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ar hivatkozzon iktat6sz6ruunkra
Ikt. sz6.m: KTF: 1268-712015.
Tfugy: Budapest XXL kerulet, R6zsa utca 17.
(hsz. 21014613), METALEX 2001 I(ft.
nem vesz6lyes hullad6kok telephelyi
gytijtdsdle ds elokezeldsdle vonatkoz6
v 67 a szAb

!

hullad6kgazd6lko d6si enged6lye
Eload6:

T6thn6 Temesrr6ri Anik6
dr'. i(or,6r-i Zsofla
. .A
x.lsS-uyetval .tr\/a
Kovdcs J6zsef
Veisz M6nika
I(elemen Zolttttt

HATARO ZAT

A METALEX

2001 Hullad6kkereskedelmi Kft. (szekhely 6s telephely: 1214 Budapest,
R6zsa utca 17. (2lol46l3tusz.); KUJ sz6m: 100786000; I(TJ szLm:101 181 900; I(SH
azonosit6 k6d: 12733673-4677-113-01; a tov6bbiakban: Enged6lyes) r1szdre a hatfuozat
1.1./ pontjS.ban rnegnevezett nem veszt5lyes hullad6kok telephelyen tiirt6n6 gyiijt6s6t,
valamint a hatfuozat I.2./ pontjdban rnegnevezett nem vesz6lyes hullad6kok telephelyen
tiirt6n6 el6kezel6s6t - a KTVF: 777-212013. szrimri hathrozat egl,idejti visszavonSsa,
valarnint a KTVF: 5084-512012. szirrnit hatirozat nem vesz6lyes hullad6kok t6rgyi
telephelyre tiirt6n6 begytijt6s6re vonatkoz6 rfiszeinek egyidejti tiirl6se mellett - az alitbbi
felt6telekkel

enged6lyezem.
1.1./ Telephelyen gyfijthet6 nern vesz6lyes hullad6kok:

Azonosit6
k6d
02 0r 04
02 01 10

06 03 16
07 02 13
07 02 15
07 05 14

09 01 07
10 03 02
10 03 16
10 0s 01
10 05 04
Levelez6si cirn
Telefon:

Mennyis6g
(tonna/6v)
200
200

Megnevez6s
muanyaghulladdk (kivdve a csornagol6s)
fernhullad6k
f6moxidok. amelvek ki.iloriboznek a 06 03 15-tol
hulladdk mrianyag
adallkanyag hu11ad6k, amely kulonbozik a 07 02 14-tol
szilfird hullad6k. amely kiilonbozik a 07 05 1 3-t6l
ezustot vagy ezistvegyuleteket tarlalmaz6 fot6film 6s -papir
Irullad6kkd vtit anod tonnel6kek
foloz6k 6s salak, arnely kulonbozik a 10 03 15-tol
elsodleses ds rn6sodlasos termeldsb6l szdrrnazo salak
eey6b r6szecsk6k 6s por

100

500
50

250
I 500
100

2s0
200
200

1447 Budapest, Pf.: 541
8-44-00, Telefax : 47 8 -45 -20

47

E-rnail : kozepdunavol gy i@zoldhatosag liu
Honlap: http://kdvktf zoldhatosag.hu
Zcild Pont h'oda: 1072 Budapest, Nagy Di6fa u. 10-12.
Ugyf6lfogadris: hetfcit6l cstilortokig: 9""- 16""-ig, p6ntek: 90u- 1200-ig

Ugyintdz6i iigyfelfogad6s: hetf6, szerda: 900- 12tt{t, 13rtt)

-

16('('-ig, p6ntek:

9""-

12""-ig

J,

Azonosit6
k6d
10 05 11
10 06 01
10 06 02
10 06 04

I0 07 02

foloz6k es saiak, amelykiilonbozii< a 10 05 10-tol
elsodleses ds m6sodlasos termeldsbol sz6tmazo salak
elsodleges ds rnS.sodlagos telmeldsb6l sz6rrnaz6 koh6salak
(fernsalak) es foloz6k
esyeb r6szecsk6k 6s por
elsodleges ds m6sodlagos termeldsbol szfr'maz6 kohosalak
(femsalak) 6s foloz6k

10 0t 04
10 08 04

egy6b r'6szecsk6k 6s por'

10 08 09
10 10 03

esy6b salakok
kemence salak
vizes eleklo litikus eli 6t6sokban hasznAlato s an6 dok telme
szhrrnazo hulladek
kemdny cink

11 02 03

10s01
10502
10s99
201 01

20r02
20103

20r04
12 01 15

12 0I 99
15 01 01

t5 0r
15
15
16
16
16
16

02

01 03
01 04

0r

17

01 18
01 19

0r 22

16 02 14
16 02 16
16 03 04
16 06 04
16 06 0s
16 08 01

16 08 03
16 08 04

t7 0203
17 04 01

t7 04 02
17 04 03

t7 04 04
17 04 05

N{ennyis69
(tonna/6v)

Megnevez6s

szllird r:6szecsk6k

6s

200
200
200
200
50

50

uor

200
200
200
ld sdbo

I

cini<harnu

kozelebblol mes nem hatdrozott hulladdk
vasfem r:6szek 6s esztergaforg6cs

vaslem reszeK es oo1'
nefirvas fem reszel6k es esztergafolg6cs
nemvas fem rdszek 6s oor:
gdpi rnegrnunk6lis sor6n kepzodo rszap, amely krilonbozik a 12
01 14-tol
kozelebbr:ol meg nem hat6rozott hulladdk
uauir 6s kafton csomasol6si hullad6k
mtlanyag csomagol6si hulladdk
fa csomago16si hullad6k
f6m csoinasol6si hulladek
vasfemek
nefilvas femek

s0
600
600
300
s000
3000
1 000
3000
200
000
1 000
500
500
500
500
s00
1

muan5ragsk

100

kozelebbrol mes nem hat6ro zott alkatreszek
l<iselejtezett belendez6s, arnely ktilonbozik a 16 02 09-tol 16 02
1 3 -ig terjedo hulladdktipusoktol
[<is e lejtezett berendezd sbo I e ltdvo litott anyag, amely krilo nbo zik
a 16 02 15-161
szervetlen hul1ad6k. amelv k0lonbozik a 16 03 03-t61
lfgos akkunrul6torok (kiv6ve a 16 06 03)
esyeb elemek 6s akkunul6torok
ararTy, eziist, r6nium, r6dium, pal16diurn, iridium vagy platina
tartalrnf elhaszn6lt katalizhtotok (kiv6ve a 16 08 07)
egy6b 6tmeneti ferneket vagy 6trneneti femek vegyrileteit
tartalrnaz6 elhaszn6lt katahzffiorok, amelyek kiilonboznek a 16
08 02-t6l
fluidiz6ci6s krakkolSs elhaszniitkatalizhtora (kiv6ve a 16 08 07)
muanyag
voro srez, ot onz, sar gat ez
alurninium
6lom
cink
vas 6s ac61

100
1

800

1

800

500
100
100

50

50
50

500

3s00
2000
I 000
1000

5000

Azonosit6
k6d
17 04 06
17 04 07
17 04 11
17 09 04
19 02 03

19 10 01
19 l0 02
19 10 04
19 10 06
t9 12 02
19 t2 03

t9 t2 I2
20 0r 34
20 0r 36
20 0r 40

N{ennyis6g
(tonna/6v)

