tartálytisztításból, hordómosásból származó iszapok
ásványolaj-közegű iszapok
petróleum-közegű iszapok

V 54708

hónolóiszap (dörzsiszap)

V 54101
V 54102
V 54103
V 54104
V 54105
V 54106
V 54107
V 54108
V 54109
V 54201
V 54202
V 54207
V 54401
V 54402
V 54403
V 54404
V 54405
V 54406
V 54701

V 54709
V 54710
V 54711

V 54901

leppolóiszap (fémmegmunkálásból)
olaj-közegű. csiszolóanyag-iszapok
fémmegmunkálásból származó ásványolaj-közegű iszapok
5.4.8 Ásványolaj-finomítás hulladékai
ásványolaj-tartalmú fehérítőföld
savgyanta- és savas bitumenmaradékok
ásvanyolaj-finomítási maradékok
ásványolaj-tartalmú savak
5.4.9 .Ásványolajipar és szénfeldolgozás, felhasználás egyéb hulladékai
t'enol-tartalmú iszapok és maradékok

V 54902

merkapránokat tartalmazó iszapok

V 54801
V 54802
V 54803
V 54805

V 54903
V 54904
V 54905
V 54906

antracén-tartalmú maradékok
naftaíin-tartaimú maradékok
olajgázosításbői származó pelletek
kokszolók és gázművek gázainak nedves portalanításából származó

V 54907
V 54908
V 54909

kátrány gyártási hulladékok
bitumen, aszfalt, bitumenkoksz
kátránv

V 54910
V 54911
V 54912
V 54914
V 54915
V 54917

brikettszurok
kátrányolajgvártás desztillációs maradéka
kőszénkátrány
fenol-tartalmú víz
oetroikoksz
szén-olai keverékek

iszapok
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kokszolókból, gázművekből származó cianid-tartalmú iszapok
kokszolókból, gázművekből származó egyéb, cianid-vegyületet
nem tartalmazó iszapok
petrolkémiából származó egyéb iszapok
gudron
bontásból származó aszfaltmaradékok
5.5 SZERVES OLDÓSZEREK, FESTÉKEK. LAKKOK, RAGASZTÓK. GYANTÁK GYÁRTÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
5.5.2 Halogén-tartalmú (de PCB-t vagy PCT-t nem tartalmazó) szerves
oldószerek és oldószer-keverékek gyártásából és felhasználásából
származó hulladékok
etilén-klorid
klór-benzolok
kloroform
klór-fenolok
hűtőanyagként használt halogénezett szénhidrogének
metilén-ldorid
klórozott paraffinok
perklór-etilén
szén-tetraklorid
triklór-etilén
-triklór-eíán
halogénvegyületet tartalmazó hidegtisztítók maradékai
halogén-tartalmú oldószer-keverékek
epiklór-hidrin
dikiór-etán
dibróm-etán
allil-klorid
5.5.3 Halogénmentes szerves oldószerek és oldószer-keverékek
gvártásábófés felhasználásából származó hulladékok
aceton
etil-acetát
etilén-giikoi
etil-glikol
etil-Fenol
benzol

butil-acetát
ciklohexanon
dekahidro-naftalin (dekalin)
dietil-éter
dimetil-formamid
dimetii-szulfid
dimetil-szulfoxid
dioxán
metanol
metil-acerát
metil-etil-keton
metil-butii-ketonok
metii-fenolok (krezolok)
piridin
szénkéneg

