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Targy: Budapest XXI. ker., R6zsa utca 17.,
METALEX 2001Kft. veszdlyes
hutlad6kok
begffit6si6ssz6llit6sienged6lye

HATANO ZAT
A METALEX 21001
Hullad6kkereskedelmiKf-t. (sz6\[pJy;2!19.Sqazh9,1-om.bqga,I4arcius
f5
utii +. 1. em- ,1.;telephrely:iI+ Budapest,R6)sa niiju f Z. Ql0I46l3 hrsz.);KUJ szam:
100786000;KllJ szfrn: 101181900;KSH azonosit6kod: 12733673-4677-113-13;
a
tov6bbiakban:
Enged6lyes)
r6sz6reMagyarorszig eg6sztertilet6n ahatitrozat1/a.pontjdban
megnevezettversz6lyeshullad6kok begytijt6s6t 6s kozriton tdrt6n6 szilllititsitt az 6fi6tel
helyei,Engeddlyes
telephelyedsa hulladdkkezel6k
telephelyeikozott,valamint ahattrozat!h.
pontjdbanmegn,evezett
vesz6lyeshullad6kok begyiijt6s6t6s kozriton tort6n6 szd./rlitfsiltaz
'
,
6tvdtelhelyei6sa hullad6kkezel6k
telephelyeikrjzdtt
enged6lyezem
az ililbbi felt6tel,ekkel
:
1/a.Begyiijthetd6sszdllithatti,valamint a telephelyreis begytijthetdvesz6lyes
hullad6kok:
EWC k6d
0 60 3 1 5 *
l 0 0 30 8 r
1 00 30 9 *
1 00 40 1 r

Megnevez6s

Mennyis6g
(tonna/6v)

150
500
500
300

neh6zfdmekettartalmaz6f6moxidok
m6r;odlagos termel6sb6l szftrmaz6s6salak
m6r;odlagos termeldsboI sz1rmaz6salak (feketesalak)

els6leses
6sm6sodlasos
termel6sb6l
sz6rmaz6
salak
elsdleges 6s m6sodlagos termel6sb6l sz6rmaz6 koh6salak

r0 04 02* (f6rnsalak)
6s f<il<iz6kek

300

1 00 40 7 + efzok kezel6s6bolsz1rmaz6iszapok 6s szriropog6cs6k

50

1 00 5 i o x
l 0 0 80 8 *
t l 0 10 g *
1 a
0 t 0g*
t /

l 2 0 11 4 *
I 2 0 11 8 *

viz:zel 6rintkezve veszdlyesmennyis6gben gyul6kony g6zokat
feil,eszt6folciz6kek6s salakok
elsddleges6s.miisodlagos
termel6ss6salakia
gokat
ves:z6lyesanya
tartalmazoiszapok 6s sziiropoe5.cs5k
htit6-ken6
haloe6nmentes
emulziok 6s oldatok
ves:zdlyes anyagokat tartalmaz6, g6pi megmunkal6s sor6n
keletkez6 iszapok
olajat tartalmazof6miszap(csiszol6s,h6noliis,lappolis iszapia)

L e v e l e z d s ic i m
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EWC kd,d

Megnevez6s

1 60 12 l *

ve,sz6lyesalkatrdszek,amelyet<tritonUornet a 16 0I 07-tol16
01 ll-ig tart6, valamint a 16 0l 13 6s a 16 0l 14 alatt
fe.lsoroltakt6l

Mennyis69
(tonna/6v)

veszelyes anyagokat tafialmazo haszn6latb6l kivont
1 60 2 l J "
berendez6sek,
amelyekkrilcjnboznek
16 02 }g-tbl 16 02 l2-ig
fel.sorolt
t6telektril
1 60 2 1 5 * haszn6latb6lkivont berendez?s"ffi
anyagok
l 6 0 80 2 * vesz6lyes6tmenetifemeket vagy 'ffi
vegyrileteittartalmaz6elhasznaltkataliz6torok
1 60 80 7 * vesz6lyesanyagokkalszennyezettkatalizitorok
1704 09* vesz6lyesanyagokkalszennyezstt femhuiladekot
vagy egy6b
1704 I0* 9l4jat, szenkfitrdnyt
".i@
kribelek
elemek 6s akkumul6torok,amelyek koz<;ttL6 06 01, 16 06 02
2 00 13 3 * vajgy a 16 06 03 k6dsz6m alatt felsorolt elemek ds
._ =
aklkumul6torokis megtal6lhat6k
veszdlyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezeu etektrornos ES
20 0I 35* elektronikus berendez6sek,amelyek ktildnb<iznek aZ0 0l ZI C S
20 0123 k6dszimri hullad6kokt6l
Osszesen
leefeliebb:

1/b. Begyiijthetd 6s kiizvetleniil

EWC k6d

;
a hullad6kkezel6hiiz

Megnevez6s

tr00401x elsr5leges
6s mrisodlagostermeldsb6lszirmaz6salak

100402* elsr5leges6s m6sodlagostermel6sb6lsz6rmaz6koh6sarak
(fernsalak)6sftldzdkek
100407* gfn:,okkezel6sdb6lszirmazo iszapok 6s szrir6pog6csdk
1 00 80 8 *
1 10 10 9 x
1 20 10 g *
t2 0l 14*
1 20 1 1 8 *