Megnevez6s
o11

femkever6k
k6bel- amelv kulonbozik a 17 04 10-to1
kevert 6pit6si-bont6si hullad6k, amely ktilonbozik a 17 09 01-t61.
a17 09 02-t6lds a 17 09 03-161
e lo kevelt hulladdk. ame ly kizhr olag nemve s zd l;,e s hulladdkot

tarlalnaz
vas- 6s ac61hu11ad6k
nefirvas fern hullad6k
konnvri fi'akci6 ds oor'. amelv krilonbozik a 19 10 03-t6l
m6s fi'akci6k. amelvek ktilonboznek a 19 10 05-to1

fem vas
nenvas femek
egy6b, a 19 12 i 1-tol kiilonbozo hulladdk mechanikai
kezel6s6r'el nvert hullad6k
elemek 6s akkumuldtorok. atlelvek kiilonboznek a 20 01 33-t61
kiselejtezett elektrorno s 6s elektronikus belendez6sek, amelyek
kLilonbozneka20 0l2I-t51. a20 0I23-t6l6s a 20 01 35-tol
femek
Osszesen:

1.2.1 Telephelyen

az l.l.l tiblfnat szerint gytijthet6 nem vesz6lyes

500
1 500
1000
500
500
I 000
2000

100
100

5000
5000
2000
100

s00
I s00

62 250

hullad6kb6l

el6kezelhet6 nem vesz6h'es hullad6kok:

Azonosit6
k6d
02 01 10
07 02 13
11
11
12
12
12
12
12
15

05 01
0s 99
01 01
0r 02

0r 03
0r 04

01 99
01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
16 0r 17
16 01 18
16 01 19
16 01 22
16 02 14
16 02 16

17 0203
t7 04 01
17 04 02

Megnevez6s

femhullad6k
hulladdk mr,ianvas
kem6ny cink
kozelebbloI mes nem hatdrozott hullad6k
vasfem rdszek 6s esztergafolgfcs
vasfem r6szek 6s por
nelnvas fem reszel6k 6s esztergaforg6cs
nemvas fem r6szek 6s oor
kozelebblol mee nem hat6r'ozott hulladdk
papir 6s karton csomagol6si hullad6k
muanyag csomagol6si hulladdk
fa csomasol6si hullad6k
f6m csomasol6si hullad6k
vasfemek
nelnvas femek
mrianyagok
kozelebblol mes nem hat6rozolt akatrlszek
kiselejtezett berendez6s, amely kulonbozik a 16 02 09-tdl 16 02
1 3 -ie teried6 hulladdktipusoktol
kis e lejt ezet t ber endezdsbo I e lt6vo litott anyag, ame ly ktiio nbd zik
a 16 02 15-tol
muanyag
voro sf ez, oronz,

aluminiurn

saT

gaTez

Mennyis6g
(tonna/6v)
200
s00
600
300
5000
3000
1 000
3000
1 000
i 000
500
500
500
500
500
100
100
1

800

I 800

500
3500
2000

Azonosft6
k6d
T7

t7

04 03
04 04

000
1 000

61om

1

cink

17 04 05

rras 6s ac61

17 04 06

o1l

r7 04 07

f6nrkever'6k

17 04 IT

kdbel. amelv krilonbozik a 17 04 10-t6l
keveft 6pit6si-bont6si hu11ad6k, amely krilonbozil< a I7 09 01-tol,
a 17 09 02-toI es a 17 09 03-t6l
elo kerrelt hulladdk. ame ly kizftr olag nemve s zdl)'e s hulladdkot
tafiahnaz
vas- es acelhulladek
nemvas fem hullad6k

11 09 01
19 02 03

19 10 01
19 I0 02
19 12 02

I9

12 03

t9 I2 I2
20

0i

36

20 0r 40

2.

N{ennyis6g
(tonna/6v)

Megnevez6s

fen rras

500

s00
1 000
2000

5000
5000

nelnvas femek
egy6b, a 19 1211-tol ktiionbozo hulladdk rnechanikai

kezel6s6vei nyert hullad6k
kiselejtezett elektromo s 6s elektronikus berendezds ek, amelyek
kulonboznek a20 01 2l-tol, a20 0l 23-t6l es a20 01 35-tol
femek
Osszesen:

I Az enged6lyezett hullad6kgazd :{lkod:isi tevdkenys

s000
500
1 500
1 000

2000
500
1

500

s5 900

69 :

A hatttrozat 1.1./ pontjdban megnesrezett nern veszdlyes hullad6kok g1-rijtdse Enged6lyes
b6r:elt, thrgyi telephely6n, valamint ahatirozat 1.2.1 pontl|ban megnevezett nem vesz6lyes
hulladdkok talgyi telephelyen torldno elokezeldse.
Engedelyes nem vesz6lyes hulladek sz1.Ilitdsi tev6kenyseget az Orsz6gos Kornyezetvddehni

6s Term6szetvddehni Fofehigyelosdg (a tov6bbiakban: OKTF) 6,1tal I411030I-I312013
sz6rnon kiadott nem veszelyes hullad6kok orszigos szLllithsfra 6s keleskedelil6re vonatkoz6
lrulladekgazd6lko dd,s i enged6ly alap 1in v e gez.

A

telephely 13 000 nf alapteniletii, betonozott, kelitdssel kolbehatArolt, soronrp6val
felszerelt, 6rzese folyarnatosan biztositott. A telephelyen egy rn6rlegh|zklnt fuirkcion6l6 kis
6piilet 6s egy karbantart6, tdrol6 6ptilet helyezkedik el. Az troda dprilet a kerit6ssel
korbeliatfrolt telephely mellett helyezkedik el (220 nr' alapteniletri, 3 szintes).

A

nenr vesz6lyes hullad6kok gyrijtdse kizitrolag betonozott feltileten, egyrn6st6l t6relernekkel

elvflasztott m6don, yagy hullad6ktipusonk6nt kont6nerekben elhelyezve tort6nik. A telephely
kozdpsS r6szdn tetovel bolitott nyitott szin tal6Ihat6 a csapaddkt6l vddendo hullad6ktipusok
v6dehnere.

A

partnerc6gek 61tal, vagy sajhl besz6llit6ssal a teiephelyen 6tvett hullad6kok m6rlegel6se
60 tonna m6r6shat6ru hitelesitett hidm6rlegen tor16nik, rnajd sztiks6g szerinti v6logat6s,
darabol6s, illetve btiinds ut6n szelektiven keriilnek gyrijtdsre a tovdbbad6sig.

Elokezeldsi tevdkenysdg: a nem veszdlyes liulladdkok sziiks6g szerinti viiogathsa; a koruryebb
tov6bbad6s, illetve az egys6ges csornagolils 6ltaI megkovetelt rn6retre vhghs, darabol6s;
valamint foleg az aluminiurn hulladdkok esetdben abfllzogeppel tortdno tdmdritds, b6l6zds.
Az elokezeh hulladdkokat hasznositdsi cdlra adjhk tov6bb engeddllyel r:endelkezo
szervezeteknek.

Az elokezeldsre nem kertilo 16 0216 es 16 0214 azonosit6 k6dir hullad6kokat (pl. leszelelt
villany6r:6kat) v6.Itozatlan folm6ban adj6k tov6bb dlvdn),es engeddllyel lendelkezo
kezelokneh.
2.1.

I Szern6lyi felt6telek:

Engeddlyes a tevekenysege vegzes6hez kolnyezetrr6delmi negbizottat akahnaz, valamint
biztositja a tev6kenys6g e116t6s6hoz sziiks6ges szem6lyi felt6teleket (1 fo rign,s2stot, 1 fo
telepvezet6t, 8 fo ilodai dolgozot es26 fo frzikat dolgozot alkalmaz).
2.2.

I T irgyi eszkiiziik:
hidm6r'leg;
4 db targonca;
3 db forg6 r'akod6g6p;
biiitzo gep;
k6zi szercz6mok, alig5,tor o116 - a nem vesz6lyes hullad6kok darabolisithoz;
hulladdkgyujto kontdnelek (60 db 30 tn'-"r 6s 50 db 1 m3-es femkorrtener');
200 liteles fern hord6k es 1 m'-es big-bag zs6kok.