tetrahidro-furún
tetrahidro-naftaiin
terpentinolaj
toluol

mosóbenzin, petroléter. egyéb benzinmaradékok
xilol

etanol
alifás aminők
;irotnás aminők
buranoi
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glikol-éter
halogénvegyületet nem tartalmazó hidegtisztítók maradékai
nitrohígító
petróleum
propanol(ok)
halogénmentes oldószer-keverékek
sztirol
akril-nitril
akrolein
dimeril-szulfát
5.5.4 Szerves oldószer-közegű szuszpenziók
halogén-tartalmú szerves oldószerközegű iszapok
halogénmentes szerves oldószerközegű iszapok
5.5.5"Festékek. lakkok gyártásából és felhasználásából származó hulladékok
lakk maradékok
lejárt szavatosságú festékek és lakkok
lakk- és festékiszapok
festék maradékok
mázolóanyag maradékok
nyomdafesték maradékok
5.5.9 Ragasztóanyagok, kittek és gyanták gyártásából és felhasználásából származó hulladékok
polimerizált, megszilárdult gyamamaradékok
folvékonv gyantamaradékok
5.7 MŰANYAG- ÉS GUMIHULLADÉKOK
5.7.1 Polimerizált, megszilárdult műanyagipari hulladékok
öntőgyanta
impregnálógyanta
epoxigyanta
ioncserélő gyanták
egyéb műgyanták
szennyezett halogéntartalmú műanyagok
szennyezett halogénmentes műanyagok
5.7.2 Műanyagipari, nem polimerizált hulladékok
halogénezett szerves vegyületet tartalmazó lágyítőanyagok
PVC lágyítók maradékai
5.7.7 PőŰmer-diszperziók és polimer-oldatok hulladékai
latex diszperziók
kaucsuk-oldatok
5.7.9 Gumihulladék
szennyezett gumi. gumiőrleménv
5.8. TÉXTTLHULLADÉKOK '
5.8.1 TextiJhulladékok és iszapok
műszálgyártási hulladékok (pl. akril-nitril)
textilfestödei iszapok
textilkikészítési iszapok
gyapjúmosásból származó iszapok
mosodai iszapok
5.8.2 Szennyezett textilanyagok
szennvezett textilanvaaok
5.9 EGYÉB VEGYÍPARI HULLADÉKOK
5.9.1 Robbanóanyag-hulladékok
pirotechnikai anyagok
robbanóanyagok és lőszerek
molekulánként több nitro-csoportot tartalmazó vegyianyagok
peroxidok, klorátok. perklorátok és azidok
5.9.3 Laboratóriumi vegyszermaradékok és -hulladékok
finomvegyszerek gyártásából és felhasznáLisából származó hulladékok
laboratóriumi - ismeretlen összetételű - vegyszermaradékok
5.9.4 Felületaktív anyagok és mosószerek hulladékai
mosószerek előállításából és felhasználásából származó hulladékok
szintetikus felületaktív anyagok
kénszappan és szulfonsav
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5.9.5 Kimerült katalizátorok
kimerült kontaktmasszák
kimerült katalizátorok
egyéb kimerült katalizátorok
fém-karbonilok
5.9.7 Desztillációs maradékok (üstmaradékok)
oldószermentes desztillációs maradékok
halogén-tartalmú szerves oldószert tartalmazó desztillációs maradékok
halogénmentes szerves oldószert tartalmazó deszdllációs maradékok
5.9.8 Tartályban tárolt felhasználatlan gázok
ismeretlen összetételű gázokat tartalmazó patronok