1 60 r 2 t *
1602 t3*
t6 02 t5+

700
10
10
10
600
600
10

50
6340

szSllithat6vesz6lyes hullad6kok:

0 60 3 1 5 * neh6zfemekettartalmaz6fdmoxidok
l 0 0 30 8 * m6sodlagos termel6qbol szirmaz6 s6salak
1 00 30 9 * miisodlagos tgrmel6sb6I szirmaz6 salak (feketesalak)

1 00 5 1 0 *

10

viz:zel drintkezve vesz6lyesmennyis6gben gyul6kony gazokat
fejleszt6fcjl6z6kek6s salakok
elsddleges6s mfsodlagoqtermeldss6salakja
veszdlyesanyagokattartalmaz6 iszapok 6s szrir6pogrics6k
halog6nmenteshrit6-ken6emulzi6k 6s oldatok
veszdlyes anyagokat tartalmazS, g6pi megmurk6l6s sor6n
keletkez6iszapok
olaJbttartalmaz6femiszap(csiszolis, h6nold.s,lappol6siszapia)
vesz6lyesalkatr6szek,amelyek ki.il<jnbdzreka 16 01 07-t6l 16
0i il-ig tart6, valamint a 16 01 13 6s a 16 01 14 alatt
felsoroltakt6l
ves:z6lyes anyagokat tartalmaz6 haszn6latb6l kivont
berendezdsek,amelyek kiildnbdznek t 6 02 ag-ttfl 16 02 l2-ig
felsoroltt6relekt6l
has:zn6latb6l kivont berendezdsekb6lelt6volitott veszdlyes
anyagok

Mennyis6g
(tonna/6v)

50
100
100

r00
100
50
100
500
50
50
100
100
40

100
40

EWC k6d

Mennyis69
(tonna/6v)

Megnevez6s

veszdlyes iitmeneti femeket vagy vesz6lyes 6tmeneti f6mek
ve1;yiileteittartalmaz6elhaszn6ltkatalizifiorok
1 6 0 g 0 7 ' k ves;z6lyes anyagokkal szennyezell katahzdtorok
elemek ds akkumul6torok,amelyekkdzcjtt 16 06 01, 16 06 0Z
2 00 13 3 * vagy a 16 06 03 k6dsz6m alatt felsorolt elemek 6s
akirumul6torok is mestal6lhat6k

1 60 80 2 *

40
40

20

vesizdlyesanyagokattartalmaz6,kiselejtezettelektromos 6s

2 00 13 5 * elektronikus
berendez6sek,
amelyekkrilcinbo
zneka 20 0l 2l es
20 0l 23 k6dsz6mri
hullad6kokt6l

Osszesen:

100
1780

2.I Enged6lyezetbt
hullad 6kkezel6sitev6kenys69
Engeddlyes MagyarorszSg egeszteri.iletdn ahtatfuozat 1/a. ponddban megnevezettvesz{lye,s
hullad6koknak a hulladdkok birtokosait6l trirtdno begffit6s6t 6s kcizriton tortdn6 szallitfsht
vegzi az'dtv6tel'lhelyei;'Enged6lyes
telephelye,valamint a hullad"dkkezelSktelephelyeikozott.
A hatfirozat llb. pontj6ban felsorolt hullad6kokat Engeddlyes M 6tvdtel helyei 6s a
hullad6kkezelok telephelyei ktizott kcizvetlentil, Enged6lyes telephelyeinek 6rint6se n6lkiil
gyujti be 6s sz6lJitja.
A telephelyk6ntszolgiilS,1214Budapest,R6zsa fica 17. sztn (210146/3hrsz.) alatttaliihato,
b6relt ingatlan 13 000 m' alaptenilehi, szil6rd burkolattal, k6rment6vel elldtott, keritdssel
kdriilvett.
A telephelyre kizar6lag ipari eredetri hullad6kokat sziilitanak be, lakoss6gi hullad6kot nem
vesznek 6t (az 1/a. pontban felsorolt, 20-as f6csoportbatartozo hullad6kokat is intdzmdnyektol,
kereskedelmi partnerektol veszik 60. Mdrlegelds ut6n a hullad6kokat ellen6rzik, anyagi
min6sdg szerint 'osztitlyozzitk,6s egyrn6st6lelktilorutett helyen gy'rijtik.
Az adagolhat6m6rehi fdmhulladdkokatkontdnerekbengffi tik elszrillit6sig.
A salakszeni hullad6kok, f6miszapok, ktikinboz6 kohdszati tevdkenysdgekb6l szirmaz6
salakok, foloz6lkek, szriropogricsSk fdm l6dakban, vagy big-bag zsS.kokban6rkeznek a
telephelyre, az elszilllitrisigval6 6tmeneti gyiijt6srik ugyanezencsomagol6anyagokbantortdnik
fedett, szilard burkolatu, alScs<ivezettgyij t6helyeken.
A darabos hullad6kok (haszn6latb6l kivont berendezdsek, katalizf.torok, elemek 6s
akkumul6torok) be6rkez6st kcivet6en dmleszfve (illetve a kisebb darabos hultad6kok fem
l6dakban, big-bag zs6kokban) kenilnek a kijelolt gyiijt6helyre. Ezen hultad6kokat v6.logat5s
utan adjak tov6bb engeddllyel rendelkezo hullad6kk ezelo szervezeteknek.
Enged6lyes a sz|llito g6pjrirmriveket a telephelyen tdrolja, karbantart6sukat 6s mosdsukat
enged6llyelrendelkezoszakszervizben, illetve mos6banv e gzik:
A hullad6kok szrillitdsaspeciillis, zarl gynjt6ed6nyekben,illetve csomagol6sbant<irtdnik.