2.3.

I

P

lnziigyi eszkiizilk:

Enged6lyes thrgyi tev6kenys6gle vonatkoz6an a QBE Insurance (Europe) Lirlited
Magyarolsz6g Fi6kte1ep6ne1 kotott, kornyezetszennyezdsle is kiterjedo fele16ssdgbiztositd.ssal
rendelkezik (kotr,6ny szftma'. 200 5 I 24I I0).
3.1

Az enged6lyezett tev6kenys69 v6gz6s6re vonatkoz6 el6ir:isok:

1. A tev6kenys6get

a kornyezet vesz6Tyeztet6s6t kizdro m6don, a vonatkozo jogszab|lyi
elofr6soknak rnegfeleloen kell vegeznr. A tevdkenysdg vdgzdse sor6n bekovetkez6
havfuia eset6n a Kozep-Duna-volgyi I(ornyezetv6delmi 6s Tenn6szetvddelmi
Feltigyelosdget (a tov6bbiakban: Felr,igyelosdg) haladdktalanul (t6vkozlo hiiozat utj6n
24 orftnbehil, frdsban 48 ofttnbeliil) dr:tesiteni kell, a kSrelhilrititsi tev6kenys6g azonnali
megkezdese mellett.

2. A

telephelyi gyrijtds ds elokezelds sor6n a kornyezet a hullad6kokkal neln
szenlyezodhet. A tevdkenysdg v6,gzese sor6n bekovetkezo esetleges k6resemdny,
szennyezodds esetdn annak felsz6mol6s6r6l, a temlet eledeti |llapotdba val6

v

3.

is

sza|llitds

6r'6

I Eng

ed

6lyes

kci

teles

go ndo sko

dni.

Jelen engedely vesz6lyes hullad6kokkal szenryezett hullad6k, illetve vesz6lyes hullad6k

gyrijtdsdle, kezeldsdle nern jogosit

fel, az kiz|rolag kiilon enged6ly

birtok6ban

vdgezheto.

4.

a

krilonboz6 tipusri nern veszdlyes hulladdkokat egym6st6l
elkrilonitve, felilattal ell6tva, a hulladdk tipusfnak megfeleloen kialakitott
gyrijtoeddnyzetben, kolnyezetveszllyeztetest kiztno m6don gytijteni. Gondoskodni kell

Engeddlyes koteles

arr61, hogy az egyes hulladektipusok ne keveredhessenek egym6ssal.

5. A tev6kenys6ghez haszn|lt gyujtoeszkozok dpsdg6rol rendszeres ellenorzdssel kell
neggyozodni, a sdliilt eszkofi. haladdktalanul dple kellcserdlni.

6. A

telephelyen egyidejiileg gy{ijthet6 nem vesz6lyes hullad6kok mennyis6ge

legfeljebb 10 000 tonna.

7. A nem veszdlyes
azonosit6

hulladdkok olyan kezel6nek adhat6k 6t, arnely rendelkezik az adott
hullad6kgazd|lkoddsi yagy egys6ges

k6dit hullad6kokra lrvdnyes

kornyezethaszn|Tati enged611ye1. Engeddlyes koteles megbizonl'osodni
engeddlydnek me gl6tdrol.

8. Az

a

kezelo

elkrilonitetten g5'rijtott, el6kezelt, hasznosithat6 nel1l veszdlyes hulladdkok

hullad6khasznosit6s celjfu a adhat6k tov6bb.

9, A hulladelir^61 szolo 2012. 6vi CLXXXV. torvdny ia tovdbbiakban: Ht.l 15, $ (5)
az 6f,ett nem vesz6lyes hullad6kok hasznositist megeldzd
tdrolisa (az ellkezel6ssel egyiitt) az indtelt kiivet6en legfeljebb I 6vig v6gezhet6,
figyelembe r,6r,e a Ht. 12. g (3) bekezdes6ben foglaltakat is.

bekezd6s6nek 6rtelm6ben

10. Az elektromos 6s elektronil<ai hullad6kokat irgy kell tovdbbi kezel6sle 6tadni, hogy
teljesriljon dz elektrontos 6s elelitronikus berendezdseliliel kapcsolatos

hulladdkgazddlkoddsi teydkerytsdgekr"cil szol6 19712014. (VIIL 1.) I(onn, rendelet
2. szdrnu melldklet 2. pontjhban meghat6rozott hasznosit6si 6s rijlafeldolgozd.si ardny
mert6ke, valamint gondoskodni kell arr6l, hogy a 26. $ (1) bekezd6sben meghattrozott
felt6telek tor'6bbi kezeles sorfur telj esiilj enek.

1

1.

A hulladdkok elhelyezdsdle szolgril6 gyrijt6hely mtiszaki vddehndnek meg kell felelnie
az elem- es alikunruldtorhLtlladekkal kapcsolatos ltulladelcgazdalkodasi
tet,dkerysdgelo^cil szolo 44512012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a tov6bbiakban: 44512012.
(XII. 29.) I(onn. rendeletl 22. S Q) bekezd6seben foglalt kovetelmenyeknek.

12. Az alckumul6tor' hullad6kot ugy kell tor,6bbi kezel6sre 6tadnt, hogy teljesiiljon a
445/2012. (XII. 29.) Konn. r'endelet 5. sz6mu melldklet6ben rneghatirozott
ujrafeldo

13.

lg o

zdsi

A

szel61ta1i elhordds megakad|lyoz|s|nak felt6teleit, illetve a telephely rendezetts6g6t,
tiszt ttnta;rtits 6t fo lyam at o s an b izt o s it ani k e 11.

14. A gytildkoriy
r

15.

ar 6ny rn6rt 6ke.

esz6n

hulladdkoh gffitdsdt a telephel)' 11i2y{delmi szempontb6l biztonsd.gos

kell megval6 sitani.

A tevdkenysdg vdgz6se sor6n keletkezo veszdl),es ds nem veszdiyes hulladdkokat be kell
sorolni a hulladdkjegtzdkr6l szolo 7212013. (VIII. 27.) VM rendelet [a tovAbbiakban:
7212013. (VIII. 27.)VM lendeletl 2. szdnu mell6klete szerint.

16. A tevdkenl'sdg

vdgzdse sordn keletkezS veszdlyes hulladdkok kezeldsdndl a veszdl),es

hullad6kok kezel6s6nek felt6teleit rneghatfroz6, rnindenkor hatdlyos jogszab|ly,
jelenleg: a yeszrjb,es hulladdkkal kapcsolatos tettdkenysdgek vdgzdsdnek feltdtelelrcil
szolS 9812001. (\/I. 15.) Kolm. rendelet elofrdsait be kell tartani.

l7. A

lrulladekt6ro16 hely eset6ben be kell taftani az egyes lrulladdkgazddlkoddsi
litesltntenyek lcialalc[tdsdnak 6s ilzemeltet,lsdnek szabdlyair6l szolo 24612014. (IX.29.)
I(olm. r'endeletben fo glaltakat.

18. A

tevdkenysdg vdgzdse sorS:n az eldlheto legjobb technik6n alapul6 rmiszaki
intdzkeddsek vdgrehajtisdval kell a levegoter'heldst megelozni, llletoleg a legkisebb
mdrtdkrile csokkenteni.

19. A szabadban vegzett anyagtirolitst

rigy kell kialakitani, rnukodtetni, fenntartani, hogy
abb6l a leheto legkevesebb ldgszennyezo anyag keriiljon a kor:nyezetbe

20.

A lakod6s sor6n rnegfelel6 muszaki intdzkeddsekkel biztositani kell, hogy a mozgatott
anyag l6gszennyezlst ne okozzon.

2I.

A telephely

rendszeres karbantart6s6r6l es tisztdntart6s6lo1 folyarnatosan gondoskodni

ke11.