ismerétlen összetételű gázokat tartalmazó acélpalackok
acetilént tartalmazó gázpalackok
ismeretlen összetételű gázokat tartalmazó gáz- és szórópalackok
5.9.9 Egyéb vegyi hulladékok
poliklórozott bifenilek és terfenilek
szerves foszforvegyületek
halogénezett furánok
halogénezett dioxinok
aldehidek
szerves kén-vegyületek
izocianátok, űocianátok
9. TELEPÜLÉSI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK
9.1 TELEPÜLÉSI ÉS INTÉZMÉNYI SZILÁRD HULLADÉKOK
9.1.1 Háztartási és intézményi hulladékok
háztartásokból begyűjtött veszélyes hulladékok
intézményekből, lakossági szolgáltatóktól, kisvállalkozóktól begyűjtött veszélyes hulladékok
irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái
9.4 SZENNYVÍZKEZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
9.4.1 Szennyvíziszapok
ipari szennyvizek tisztításából származó iszapok
kommunális szennyvizek tisztításából származó iszapok ipari szenynvezéssel
9/7 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK HULLADÉKAI
9.7.1 Kórházakés más egészségügyi intézmények hulladékai
fertőző hulladékok, testrészek, szervmaradványok és szövetek, váladékok. laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagok
fertőtlenített hulladékok
betegellátási hulladékok (vérrel, váladékkal szennyezett, egyszer használatos kötszerek, rögzítők, anyagok, ruhaneműk, lepedőt tamponok,
katéterek, tasakok)
injekciós tűk. fecskendők (tűvel), infúziók, transzfúziós szerelékek,
vágó, szúró, éles eszközök, ampullák, tárgylemezek
citosztatikumok. illetve az ezekkel szennyezett anyagok és eszközök
fertőzóegvségek és elkülönítők összes hulladéka
génsebészeti és mikrobiológiai tenyészetek, szűrők, egyéb maradékok
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2534
A JATE SZÁLLÁSHELYEI IGÉNYBEVÉTELI SZABÁLYZATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA
A József Attila Tudományegyetem Szálláshelyeinek Igénybevételi
Szabályzata (207/1991. május 9.), módosítva 1992. november 20., 1994. június 8.,
1994. szeptember 5. és 1997. február 20. (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak
szerint változik meg:
II. Szabályzat 3.§ 5. Nyári hasznosítás bevételének felosztása című része „b"
alpontjának új szövege:
,,b) Nyári hasznosítás jutalmazási kerete, mely férőhelyenként és naponként
igénybevett szálláshelyenként 80 Ft."
ÜL A Szabályzat melléklete az alábbiak szerint módosul:
„4. Szakszervezeti csereüdülés: 6.000Ft/szoba/hét (Hermán Kollégium)"
Szeged, 1998. június
Kárpáti Tiborné s.k.
gazdasági igazgató
A József Attila Tudományegyetem Szálláshelyeinek Igénybevételi
Szabályzata módosítását jóváhagyom. A megváltozott rendelkezéseket az összes
1998. évi elszámolás során alkalmazni kell.
Szeged, 1998. június

Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor

2535
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
[A Művelődési Közlöny XLÜ. évfolyam 18. szám/I. kötetében (1998. június 25.)
megjelent pályázatok]
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékére
egyetemi adjunktusi álláshelyre
A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata a XX. századi magyar
történelem, s ezen belül a Horthy-korszak oktatása, illetve a tanszéken folyó modern
történeti kutatásokban való részvétel. Irányítania kell a diákköri és szakdolgozatot
készítő hallgatók munkáját. Vállalja a tanszék mindennapos működése során előálló,
az oktatással, kutatással és az adminisztrációval összefüggő feladatokat. Végezzen
folyamatos pályázati tevékenységet.
A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi doktori fokozattal, középfokú
állami nyelvvizsgával és a felsőoktatásban szerzett legalább ötéves gyakorlattal. A
pályázat elbírálásánál előnyt jelent a PhD képzésben való részvétel, a Horthykorszak történetében (különösen a modern egyháztörténetben) való, tudományos
publikációkkal megfelelően dokumentált jártasság.
A kinevezés 1998. szeptember l-jétől 4 évre szól.
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A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében
foglalt feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori
Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai
feltételeiről ugyanott lehet érdeklődni. Tel.: 62/454-007.
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
2536
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
[A Művelődési Közlöny XLII. évfolyam 19. szám/II. kötetében (1998. július 10.)
megjelent pályázatok]
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Angol-Amerikai Intézete
Angol Tanszékére
2 egyetemi adjunktusi álláshelyre
a) A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata nyelvészeti és alkalmazott
nyelvészeti előadások, valamint szemináriumok vezetése, általános nyelvészeti
érdeklődés, valamint szociolingvisztikai specializáció és e téren szakmai
eredmények előnyt jelentenek.
A pályázónak ötéves, folyamatos, teljesállású felsőoktatási oktatói
gyakorlattal, előrehaladott PhD tanulmányokkal, szakmai publikációkkal és a
hallgatók önálló szakmai munkáját irányító (szakdolgozat-vezetési) gyakorlattal kell
rendelkeznie.
A kinevezés 4 évre szól.
b) A kinevezendő egyetemi adjunktus feladata nyelvészeti és alkalmazott
nyelvészeti előadások, valamint szemináriumok vezetése elsősorban angol
nyelvtörténeti, valamint pragmatika és diszkurzus-analízis témakörökben.
A pályázónak rendelkeznie kell ötéves, folyamatos, teljesállású felsőoktatási
oktatói gyakorlattal, előrehaladott PhD tanulmányokkal, szakmai publikációkkal és
a hallgatók önálló szakmai munkáját irányító (szakdolgozat-vezetési) gyakorlattal.
A kinevezés 4 évre szól.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében
foglalt feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori
Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai
feltételeiről ugyanott lehet érdeklődni. Tel.: 62/454-007.
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
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2537
TÁJÉKOZTATÓ
A Lakáskölcsönügyi Bizottság 1998. június 12-én tartott ülésén az alábbi döntéseket
hozta.
I. Gábor Józsefné
2 . Szabó Márta
3. Porkoláb Erzsébet
4. Dr. Pfeiffer Ilona
5. Kovács Csaba
6. Tóth Károly
7. Kővágó Pálné
8. Dr. Szónoky Miklósné
9. Dr. Kovács Gézáné
10. Gádzserné Kotogány
Ilona
I I . Hajdú Istvánná
12. Halász Zsuzsanna
13. Szabó József
14. Rózsi Tiborné
15. Illés Tímea
16. Ács László

Magyar Irodalomtört. Tsz.
TTK Dékáni Hivatal
Növénytani Tanszék
Mikrobiológiai Tsz.
Gazd. Földrajzi Tsz.
Ságvári E. Gyak. Gimn.
Gazdasági Igazgatóság
Gazd. Földrajzi Tsz.
Ságvári E. Gyak. Ált. Isk.
Gazdasági Igazgatóság
TTK Dékáni Hivatal
Ságvári E. Gyak. Ált. Isk.
Testnevelési Tanszék
Gazdasági Igazgatóság
Francia Tanszék
Gazdasági Igazgatóság

200.000,200.000,120.000,400.000,200.000,200.000,-

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

200.000,- Ft
200.000,- Ft

2538
TÁJÉKOZTATÓ
a JATE Foglalkozásegészségügyi Szolgálata nyári rendelési idejéről
Tájékoztatom Egyetemünk közalkalmazottak, hogy dr. Modok Mária a
JATE Foglalkozásegészségügyi Szolgálata orvosa 1998. július 20-tól augusztus 19ig szabadságon lesz. Helyettesítése a következők szerint történik:
Július 20-24.:

minden nap 12-13 óra között dr. Oltványi György helyettesít
az egyetemi orvosi rendelőben (Kossuth L. sgt. 72/B.)
Július 27-augusztus 4.: sürgős foglalkozásegészségügyi ügyekben dr. Horóczi Erika
helyettesít az SZKT rendelőjében (Külső Pulcz u. 2.) hétfőn
és kedden 8-12 óráig, szerdán és pénteken 10-14 óráig,
csütörtökön 11-15 óráig
Augusztus 10-17.:
minden nap 13-14 óra között sürgős foglalkozásegészségügyi
ügyekben dr. Ben Redouane Gabriella helyettesít a Ruhagyár
rendelőjében (Kossuth L. sgt. 72.)
Augusztus 18-19.:
mindkét napon 12-13 óra között dr. Oltványi György
helyettesít az egyetemi orvosi rendelőben (Kossuth L. sgt.
72/B.)
Dr. Szabó Imre s.k.
egyetemi kancellár