3.1Az enged6lyezetttev6kenys6gv6gz6s6revonatkoz6 el6irfsok:
1. A tev6kenys6get a kdrnyezet veszdlyeztet6s6t kizir6 m6don, a vonatkoz6
jogszab6lyokban foglaltaknak megfelel6en kell v6gezni. A tevdkenys6g sor6n
bektjvetkeirS hav6ria esetdn a
Kdz6p-Duna-v6lgyi
Kdrnyezetv6delmi 6s
Term6szet.r6delmiFehigyel6s6get(a tov6bbiakban:Fehigyelos6g),illetve a teriiletileg
illet6kes feitigyel6s6get haladdktalanul(t6vkcizl6 hdl6zat tLtjan24 6r6n belill, ir6sban 48
6r6n beliil) 6rtesitenikell, a k6relh6rft6sitev6kenysdgazonnalimegkezd6semellett.

2'
3'

A KTVF: 4825-912013.
szitmu,elozetes
vizsgdlatielj6r6st lezirohattrozatbaHfoglaltakat
maraddkta.lanulbe kell tartani.
A tevdkenysdgvdgz6sesoriin a kdrnyezeta sz6llitott hullad6kokkal
nem szennyezddhet.
A tevdkerrysdgvdgzesesor6n bekdvetkez6esetlegesk6resemdny,
szenrtyezodds
eset6n
annak felsz6mol6s6r6l, a teri.ilet eredeti 6llapot6ba va16 vissza6llit6sarol
nnged6lyes
kotelesgondoskodni.

4'

A tev6kenysdg v6gzds6n6l be kell tartani a vesztilyes huttaddkkal
kapcsolatos
tevdkenys,|gek
g8l200L
szolo
feltdteleirril
-v-dgzdsdnek
ivr. ls ) Korm. ,.rrd"l.t [a
tov6bbiakban:98 1200r.(vI. 15.) Korm. rendeletlel6irrisait.
5' A veszdlyeshullad6kok gffit6s6nel alkalmazottmriszaki v6delemnek
meg kell felelnie a
98/200r. ('vI. 15.)Korm. rendelet3. sz6rmimell6klet el6irdsainak
6' A tev6kerrysdghezhaszn6lt gytijt6eddnyeknekalkalmasaknakkell lennitik
a hullad6kok
kcirnyezetszennyez6stkizino m6don tortdnd elhelyezdsdre.
7' Engeddlyeskdteles a kulonboz6 tipusir veszdlyes hullad6kokat egym6st6l
elkiil6nitve,
felirattal ell6tva, szelektiven, a hulladdk fajtfijanak me!'ielel6en
kialakitott
gffitoed6rnyzetben, kdrnyezetveszelyertetdstl<rzar6-m6don gyrijteni,
illetve szallitam.
Gondoskodnikell arr6l, hogy az egyeshulladdkfajtdk ne keveredhessenek
egym6ssal.
8' Engeddlyestelephelydn.egyidejii.leggyiijtiitt vesz6lyeshullad6kok mennyis6ge
nem
haladhatja meg az egyes telephelyekenrendelkez6sieall6 hulladeqyri.;tO konidnerek,
ed6nyekiisszesbefogad6kapacitris:it.
A telephelyen egyidejiileg gyiijthet6 vesz6lyes hullad6kok mennyis6ge legfeljebb
1000tonna.
9. Jelen enged6ly birtokdban a telephelyeken a begffit6sen 6s sz6llftdson kfvtil m6s
hullad6kkr:zel6sivagy hulladdkgazd6lkodrisitevdkenysdg (a hullad6kok fizikai, k6miai,
biol6giai tulajdonsiigainakb6rmilyen meg:villtoaatrisa)nem v6gezhet6.
10. A vesz6lyeshulladdkok M ,,52" kisdrojegyenfelttintetett olyan kezel6nekadhat6k 6t,
amely rerrdelkezik az adott azonosit6 k6df huliaddkra drv6nyes hulladdkkezeldsi
enged6llyel.
,
11. A sz6l 6ltali elhordiis megakad:ilyoziisanakfelt6teleit, illetve a telephely rendezettsdgdt,
tisfilntartts 5t fo lyamatosan biao sitani keIl.
i2. Gyul6konlr lu11u66kokgytijt6s6t a telephely ttizv6delmi szempontb6lbiaons6gos r6sz6n
kell v6gezrri.
13. A sz|,llitishoz hasznflt eszk<izok csak megfelelS mriszaki Sllapotu 6s felszerelts6gri
g6pj6rmiivek
lehetnek,
amelyek
alkalmasak
a
veszdlyes hu[ad6kok
kornyezetszenrtyezlst,kcirnyezetveszdlyeztet6st
kizar6 m6don tdrtdno izilllitfusaru.
14- Az alkalmazottgyujto-, csomagol6-6s takar6eszk<izok
6ps6gdrdlrendszeres
ellen6rzdssel
kell meggy'626dru.A s6riilt eszkozthalad6ktalanul6pre kell cserdlni.
i5. A veszdlyeshulladdkok kizafilag olyan kezel6nek adhat6k 6t, amely rendelkezik az adott
azonosit6 k6dri hulladdkokra 6rv6nyes hullad6kkezeldsi, hutladdkgazd6lkod6sivagy
egysdgeskdrnyezethasznillatienged6llyel.Enged6lyeskdteles megbizonyosodnia kezel6
enged6lydrLek
megl6tdr6l.
16. A szSllitSjSrmrivekbenel kell helyezni a szillTitotl veszdlyes hultad6kok kezel6sdre,
semlegesittis6re vonatkoz6, rendkivrili esetekben alkalmazand6 eli6r6sok irrisbeli
utasit6s6t.
17- A frldtani ktizeg 6s a felszin alatti vizek min6sdge nem veszdlyeztetheto.A kockazatos
anyagokkallkapcsolatbanbe kell tartani a felszin alatti vizek vddelmdrdl sz6\62lgl20}4.
(VII. 21.) Korm. rendelet [a tov6bbiakban: 21912004.(VII. 21.) Korm. rendelet]
el6iriisait, r5sfokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a felszin alatti viz, illetve a
ko:zegne szennyezodjon.