22. A tevdkenysdg

vdgzdse sor6n Engeddlyesnek a tevdkenysdg rnegkezddsdt6l annak
befejez6s6ig rendelkeznie kell kolnyezeti k6resem6nyre is kiterjed6, drvdnyes
fele16 ssdsbizto sit6ssal.

23.

Enged6lyesnek be kell tartania az engeddlyk6relmi dokumentici6hoz mell6kelt
havdria ter-v6ben foglaltakat.

24.

Engeddll,ss koteles a tevdkenysdge vdgzdse sol6n a Feliig5,slos{g tltal elkitott
feliigyeleti tevdkenys6g6r't telephelyenkdnt a Feltigyelosdg rdszdre ktilon
jogszab6lyban meghatftrozott mdltdkri - 6r,es felugyeleti dijat fizetni minden 6v
februir 28. napj6ig.

25.

Engeddll'esnel< az engeddlyben meghatdrozott feltdtelekben bekovetkezl viitoztnt.
illetve a hullad6kgazd|lkoditsi tevdkenysdg megszlintetdsdt anlak bekdvetkezdsdtol

sz6rnitott 15 napon beltil a Felligl'slosdgnek be kell jelentenie.

26. A lrulladdkgazdtikoditsi tevdkenysdgrol a krilon jogszab6lyban foglalt el6ildsoknak
megfelelo nSrillr[62t16t, kell yezetni ds adatszolgdltatd.st kell benyfjtani a
FehigS'slo5{o1e.

3.1./ Budapest F6r,dros Korm:inyhivatala Budapest XX. Kertileti N6peg6szs6giigyi
Int6zet a BP-20R/028100123-1120I4 sz:lmri szakhat6sfgi fllfsfoglalSsdban
tev6keny

1.
2.
3.
4.

s

6

g'r'6 gz

6s

6h

ez az alfibbi kikiit6 s ekkel hozzit j 6 rult

:
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A hullad6kokat fajtdjuknak rnegfeleloen, szelektiven kell gyrijteni. t6r'olni.
Gondoskodni kell a hulladdk kipolz6s ds sz6l6d6s mentes szf.Jlitlshrol, kezeldsdrol.
A telephely rendszeres tisztitntartits6r6l gondoskodni kell.
Elsosegdlynl'ujt6 felszelelds biztosit6sdl61. annak feltoltdsdrol, r'alamint a lejhrt
felhaszn6lhat6s6gi ideju termdkek cseldjdloI folyarnatosan gondoskodni kell.

5. A

hulladdkkezeldsben rdsztrzev6, szt.lIrtoj6r'muvek ds kontdnerek rnegfelelo ds
folyamatos Iisztitdsffi, feltotlenitdsdt, kalbantart6sdt engeddllyel rendelkezo
telephelyen kell v6gezni.
A telephely #rycsilo- 6s rovarrnentess6g6t biztositani kell.

6.
7. A

mukodds sor6n

a

veszdlyes anyagokkal

ds

veszdlyes kdszitrndnyekkel
k betart6s6r6 1 gondo sko dni kell.
8. A telephelyenvlgzett tev6kenys6g munkahelyikockhzatbecslds6n beli.il t6rjenek ki
a vesz6lyes anyagokkal kapcsolatos tevdkenys6gek un. k6miai kockhzatanalizislre.
9. Munkavdgzes kozben be kell taltani a nemdoltdnyz1k yddelmdrdl szolo 1999. evi
XLII. tolvdny eloir6sait.
10. Vesz6lyes hullad6kok kezel6se nern vdgezheto.
kap cso lato s j o gszab 61yo

3.2./

F6vrirosi Katasztrffav6delmi Igazgatfsig lgrzgatS-helyettesi Szervezet
Katasztr6fav6delmi Hat6sdgi Osztflya (a tov6bbiakban: FKI-KHO) a
35100-500-ll20l5-6lt sz6mf szakhat6s6gi :ill6sfoglalis6ban L tev6kenys6g
v

1.

2.
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Terrdkenysegugy vegezheto, hogy a kivitelez6s kovetkezt6ben
- a vizk1szlet tenn6szetes v6detts6ge ne csokkenjen, va1y ne novekedjen a kornyezet
s6riil6kenys69e,
- a vzkdszletbe 6 h6napon beliil le nem boml6 k6rosit6 anyag ne kertiljon,
- olyan 1ebom16 anyag ne jusson a vizklszletbe, amelynek rnennyis6ge, jellege vagy
boml6stelrndke a felszin alatti viz minSsdgdnek k5.rosod6s6t okozza.
A munk6latok sor6n csak kifog6stalan mriszaki 6llapotri, karbantaftott munkagdpek
haszt|lhat6ak. Az 6pft6si, felvonul6si teriileten a munkag6pek javitdsa,karbantarlilsa,
valamint trsztithsa nem vdgezheto. A munkagdpek tankol6sa sor6n az esetleges
elfoly6sok felfog6s6nak dldekdben megfelel6 mdretri k6rmento t6lc6t kell alkalmazni a
talaj- ds talajviz szennyezodds megelozdserc. A haszntit munkagdpek rendszeres
karbantart6s6r'61 afia alkahnas telephelyen a kornyezetszennyezls elkeriil6se
6rdek6ben - a tulajdonosnak gondoskodnia kell.

3. A foldtani kozeg ds a felszin alatti vizek minosdge nern veszdlyeztethet6.
4. Amennyiben a kds6bbiekben vizildtesitmdnf kir,'6rurak megdpiteni, abban az esetben a
vizimunka elvegz6s6revizjogt l6tesit6si enged6lyt kell k6rni a FKI-I(HO-I61.

A fenti eloir'dsok -

-

hat6r'idore tortdno vagy megfelelo onk6ntes teljesitds6nek elmalad6sa
esetdn a lrozigazgatdsi hatositgi eljcircis 6s szolgdltatds dltalrinos szabcihtair6l szolo 2004. evi

CXL. tolireny [a tor,dbbiakban: Ket.] i34. $-6ban 6s 61. $-6ban foglaltak alkahnaz|s6nak van
heiye.

Amennyiben a Feltigyelosdg megAllapitja, hogy az engeddlyt kdro a kdlelemben val6tlan
adatokat szerepeltetett, az engeddly megadds6hoz elort feltdtelek m6l nem dllnak fenn,
Enged6lyes az engedelyezett tev6kenysdget megszunteti, vagy Enged6lyes a tev6kenyseget az
enged6lyben foglaltakt6l eitdro m6don gyakorolja, a Ht. 84. $ (1) es (2)bekezdes6ben foglalt
jo

gko rretkezm6nyskel akahnazza.

A fenti eloir'Asok

-

hat6rid6r'e tortdno \/agy megfelelo

-

onk6ntes teljesit6s6nek elmaladdsa
eset6n a liozigazgatdsi hat6sdgi eljitrds ds szolgdltatas dltal;tnos szabdlyair6l szolo
2004. 6r,i CXL. torv6ny [a tor,6bbiakban: I(et.] I34. $-6ban es 6I. $-6ban foglaltak
allcahnazfs6nak van helye.

Arnennyiben a Feltg5'elosdg meg6llapitja, hogy Engeddlyes a kdlelemben val6tlan adatokat
szet'epeltetett, az engeddl5, msoa6' sithoz eloirt feltdtelek m6.r nem dllnak fenl, Engedelyes az
engedelyezett tevekenysdget megsztinteti, vagy Enged6lyes a tevdkenyseget az engeddlyben
foglaltaktol eltdlo m6don gyakololja, a Ht. 84. $ (1) 6s (2) bekezd6s6ben, illetve a 86. $ (1)
b ekezd 6s 6b en fo glalt j o gko vetkezm6nyeket akahnazza.