I 8. A telephelyentev6kenys6gfgy vdgezheto,hogy annakkcivetkezt6ben:
aviz"kdszlettermdszetesvddetts6gene csokkenjen,vagy ne novekedjena
krirnyezet
s6rti.[dkenys6ge,
a viz:kdszletbe
6 h6naponbeltil le nem boml6 kS.rosftoanyagne keniljon,
olyan leboml6 anyagne jusson a vizkeszletbe,amelyn.i ti.*yis6gl, jellege
vagy
boml6sterm6kea felszfn alatti viz min6s6g6nekkdrosod6s6tokizza.
19' A hulladdl'lokatrigy kell gytijteni, hogy csapad6kkalsemmilyen
m6don ne drintkezzen.
20' A telephe.lyen vegezeLrtevdkenys6g serrr a felszini-, sem a
felszfnalatti vizkdszletek
vfzmin6s6;g6t,tov6bb6 a ftildtani kdzeg min6s6g6tnem vesz6lyeztetheti.
2I. A telephel'yena szfilitojarmrivek javitds4 karbantartrisanem v6sezhet6.
22' A sz|,llit6;iarmtiveket az el:;e engeddllyel (vizjogi rizemeltet6li
engeddly, kibocs6t6si
'tisztittatni",
enged6ly) rendelkez6 mos6kban- kell
g6pkocsi mos6st a telephelyen megfelelo berendezds6s szennyvfzkezel6s,valamint iizemeltetdsrejogosit6
enged6ly
'
(vizjogi rizemeltet6siengeddly,kibocsStdsiengeddly)hiany6ban- vegezni
nem szaiad.
23. Sz6llit6s sordn a szdllitott anyag 6ltal okozott leveg6terheldsmegel6zds6r6l
a k<jzfti
j6rmii tizembentart6janak a megfelel5 int6zkeddsek megtdteldvel
(pl.: z6rt kontdner,
megfelelo,takar6s)
kell gondoskodnia.
24, A hullad6lsz6llitrisi.tevdkenys6gre
vonatkoz6fuvarokm6nyokat10 dven kereszhil meg
keil6rizni.
25. Ahatlrozat 1 p6ld5ny6t (hitelesitve) a kdzleked6ssorrln a gdpj6rmrivonkell tartani.
26. Engeddlyer;nek az engeddlyben meghatiirozott feltdtelekben bekovetkez6 vriltozdst.
valamint ;7 hulladdkkezeldsi tevdkenysdg megszi.intet6s6t annak bekdvetkez6s6t6i
sz6mitott15 napon beliil a Fehigyelos6gnek
be kell jelenteni.
27. A hullad6kok kezel6s6r6l a kiikin jogszab6lyban"'foglalt''el6ir6soknak megfeleld
nyilvantartrlstkell vezetni 6s adatszolgriltht6stkell benyrijtani a Fehigyel6s6gre.

3.1./ Budapest li6v{ros Kormfnyhivatala N6peg6szs6guryiSzakigazgatfsi Szerve a V-R021/05259'2/20L12.
szfmri szakhatrisigi rflIlfsfogtal{sdban az enged6ly kiaddsfhoz kikiit6s
n6lkiil hor.zijflrult.
A fenti eloird.sok- hatarid6re ttirt6n6 vagy megfeiel6 - onk6ntes teljesit6s6nekelmarad6sa
esetdna kazigazSyatdsi
hatdsdgi eljdrds ds szolgdltatdsciltaldnos szabdlyatrLt sz.6l62004. 6vi
CXL. tdrv6ny [a tovribbiakban:Ket.] 134. $-6ban6s 61. $-5banfoglaltak alkalmazas6nak
van
helye.
Amennyiben Enp;eddlyes
az engeddlybenvagy a981200I. (VL 15.) Korm. rendeletben,illetve
m6s, a vesz6lyeshullad6kok kezel6s6revonatkoz6jogszabS.lyokban
foglaltakt6l - a komyezet
jar6an
vesz6lyeztet6s6vel
elt6r, a Feliigyelos6g a veszllyerteb tevdkenys6g tov6bbi
folytat6s6t a9812,0M.(VI. 15.) Korm. rendelet23. g (3) bekezddsealapjrlnfeltetelekhezkoti,
vagy (4) bekezdd:sealapjan a veszdlyhelyzetmegsziintetds6igazt felftiggeszti, illetve sztiksdg
esetdbena (6) betrlezd6s
szerintaz enged6lytvisszavonja.
Amennyiben a lreliigyel6s6g megdllapitja, hogy az engeddlyt kdr6 a kdrelemben val6tlan
adatokat szerepeltetetr, az enged6ly megad6sdhoz elSirt feitdtelek mar nem dllnak fenn,
Enged6lyesaz en.geddlyezetttev6kenys6getmegsziinteti, vagy Enged6lyesa tev6kenysdgetaz
enged6lyben foglaltakt6l eltdro m6don gyakorolja, a hat6lyos hullad6kgazddlkodfsi
j ogszab61yban fo 5Ilalt j ogkdvetkezm6nyeket alkalmazza.
4.1Az enged6ly2020.janufr 31. napj:lig hatdlyos.

Egyidejirleg megiillapitom, hogy az alapeljrir6s igazgatini szolg6ltat6si dija 252 000Ft,
melynek viseldsdreEngeddlyeskoteles. Meg6llapitom, hogy az igazgat6sisiolg6ltat6si dij
megfizetdsreker:tilt.

F6v6ros KormSnyhivatala N6pegdszs6giigyi
, igazgat6siszolgfitatdsidij m6rt6ke24 200 Ft,
apitom,hogy a szakhat6sdgi
eljdr6sdrtfizetend6
Jelendont6sellen a kozldstSlszrimitott15 naponbeliil az Orsz6gosKdmyezetv6delmi
6s
Termdszetvddehni
F6fehigyel6sdgnekcimzett, de a Feliigyel6s6ghezh6rom p6tdrlnyban
benyirjtand6fe.llebbezdssel
lehet 6lni. A fellebbez6sietj#ris aiia 126000 Ft, amit a
Feliigyelosdglvlagyar A[amkincstdm6l vezetett 10032000-01711806-00000000
sz6mu
ellirfnyzat-felhaszn6l6siszimlitjaru kell befizetni 6tutal6si megbfziissal,vagy klszpenz6tutal6simegbiziissal(csekk)postairiton.A fellebbez6s
elektronikusfton trirtenOienyu.ltasara
a megfelel6technikaih6tt6rhianyamiatt nincslehetosdg.