Arneruryiben Enged6lyes a hulladdkgazd6lkod6ssal kapcsolatos jogszabdly, kozvetlenul
akahnazando uni6s jogi aktus rragy hat6s6gi hatdrozat eloir'6sait megsdlti, a hat6sdgi
enged6lylrez, hozz|jdrulilshoz, nyilv6ntartd,sba vdtellrez vagy bejelent6shez kotott
lrullad6kgazddllcod6si ter,dkenys6get engeddly, hozzhjfntl|s, nyilr,6ntartiisba v6tel vagy
bejelentds ndlkril, illetve att6l eltdroen vdgez, \/agy a melldktermdk elo6llitAs6r6l vagy
kdpzoddsdrol a kotnl,sTetrrddelmi hatos6got neln rzagY nem megfeleloen tiilekoztatja,
lrullad6kot tenl6kk6nt, illetve mell6ktelrn6kk6nt hasznii fel, forgalmaz vagy t5.ro1, akkor
Engeddlyest a Felugyeiosdg a Ht. 86. $ (1) bekezddse alapjAn hullad6kgazdSlkodfsi b{rsdg
megfizet6s6re kiitelezi.
4.1

Az euged6ly 2A20. rlpritis 10. raapjriig hatrilyos.

Egyidejuleg meg6llapitom, hogy az eljirds tgazgathsi szolgfitatlsi dija 240 000 Ft, melynek
visel6s6re Enged6lyes koteles. Meg6llapitom, hogy az tgazgatftsi szolg6ltat6si dij megfizetdsle
keruit.

Meg6llapitom tor,6bb6, hogy a Pest Megyei I(olmdnyhivatal Monori Jitrdsi Hivatal Jfu|si
N6peg6szs6giigyi Intezetet rnegilleto tgazgatdsi szolg|ltathsi dij mdltdke 27 700 Ft, melynek
viseldsdre Engeddlyes koteles. Meg6llapitom, hogy a szakhatos6gi elj6rd,sdlt frzetendo
tgazgat|si szolgiitatits i dij me gfr zetesr e keriilt.
Jelen dcint6s ellen a kozldstol sz6rnitott 15 napon beltil az OKTF-nek cinzett, de a
Feliigyeloseghez ndgy pdld6nyban benyrijtand6 fellebbezdssel leiret dlni. A fellebbez6si
eljflrils dija 120 000 Ft, amit a Feliigyslssdg Magyar Allamkincstdrn|l vezetett 1003200001711806-00000000 szdmu elotdnyzat-felhaszn6l6si szdml|j|ra kell beftzetni 6tutal6si
megbizAssal, vagy keszpenz-fitutal6si rnegbiz6ssal (csekk) postai riton. A fellebbezes
elektronikus riton tortdn6 benyirjt6s6ra a megfelelo technikai h6ttdr htdnya miatt nincs
lehetosdg.

INDOKOLAS
Engeddll'es kdlelemmel forduit a Feliig5'slosdg feld, hog1, 61 dvle engedelyezze a hatfuozat
1.1./ pontjdban megnevezett nem vesz6lyes hulladekok t6r'gyi telephelyen tortdno gffitdsdt, 6s
ahathrozat 1.2.1 pontjaban lllegnevezett nem vesz6lyes hulladdkok t6lgyi telephelyen tortdno
elokezeldsdt.

A kdlelernbol ds annak melldkleteibol, r,alamint a t6r'gyi telephelyen 2015. febru6l 25. ttapjdn
tartott lrelyszini szem.le sol6n tapasztahak alapldn meg6llapitottam, hogy a fenti eloir'6sok
betart6sa nrellett Engedelyes ter,6kenys6g6rrel a kolnyezetet nem veszelyezlett, az a
Ht, 4. $-aval 6s 6. $-6val osszhangban van.
Enged6lyes lendelkezik az OKTF iital I4lI030I-1312013 sz6mon kiadott, nem vesz6lyes
k eleskedelmi 6 s sz|llithsi enged 611ye1.

lrullad 6ko kr-a vo natko z6

A

gytijtheto ds elokezelheto nem vesz6lyes hulladdkok tipusainak neghattttozilsa
7212013. (VIII. 27.)VM rendelet 2. szhnu mell6klete alapj6n tort6nt.

a

A gytijtdsi

ds elokezeldsi tevdkenysdggel dlintett ds a tdrgyi telephelyen egyidejrileg gyrijtheto
nem vesz6lyes hulladekok rnemyis6g6nek rneghatiroz6sa a telephely adottsf gar, a benyrijtott
k6relem 6s annak kieg6szit6sei, valarnint a telephelyen taftott helyszini szeml6n k6szult
j e gyzo ko nyvben fo g lalt ak fi gyel enrb ev6te16ve1 tort6nt.

XXI. I(erulet Csepel Onkormd,nyzattnal< Jegyzoje a YII-12970-2012013.
lktatoszttmon 2013. jirlius 8. napj6n kiadott hatfuozatilban- 676-T nyilv6ntart6si sz6m aTatt tdrgyi telephelyre telepenged6ly adott vesz6lyes 6s nern vesz6lyes liullad6kok gytijtdsdle.

Budapest

XX. Kenileti N6peg6szs6giigyi Intdzet a
BP-20R/028100L23-112074 szttmu szakhat6s6gi 6l16sfoglal6s6ban a tev6kenys6g v6gz6s6ltez a

Budapest For'6ros Kolrn6nyhivatala Budapest

lendelkezd rdszben foglalt kikotdsekkel hozztlfuult Szakhat6sdgi

611d,sfog1a16sdt az

al6bbiakkal indoko lta :
,,A berryujtott dokuntentdcioban foglaltak alapjdn a hataslcdrontbe utalt szakkdrdesek
tekintetdben elb{rdlt,a megdllap{tottant, ltogy kozegeszsegilgyi szentpontbol a szalilratosdgi
hozzdjdrulds a rendelkez1 r,!szben nteghatdrozott kikotdsek teljesaldsa,el adhatd meg.
E lj dr ds o nt al apj dul ldy atko z o tn a b uryilj t o tt t en, d o kunt ent dci o r a.
Toy dbbd ldt, atko zon't :
- a 2012. 6,i CLXXXV. Ttinteny a ltulladeh"ol,

- a telepillesi szildrd es folyLliony

hulladdkkal kapcsolatos

lrdzegeszsegilgyi

kot,etelmdnyekrril szdl6 I6/2002. (IV. 10.) EilM rendelet,
- a teleptildsi hulladdkkal kapcsolatos tet,dkerytsdgekydgzdsdnekfelrdteleircil sz6l6 213/2001.
(XI. 14.) Korm. rettdelet,
- a kdntiai biztonsdgrdl sz6l6 2000. dyi XXV. tc)ruLny 29 S (1) bekezd1.sere
ttonatkozd el1frdsainak a rendelkezci rdszben nteghatdrozott kikoteselc teljesillesettel felel
,1,1

pO

Feitieh'e tekintettel a rendelkezd rdszben foglaltak szerint dont\ttem.
Szalcltat1sdgi dlldsfoglaldsontat a kozigazgatdsi ltat1sdgi eljdras es szolgdltatas dltaldnos
szabdlyairil sz6l6 2004.6vi CXL. ton,eny (a tovdbbiakban Ket.) 44. g (I) l:ekezd.es'alapjdn
adtam nteg.