INDOKOLAS
Enged6lyeskdre,lemmelfordult a Fehigyel6s6gfeld, hogy engedllyezze Migyarorsz 69 eg6,sz
tenilet6n a hatz'nozat 1/a. pontj6ban megnevezett veszllyes hulladdkoknak a hulladdkok
birtokosait6l tcjrt6n<ibegffit6s6t 6s kcizriton tort6n6 szilllithsfutaz ftcvltel helyei, Enged6lyes
telephelye valamint a hullad6kkezel6k telephelyei kctzott,valamint ahatinozat 1/b. pontj6ban
megnevezetthullad6koknak a hullad6kok birtokosait6l tcirt6n6 begyrijtds6t 6s kozriton tort6no
szilIlitflsfitaz fttr'€teIhelyei, valamint a hullad6kkezeloktelephelyei k6z<itt.
Engeddlyes k6re,lmekiterjedt az 1214 Budapest, Rdv utca 7. szdm alatti telephelyre tort6nd
begyrijtdsitevdkenysdgreis. Tekintettelarra,hogy Engeddlyesa KTVF: 1366-112013.
szdmon
2013. januar 7. napjin iktatott beadvanyrlbannyilatkozatot tetI, miszerint ezen telephelyre
vesz6lyeshulladdkot nem gytijt be, a Fehigyel6s6ge telephely vonatkoz6sdbana telephelyi
begyiijt6st nem ernged
elyerte.
Engeddlyes k6relm6re lefolytatott el6zetes vizsgfiati eljarrist lezfuro KTVF: 4825-912013.
sz6mri hatiroztban a Feliigyel6sdg meg6llapitotta, hogy a targyi telephelyen folytatott
vesz6lyes hullarl6kkezel6si tevdkenys6gnek jelentos kornyezeti hat6sa nincs, kcirnyezeti
hat6svizsgrilati ejljar6slefolytat6sanem sziiks6ges.
A Feliigyel6s6g megkeres6s6re Budapest XXI. Kertilet Csepel Onkormanyzata a
II/41659/2012. iktat6szdmri belfdldi jogseg6lydben a Feltigyel6s6get az al6bbiakr6l
ti\lkortafta:
,,4 tervezett te'vdkenysdggel|rintett tdrglti ingatlan a Budapest ML kertilet Csepel
Vdrosrendezdsids Epitdsi Szabdlyzatrdl szdl6 6/2002. (III. 26.) Kt. rendelet (tovdbbiakban:
CSVSZ)szerint 7[-], crzazmunkahelyitertilet dvezetbenhelyezkedikel.
A Budapesti Va:rosrendezdsiKeretszabcilyzatr1lszdl6 47/1998. (X 15.) Fdv. Kg1t. szdmil
rendelet (tovdbb,iakban:BVKSZ) 46. S 0 bekezddsedrtelmdbenezen keretdvezet(mtmkahelyi
terillet) teriiletd,n elsdsorban vdddtcivolsdgot nem igdnylf tizemi jellegfr tevdkenysdghez,
rahcirozdshoz szilludges dpftmdnyek; illetdleg egtdb kereskedelmi, szolgdltat| ds eltdt6
dpitmdnyek helye:zhet6k el.
A BVKSZ a6. S '1) bekezddsemeghatdrozza,hogy a keretdvezetbenmegldvd 6s mfrkodf ipari
termelStevdkenys:dg
esetdn csak olyan fejlesztds, citalqkitcrs,haszncilatim6d-vdltozdsvagy bdvftdsengedhet'1meg, mely a tertilet kdrnltezetiterheldsdtcsokkentivaglt nem nciveli.

Az drintett ingatlanon teh(tt csak abban az esetbenvdgezhetria tevdkenysdgtottcibbra is,ha az
iddzettjogszabd'lyhelyszerint a tertilet kdrnyezetiterheldsdtcs,kkenti vagy nent noveli. "
A FeliigyelSs6ga veszdlyeshulladdkok begytijtesdre6s sz6llit6s6ravonatkoz6 eli6r6sokata Ket.
33/B. $-a alapjanegyesitette6s egybefoglaltdrjnt6sthozott.
A k6relemb6l tls mell6kleteib6l meg6llapitottam,hogy a fenti el6ir6sok betart6samellett
Enged6lyes tevrikenysdg6vel a kdrnyezetet nem veszllyezteti, az a k6relem benyrijtdsakor
hat6lyos jogszab,illy,a hulladdkgazddtkoddsr6lszolo200d. 6vi XLIII. t6rv6ny tov6bbiakban:
[a
Hgt.] 5. $-6vai6sszhangban
van.
A begytijthet6 6r; sz6llithat6veszdlyeshulladdkok tipusainak 6s mennyis6geinekmeghataroziisa
M enged6lyk6r,3lembenffit6sakor hat6lyos jogszabrlly, a httlladdkok jegyzdkdr6l sz6l6
161200L (V[. 18.) KdM rendelet [a tov6bbiakban:,16/2001.(VII. 18.)-K6M rendelet]
melldklete szerint, Enged6lyesneka KTVF: l.366-212013.szdmon 2013. februrir 4. napjdn
iktatott beadvdn;y6nak,illetve az elozetesvizsgdlati eljrlrrist leztuo KTVF: 4825-9/2012. siemtr
hatlr o zatban fo g,Ialtak fi gyeI embev6tel6veI t<jrt6nt.
A telephelye.nefty idoben gyujthetb hulladdkok mennyisdg6nekmeghat6rqz6sa.aKTVF: 4925_
9I 20 r 3. sz6mirhatarozatbanfo glaltak fi gyelembev6teldveltdrt6nt.
A BudapestXXI:. kertilet, R6zsa utca 17. szitm alattrtelephelyenfolytatott tevdkenys6gfelszin
ilatti vizre gyakorolt hat6sainakfigyel6s6re,a KTVF: 6297-112009
. szitmuviziosi fennmarad6si
engeddly alapjdn egy monitoring kut rizemel. A monitoring kritb6l elvdgiei vizvizsgiiatok
ki6rtdkelteredmr5nyeit
Enged6lyesrendszereserl
{eljesiti a Feltigyel6s6gfeld.
A21912004.(VIL 21.) Korm. rendelet8.$ c) ponda 6rtelm6bena felszin alatti vizek j6
6llapotrinak biztositdsa 6rdek6ben tev6kenys6g csak tgy vegezhet6,hogy hosszri t6von se
vesz6lyeztessea felszfn alatti vizek j6 6llapot6t.
Tf\lkortahsul k<izlcjm,hogy a tevdkenys6gge_t
6rintett tenilet a21912004.(VII. 21.) Korm.
rendelet7. $-a 6s a2. szhmfimelldkleteszerint,a 7. $ (4) bekezddsdben
meghatarozott1:100
000 m6retardnyri orsz6gos 6rzdkenys6gi t6rkdp alapjan a szennyez6d6s 6rz6kenys6ge
szempontj6b6I fo kozottan 6rz6keny besorol6sri.
A tev6kenys6gi terulet a Fov6rosi Vizmtivek Zrt. riltal tizemeltetett,a KTVF: 11490-312009.
szfmri hatlrozatban kijavitott, KTVF: 5020-312008. szinn'l hatirozattal kijeldlt CsepelHal6szteleks6rtJl6kenyiuovizbtzis hidrogeol6giai ,,B" v6d6<jvezetdn
helyezkedik el.
A telephely 13000 m' alapteniletri, sziIfud burkolattal, k6rment6vel ell6tott, kerit6ssel
kori.ilvett.
A kommunSlis szennyvizeket a viirosi szennyvizhfi6zat vezeti el, mfg a technol6giai 6s
csapad6kvizeketvizzaroan ki6pitett, olajfog6val eil6tott kezel6 miitargyba vezetik, majd a
tisztitott vizeket a Dundbajuttatjak. Az 6ptiletek (tis*a) tetSvizeit a burkolatlan zold teriiletekre
vezetik.
A telephelyi te'u6kenyseg vegz6se sordn a v{zbdzisok, a tdvlati vfzbdzisok, valamint az
ivdvfzelldtdst szctlgclli vizildtesitmdnyekvddelmirdl szol6 12311997.(VIJ. 18.) Korm. rendelet
el6fr6saitkell betartani.
A FelrigyelSsdga vizblzis-vedelmi el6ir6sait fentiek alapjan tette meg.
Tekintettel arra, hogy Engeddlyesa csapad6kvizosszegytijtdsre,
tisztit6sra 6s elvezetdsrea
KTVF: 32455-t512009.szftmt hatinozattal .m6dositott V.06.746/2004. sz6mon vizjogi
iizemeltet6si enged6llyel rendelkezik, valamint a felsz{ni vizek minds,!ge v,!delm'dnek
(VII.21.) Korm. rendelet10. $ (1) bekezddse
szabdlyair6ls261o22A2004.
figyelembev6teldvel