Hatdslcrirdntet a konryezeh,edehni, termdszetvddelnti, y{zilgyi hatosdgi es igazgatdsi
feladatokat elldtd szervek kijeloldsdrcil sz6l6 347/2006. (XIL 23,) Konn. rendelet 5. sz.
melldklete (I) bekezdese alapjan, az Alland Nepegeszsegi)gyi es Tisztioryosi Szolgdlatr6l, a
ndpegdszsegilgyi szakigazgatdsi feladatok elldtdsdrol, valandnt cr gltogyszerdszeti

dllamigazgatdsi s:et'r kiieloldsdrcil sz6l6 323/2010, (XII 27 ) Korm. rendelet
(tovdbbictltban: R.) I9.S (l) bel;ezdese, illetdliessdgentet az R. 3. s7. 1ns/l[11ot I nnrtrin
dllap{tja meg.
Az ondll1 jogon,oslat lehetdsdgdt a Ket. 1J

Az FKI-I(HO a 35100-500-1/20I5-61t.

f

(9) bekezddse zd(a

ki."

sz5'tnlu szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6s6ban

a tev6kenys6g

tr|gzesehez a rendelkezo rdszben foglalt kikot6sekkelhozzdjitrult. Szaldrat6s6gi 6l16sfo glalfsii
az al|bbiakkal indoko lta:
,,Krirelmezci hat1sdg szakhatrisdgi ntegkeresdsdre a 2all. deceruber 30. napjdn ntegkilldott
ten,dokuntentdci6 drdemi vizsgdlatdt kot,et1en az aldbbialr.fig,elentbeytteldt,el a rendelliezI
r es zb en .fo glal t ak s zerint d onto ttem.
[4zbdzist,edelmi szerupontb6l megallap{tiLsra lierillt, hog1, 51 Budapest XXI. lierillet, R6zsa
tr. 17. szdnt alafti terillet drinti a Fdydrosi I/izntdfyek Zrt. (1131 Budapest, lrdci fit 23-27.)
'ilzenrclteteseben dll6 KT'|rF: 11490-3/2009. szdnton nfidositott, I{TVF: 5020-3/2008.
(,{zikonyvi szdm: 6.2/e/216) szdmon kijelolt Csepel-Halasztelelii y[zbazis hidrogeologiai
ydddterr.iletdn ek,. B " z6n dj dt.
A vfzbdzisoli, a tdt,lati v{zbdzisolr, valanint az h,6v[zelldtdst szolgdl6 y{zildtes{tnten)tek
vedelntdr6l sz6l6 123/1997. (WL I8.) Korm. rendelet [a tovabbialcban: ]23/1997. (WI.
18.) Kornt. rendeletJ 14. S (l) bekezd,lse alapjdn a ydd6idontok, yddciteruletelc d.s
vddS1t,ezetek igdtqtbevdteldndl az 5. sziintu ntellekletben foglaltak, valamint ltidrogeologiai
vdd6idontokban ds vddfottezetek teruletdn a I3. S-dban foglaltalrut lrcll figyelentbe venni. A
ltiko t e s ek enn ek aI apj dn lierii| t ek nte glt at dro z d s r a.
A szakhat6sdgi ntegkeresds nrclldliletekdnt ntegkiildott dokutnentdci6 t,izsgdlata sordn
ntegallap{tdsra kertilt, Ircg1t a telepltely it,6yfzelldtdsdt kcizilzend yizelldtdssal biztosftjok. A
kontntunalis szennyt,izet a vdrosi szennyt,{z-ltdl6zatba yezetik. A tevekenyseg
vfzfelltaszrtdldst nun igenyel, tecltnol6giai szennyvfz neru keletlcezilc. A csapad.6h,{z a
tecltnol1giai .fegyelent betartdsa ntellett nenx szenn)tez1dik, a lehullott csapaddla,fz a
relephelltrfl zdrt, yizzdr'1an kikdpzett olajfog6yal elldtott kezeld mitdrg)tba juf, altonnan a
tisztftott csapaddla,fz a szilksdges engeddlynek megfel.el6en a Durtdba kerill elyezetdsre.
A talajttizsgdlot talajvfz figteld ktittal tortenik, antely a I(TVF: 6297-1/2009. (v{zikdnyv
s zdm : B p /e/ I 0 6) s zdnru v{zj o gi fenntnarad dsi engeddly al apj an ilzenrcl.
A Budapest XXL kerillet, R6zsa u. 17. sz. alatt taldlltato ldtesftnterry a y{zgazddlkodftsr|l
sz6l6 1995. 6'i LVil. tcirttepy (a tovdbbiakbart; Vgh,.) L szdmu ntelldklet 12. a) pontja
alapjdn nteghatdrozott nagyttizi medret, yalarnint a nagyv{zi nteder, a parti sdt,, a v{zjafia
es a fakado vizek d.ltal veszdbteztetett terilletek lmsznalatdr6l, Insznosltdsdr6l, valantittt a
folyili esetdben a nagyvizi mederlcezelLsi tent kdszfteshtek rendjdre es tartalnitra
vonatkoz1 szabalyolu^61 szdl6 83/2014. QII. 14.) I(orm. rendelet 1. S 11. pontja alapjdn
nreglmtdrozott parti sin,ot nem drint.

sz6l6 219/2001. (ru. 21 ) I(orm. rendelet [a
tovdl:biakban: 219/2004. ('t/II 21,) I(orm. rendeletl 2rteln#ben fokozott fi.gtelmet kell
fordftani arua, Itoglt a felszfn alatti ttiz, illetve a foldtani kozeg ne szennyez6djon.
A t,izgazddlkodasi hatositgi jogkor gyakorldsdrdl szol6 72/1996. (V. 22.) I{orru. rendelet [a
tovdbbiakban: 72/1996. (/. 22.) I{orm. rendeletl 3 S (l) belcezddse alapjdn a yizintunlra

A felszitt alatti tizek t,ddelmdrdl

elvdgzesdlrcz, yiziletesitmdtTt nlsglp{teseltez (dtalakitdsdltoz, megszilntetdsdhez) sz'ilksdges

tizjogi Idtesftdsi engeddlyt ez dpittetci, a tulajdonos vag! a vagyonkezelci kciteles
rnegszerezni. A kdrelemltez a v{zjogi engeddlyezdsi eljdrdshoz szuksdges kdrelenrrdl ds
melldkleteirtil sz6l6 I8/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben meghatdr"ozott engedelyezdsi
tenteket kell csatohti, 6s azolcat nrcg lcell killdetti az illetekes lmt6sdgnalc.

A

Imt6sdgi dontd.shozatal a yizelc hasznosftdsdt, t,1delmdt 6s kdrt,lteleinek ellrdr{tdsdt
szolgdl6 teyeken)tsdgeh'e es lLtesitnftnyekre vonatkoz6 dltaldnos szabdlyokr|l sz616
147/2010. (IT/. 29.) Konn. rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Konn. rendelet ds a 219/2004. (WI.
2I .) Korm. rendelet figyelentbe t,dteldvel tortdnt.
Jelen szakltat6sdgi dlldsfoglaldst a Ket. 44. $ figyelentbet'dteldvel adtant lci.

10

A szakhat1sdgi
bekezddse

dlldsfoglalds elleni ondll6 fellebbezds lehetcisdgdt

:arja li.

a Ket. 11. $

(9)

Tdjelioztatonr, lrcg1t a FIJ-KHO a 223/2014. (IX. 4.) I(orm. rendelet 17. S O belrezdes e)
pontja alapjdn vizyddelnti lntosdgi 6s szalihatosdgi .feladat- es lmtitslnireben a KozepDuna+olg.,i l{\nrytezetvddelmi ds Tenndszen,ddelnti Feltigysldsdg jogulfdja, a 18. S Q)
beliezdds e) pontja alapjdn a l{ozep-Duna-yolg),i V[zilg1ti Hatdsdg jogutodja.
Az FKI-KHO feladat- es ltatdslnit"dt a vfzgazddlkoddsi Int6sdgi jogkor gltakorldsdrol szolo
72/1996.0/.22.) I(onn. rendelet I f (1) belrezddse, a 223/2014 QX 4) I{ornt. rendelet
10. f (1) bekezdds 2. pontja, yalandnt illetelcessdgdt a 223/2014. QX. 4.) Ifurnt. rendelet 2.
szdntu mell2liletenelc 2. pontja szabalyozza. "

Az

elj6r'6s sor6n kozlemtikodo szalchat6sdgok 6ll6sfoglal6sait ds azok indokolAsait a
IkL72.5S (1) bekezd6se db) es ed) pontjai alapjdn foglaltam ahatfuozatba. A szakhat6s6gok
|llilsfoglalitsai ellen a Ket. 44. S (9) bekezd6se alapjftn on6116 jogolvoslatnak nincs helye,
azok ahatlrozat elleni jogor:r,oslat keret6ben t6madhat6k meg.