a Feltigyelosdgvizvedelmi szempontb6l
az engeddly kiad6siihoza rendelkez6r.szben
teit
eIoir6sokkaI h<>
zz6j frult.

:r;,"#frt;:oiiti,#n,fffi1i!,

nnoltu,oJ
a.yizek
has-znos{tcisdr

ds ldtesftmdnyelcrevonatkoz|
dltalcinos szobdlyolcr6l sz6lo
1e.
lelet' vflmint a vfzgazctdtkodds
hatdscigii:olic,i gyokorldscir,
el6ir6s neiltit hozz1jdrult,
T' -rendelet figyelembevdtel6vel
csapad6kvfz ervezetds6re
Engeddlyes.""a"'..r'. a fent megnevezett
vizjogi enged.rye;helr
A Felrigyel<isdga leveg6tisztas6g-vddelmi
el6ir6sait a
-- --'
levegd vddelmdr,l szdlo 306/2010.(xIL
23.) Korm. rendeletbenfoglaltak"alupj,io
t.tt. meg.-
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zaj-6s
rezgdsvedetmi
szempontb6t
et6irris
megtetele
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Szerve a V-Rkiadrisrihoz
kikcjt6s

;."ff;,*lt
,,A' 6e:iyt)jtoit dohtmentdci 6 al
hbgy a.kdzbsAsiiATt)g'i ha161iti!
rdszdrdl az engeddly hiaddstit
n' ezdrt a rendelkezd rdszbei
fogtaltak szeriit iantAnem.
Az dndll, iogontoslat tehetct'sdgdta kc)zigazga.tdsi
hatdsdgt eljdrds ds szolgdltatds szabdlyair1l

sz6l62004.dvi<:xt,tqryawq4 S fg Uitcez1ase
,d;;;;"

szakhar'sdgi dtlcisfoglaldso-ya
isatltr.sosyi il;at;si
ds igazgatdsi tevd,kenysdgrcitsz6t6
1991' dvi xI' tdrvd?l 10. Q (i
bekizidsdben b'iztos{tott hat6sdgi jogkorr)mben, q
$
kdrnyezetvddelmi,termdszetvdalr*,,'rn,1p,t
natosagt es igazgatdsifeladatokat elldt; szervek
kiieldldsdr'l szdl6 347/2006-lfII
23.)Kirm. renditet sitc
s e) bekezddsa) pontja szerinti
harclskdrdmben,az
Ndpegdszidgils,tt6s rtszrtorvosik;;igd;;;;;,""onn,!pugdrrrdgt)gri
lttaryi
szakigazgatcisi ,feladatok
ettittiiarAl, iitamint o gya|gyrrerdszeti
dllamigazgatdsi szerv
,
kiieloldidr'l sz6l6 323/2-01.9
6II" 27.) Korm. ,enaeEi ol s al bekezddsdbten
meghatdrozott
ill ettikessdgem alapjdn al ak[toitam ki.',
Az eljarassoriin kozremiikdd6 szakhat6siig6llisfoglaldsaikat
6s annak indokldsrit a Ket. 72.
(1) bekezddsedb) 6s ed) pontjai alapjLn
foglaltam"a hatiiozatba. A szakhat6sagi6llisfoglalis$
ellen a Ket' 44' $ (9) bekez{dsealapjrlncinalo jogorvoslatnak
nincs helye, az ahattrozat elleni
j ogorvoslatkerettlbentrlmadhat6
mes.