A Felrigyelosdg levegotisztasdg-r,ddehni eloir'6sait a let,eg6 yddelmdrdl szol6
23.) I(onl. r'endelet 4. $ 6s 26.5 Q) bekezd6s6ben foglaltak alapjhntette meg.

30612010.

(XII.

Budapest Fovdros XXI. Kerrilet Jegyzoje x/I0272-212014. iktat6szdmri level6ben arr6l
ttlekoztatta a Fehigyelosdget, hogy hat6s6gi nyilv6ntart6sa alapjdn az al|bbiakat dllapitotta
nreg: Enged6lyes atugyi telephelyle vonatkoz6an,,vesz6lyes hulladdk hullad6kgazddlkod6si
engeddly koteles gytijtdse" CIACE Rev. 2. 3812. illetve TEAOR '08 3812), illetve ,.nem
veszdlyes hullad6k hullad6kgazddlkod6si enged6ly koteles gyrijtdse" G.JACE Rev. 2. 3811.
illetve TEAOR '08 3811) tevdkenysegvegzesdt jelentette be, amelyet Budapest Fovd.ros XXL
Kenilet Csepeli Polgdrmesteri Hivatal I(ereskedehni Csoportja 676-T sz6mon nyilr'6ntartdsba
rrett.

A

fentiekr-e tekintettel rnegAllapithat6, hogy Enged6lyes vgyanazon a telephelyen, egyiittesen
v6gzi a ,,hu11ad6k nagykereskedelern" tevekenys6get 6s a ,,vesz6lyes illetve nem veszdlyes
hulladdk hulladdkgazd6lkod6si engeddly kdteles gy[ijtdse" tevdkenysdget, ezert a kontyezeti
=aj ds rezgds elleni vddelent eg),es szabdlyait^61 sz6lo 28412007. (X. 29.) I(onn6nyrendelet [a
tovdbbiakban: 28412007. (X. 29.) Korrn. r:endeletl 4. $ (3) a) bekezd6s6ben foglaltaknak
rnegfeleloen, t6r'gyi rigyben zaj es lezgds eileni vddelern szempontj6b6l a hat6sd,gi jogkort a
Feltigyelosdg gyakorolja.
A Bio-Itulibra Kornyezetv6dehni Szolg6ltat6 Bt. 6ltal Z 3-6 12012 tervsz6m alatt keszitett
kornyezeti zajvtzsgSlati jelent6s szerint Enged6lyes tfrgyi 6s R6v utca 1 . szhtn alatti (hlsz.
21065714) telephelyeken, egyiittesen folytatott hullad6kkezeldsi tevdkenysdgbol eledoen a
kolnyezetet erc zajterhelds a vonatkoz6 jogszab6l5'okban eloirt zajvedelmi kovetelmdnyeknek

nregfelel, hat6.r6rt6kek alatt marad.

Enged6lyes 6ltal jelenleg kezelni kiv6nt hullad6k mennyis6ge

a

20l2-ben vtzsgtit

menlyis6ghez kepest nern novekedett.
A 28412007. (X.29.) I(onl. rendelet 9. $ (1) bekezd6se szerint, a kornyezetbe zajt vagy
rezgdst kibocsdt6 ldtesitmdnyeket ugy kell tervezni ds megval6sitani, hogy a vddend6
teriileten, 6piiletben 6s helyis6gben a zaj- vagy rezg6sterhel6s feleljen rneg a zaj- 6s
rezg6st erhel6si kcj vetehnenyeknek.
Fentiek alapjhn a Feltigyeloseg zaj- ds lezgds elleni vddelem szernpontj6b6l eloir'6s ndlkril

ltozzif|nlt

a tev6kerry seg v egzesehez.

Thrgyi teleplrely olsz6gos jelentosdgri vddett tenndszeti teli.iletet es a termdszet vddelntdrdl
sz6l6 1996.6vi LIII. torv6rry 23. $ (2) bekezd6s alapj6n ex lege v6dett tenl6szeti teruletet
nem 6rint. Tov6bbA a telephely az eur6pai kozossdgi jelentcisdg[[ tenndszetvddelnti
rendeltetdsii terilletekt"cil szolo 27512004. (X.8.) Korm. r'endelet es az eurfpai lcozossegi
jelent6sdgdf terntdszetvtidelmi rendeltetdsii terilletekkel drintett foldrdszletekr"rt'l szolo 1412010.
(V. 11.) ISVM rendelet 6ltal rneghat|rozott Natura 2000 h6l6zat teriilet6nek nem r6sze,
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valamitrt a barlangok felszfni t,ddSot,ezetdnek kijelAldsdrdl szolo 1612009. (X. 8.) I(r,VM
lendelet 6ltal megdllapitott ballang felszini vddoovezetet sem drint.
Fentiek figyelernbev6tel6vel a tev6kenys6g enged6lyez6se tdrgyi teriilet vonatkoz6sihanttty
6s tenn6szetv6dehni 6rdekeket nem s6rt.

A benyijtott dokumentdci6 6s anlak kieg6szitesei alapjfnt meg6llapithat6, hogy

Enged6lyes

targyi telephelyen nem veszdl),es liulladdhok gyrijtdsdt - 62250 t/drr mem)'isdggel (ebbol
31412005. (XIi. 25.) I(onl, rendelet hat6l5,a al6 3. szdnrir mell6klet6nekhatllya a16 tafiozo
fenrlrullad6kok mennyis6ge: 49 650 tl6v) - ds elokezeldsdt - 55 900 t/dv menl5,isdggel (ebbol
31412005. (XII. 25.) I(onn. rendelet hatdlya a163. sz6rnri mell6klet6nek hat6lya al6tafiozo
fenrlrullad6kok mennyis6ge: 49 000 tl6v) - kir,6nja v6gezni,
A Feltigyelosdg KTF: 698-312014. szdtnon kiadott engedelye alapjhn a I2I4 Budapest, R6v
utca 7. szdrn alatti telephel5,s11 a keleskedelmi ds elokezeldsi tevdkenysdggel dlintett nem
vesz6lyes hr-rllad6kok mennyis6ge 12 000 t/dr' (ebbol 31412005. (XIL 25.) I(orm. lendelet
hatiiya aI6 3. szittttu mell6klet6nek hat|lya al6 tattozo ferrhulladdkok memyis6ge
11 000 t/6v).
Enged6lyes tiugyi, illetve 1214 Btdapest, R6v utca 7 . sz|t.n alatti telephely6n a Feltigyelosdg

elozetes trrzsgilatr elj6r'6st folytatott le nem veszdlyes hulladdkokra vonatkoz6an. A
Feliig5'sfosdg a KTVF: 22317-1912007. szdmon kiadott, illetve I(TVF: 3872-312008. es
I(TF: 19819-2112014. sz6mokon m6dositott elozetes vizsgd"lati elj6r'6st lezfuo hatftrozatban (a
tor,Abbiakban: Hat6lozat) negiilapitotta, hogy a tewezett tevdkenysdg bovitdsdnek jelentos
konr5,s7s1i hatdsa nincs. AHatdrozatban foglaltak alapjin, a liornltezeti lntasttizsgd.lati es az
eg)tsdges kornltezetltasntdlati engedelltezesi eljitrdsr1l szolo 31412005. (XII. 25.) I(onn.
rendelet [a tor,dbbiakban: 31412005. (XII. 25.) I(onl. r'endelet] 3. szinnu mell6klet6nek
hattiya al6 tafiozo, hereskedelmi tevdkenysdggel dlintett ds elokezelni kiv6nt nem veszdlyes
hulladdkok mennyis6ge 58 050 tlev, a31412005. (XII. 25.) I(onn. rendelet hatiiya ald nern
tarlozo lrullad6kok mennyis6ge 72 350 tl6v.
A I(TF: 698-312014. szd,mon kiadott enged6ly, valamint a dokumentbcto 6s annak
kieg6szit6sei alapj|n megAllapithat6, hogy a 31412005. (XII. 25.) I(or-m. rendelet 3. szhnu
mell6kletenek 130. polda - ,,Az I. szdnru ntellLklet l-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55,
pontjdban, valantint a 3. szantr't melldklet I-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128.
pontjdban felsorolt tetekenyseg vagt ldtes{tnftny 2. I (2) I:ekezdds a) pottt ab) alpontja
szerinti jelent6s m1dosftdsq, kivdve, lM a m1dosftds az ]. szdmil ntelldklet B. ds C. oszlopa
szerint ntegltatdroz,ott tevdketrysdg t,agy ldtes[tmeny megttol[s{1dsa" - szelinti jelentos
m6dositAs nem val6sul meg.

Fentieket figyelenrbe v6ve meg6llapitottarr, hogy a k6r:elem teljesit6s6nek kcilnyezetv6delmi
szenrpontb6l nincs alcadiiya, ezert aHt. 12. $ (2) bekezdlse,62. $ (1) bekezd6se, a 43912012.
(XII. 29.) Konn. rendelet 7 . 6s 9. $-a, valamint a 24612014. (IX. 29.) I(onn. r'endelet alapjtn a
rendelkez6 rdszben foglaltah szerint a kdrelmezett nem veszdlyes hulladdkok gyrijtdsdt ds
elokezeldset enged6lyezem.
Jelen enged6ly a Ket. 71. S (1) bekezd6s6n es 72. $ (1) bekezd6s6n alapul.

Az

eljSrhs tgazgatdsi szolg|ltatitsi dij6nak m6rt6k6t a kontyezeh,\delni, termdszetu1delnd,
valantint a v{zilgyi hat6sdgi eljdrdsok igazgatdsi szolgdltatdsi dijair6l szol6 3312005. (XII.
27.) KvVM fendelet [a tovAbbiakban: 3312005. (XII. 27.) I(vVM rendelet] 1. szlnu
rnelleklet6nek 4.6.6s 5. sorsz6na alapjdn 6llapitottarn meg.

A szakhatosdgi elj6r'6sdrt frzetendb igazgattsi szolg6ltat6si dij mdrtdkdt az tillanti
Nepegeszsegilgyi d.s Tisztiort,osi Szolgdlat egyes lrdzigazgatiisi eljiirdsai1rt es igazgatdsi
jellegii szolgdltatdsaidrt fizetend6 d{jakr'61 sz6l6 112009. (I.30.) EiiM rendelet
[a tov6bbiakban: 112009. (I. 30.) EiiM rendelet] 1. szhmi mell6klet6nek XI. i3. ponda alapjdn
6llapitottarn rneg.
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Az igazgat6si szolg6ltat6si dij visel6sete a 33/2005. (XIL 27.) I(r,VM rendelet 3. $ (2)
bekezd6se es az 112009. (I. 30.) EtiM lendelet 2. $ (3) bekezddse alapj6n Enged6lyes koteles.
Az igazgatdsi szolg6ltatdsi dijat Engeddlyes megfizette (szdnla sz6mok: H1I(VI4-03I26. 6s
H1KVI5-00007, I(TF: 1763 -1212014. es I(TF: 1268-4/2015. sztunokon iktatva).
fellebbezeshez val6 jogot a Ket. 98. S (1) bekezddse biztositja, az eloterjesztdsdre nyitva
611o hat6ridot aKet.99. S (1) bekezddse Allapitja meg. Az eloterjeszt6s m6dj6t aI(et. 102. S
( 1 ) bekezd6se hathrozza r:neg.

A

A

fellebbez6si elj6r:6s dij6nak m6lt6k6t
(4) bekezddse irja elo.

a

3312005.

(XII. 27.) I(vVM lendelet 2.

$

Felhivonr Enged6lyes figyelm6t, hogy aki a hulladekgazd|lkodassal kapcsolatos jogszab|ly,
kozvetlenril alkalnazand6 uni6s jogi aktus vagy hat6shgt hattLrozat eloir'6sait rnegsdrti, a
lrat6s6gi enged6lyhez, ltozzdjhrul|sltoz, nyilv6ntart6sba v6telhez vagy bejelent6shez kotott
lruilad6kgazdiikodisi tev6kenysdget enged6ly, hozzhjinlils, nyilv6ntar:t6sba v6tel vagy
bejelentds ndlkril, illetve att6l eltdroen vdgez, \/agy a melldktermdk elo6llit6sd'r6l vag)'
kdpzoddsdrol a kornyezetvddehni hatos6got nem vagy nem negfeleloen tilekoztatja,
irullad6kot tenl6kkdnt, illetve mell6kterm6kk6nt hasznAl fel, folgalmaz vagy tirol, azt a
Feliigyelosdg hullad6kgazdflkodfsi birs69 rnegfizet6s6re kiitelezi.
Thjekoztatom tor,6bb6, hogy az eloritsokban foglaltak teljesftdsdnek elmulaszt6sa. illetve a
hatfirozatban eloirtak nem megfelelo teljesitdse esetdn a l(et. 127. 5 (2) bekezddse alapj6n a
vdgrehajtfst v6gz6ssel eh'endelem, tov6bb6 a I(et. 134. $ d) pontja szerint, a 61. $-ban
rneghatitrozott rndrldkri elj6rdsi birs6g kiszab6sinak van he15,e, melynsk legkisebb osszege iltezer
forint, legrnagasabb osszege tenn6szetes szern6ly eseten otszfnezet forint, jogi szem6ly vagy
jogi szerndl),isdggel nem rendelkezo szervezet esetdn egyrnilli6 forint. Az eljhrhsi birs6g egy
eljhrasban, ugyanazon kotelezettsdg ism6telt tnegszeg6se eset6n ism6telten is kiszabhat6.

Jelen hatdrozat egy pllddnyht t|jel<oztathsul megkuldorn

a

teruletileg

il1et6kes

katasztrofavedehni igazgatoshg teszdre, a Ket. 15. $ (4) bekezd6s6nek, tovdbbd a
kc)ntyezeh,6dehni, terntdszeh'ddelnd, v{zyddelnti Imt6sdgi es igazgatdsi feladatolrat ellcit6
szen,ek kijeloldsdrcil szol6 48I12013. (XIL 17.) I(olm. rendelet [a tov6bbiakban: 48I120L3.
(XII. 17.) Konn. rendeletl 34. $ (2) bekezd6s6nek figyelember,6tel6vel.
Feltigyelosdg feladat- 6s hat6skor6t, valamint illet6kess6get 48112013. (XIL 17.) I(onl.
rendelet 43. $ (1) bekezd6se 6s 1. sz6rnri mell6klet6nek IV. 5. pontja szabiiyozza.

A

Jelen dont6s - fellebbezes hi6ny6ban, kiilon 6rtesit6s n6lkul
koveto napon jogelore emelkedik.

-

a fellebbezest hat|rid6 leteltdt

Budapest, 2015. rn6rcius 26.

dr'. Barlus

Adlienn s. k.

igazgato
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