A Fehigyel<isdg
rnegkeres6sdre
a Nemzeti KcizlekeddsiHat6srig Kdzuti G6pjrrrmri-kcizleked6si
Hivatala JRIFE,..|2/289
/ | /20t2. szitmubelfoldi jogsegdrydbena Felugyeloseget
az aldbbiara6r
tillkortatta:
"A vdllalkozdsncila veszdlyesdru biztonscigitandcsad6ifeladatokata vclllalkozdsdltal tett
nyilatkozat alapiain ds a vdllalkozdsi szerzidds
keretdbei Nagt zsolt veszdlyesdru szdllitdsi
biztonscigi tanctcsad| Idtja et.
A veszdlyesdru szdllitdsi biztonsdgi tandcsacl|kinevezrlsdrT
ds kdpes{tdsdrdtsz6t6 2/2002. (1.
I l') Korm' rendelet 3 I @ bekezddsdnek
c pontictr,""iitttntcnik
a szerzdddsmegfelel.
A NemzetiKdzlekeddsiHatLsdg nyilvdntar.tasa
s"erinia's-. u
bek.
a vcillaliozdsndl Nagt
S fO
Zsolt a bejelentettvesz,llyesdru b,iztonsdgitandcsaclL.
A benyilitott 2 db '4DR oktatclsi Bizonyincinyellenfirzdsdt
elvdgeztiikazok hiteless6geciltalunk
vezetett adatbdzisij anfo gl altalmak megfbIetnek.
A megkeresdsrea NemzetiKazlekecldslHot,rdg ciltal
vezetettnyilvdntartclsok,a 2/2002. I I.)
e.
Korm. rendelet ds az ADR Megclllapoctdsetfiirisai alapjcin
adtunk vcilaszt.,,

Fentieket figyelembe vdve meg6llapitottam, hogy a kdrelem
teljesit6sdnekkcimyezetvddelrni
g (2) bekezd6se,15. g (3) bekezddse,
16. g (3)
n. rendelet25. $ (1)-(2) bekezde;se,27.
$ (1)_(2)
Lltakszerint a k6relmezetl veszllyes hulladdkok
,glaltak szerint enged6lyezem.
Jelenenged6lya Ket. 71. g (1) bekezd6sdn
es a72. g (1) bekezd6s6n
alapul.
Az alapeljdrfs igazgatiisi szolg5ltatdsi dij6nak m6rt6k6t a
kdrelem benyrijtasakor hat6lyos
jogszab6ly, a )tornyezetvddermi,termdszinddermi,
varamint a vfzilg,ti hat|sdgi erjdrdsok
igazgatdsi szolSvdltatdsidliairol sz6l6 3312005.
CKII. 27.) KvvM ."ft"t.i'-iu tovribbiakban:
33.12005'(X]tr',27-) KvVM rendeletl 1. sz6mrimelldklet6nek
3., 4.6s 12. sorszrtmaialapj6n
6llapftottammeg.
A szakhat6s6gi eljrir6sdrt fizetendo igazgatfusi szolg6ltat6si
dij m6rt6k6t az Allami
N'dpegdszsdgiigyids Tisztigrvosi szolgdlatigyit kozigazgitdsi elidrdsitdrt
6t i;;;g;;;r;;:i;;;
-tr.io.l
s,z.ltglltalasaiiirttfizetendd diiatv1l szSlo-r1200g.
EuM rendelet [a tov6bbiakban:
l/2009' (I' 30.) EtiM rendeletl 1. sz{tmfi.melldkletdnek
XI. 14. pontja alapjrinriliapitottammeg.
A2 igazgatdsiszolgdltat6sidij visel6s6rea 3312005.c.11.27 KvVM
rendelpt3. $ (2) bekezd6se
)
6s az 112009.(I. 30) EriM rendelet2. (3) bekezddsealapjan Engeddlyeskoteles.
$
Az igazgatasi
szolgdltat6sidijat Enged6lyes megfizette (szrimlaszdm
t t<l-qnizOtZ, ffVr':
15960-212012.
szdmoniktatva).
A fellebbez6shez:
val6 jogot a Ket. 98. $ (i) bekezddsebizosftja el6terjeszt6s6nek
idejdt a Ket.
99. $ (1) bekezdd,se
rillapidameg.
A fellebbez6sieljardsdijanak m6rt6k6t a33lz0o5.(xrr.27.)KvVM
irja el6.

rendelet2. $ (4) bekezd6se

Felhivom Engedi6lyesfigyelmet, hogy aki a hullad6k gazdiikodhssalkapcsolatosjogsz ab6ly,
kdzvetleni.il alkalmazand6 uni6s jogi aktus vagy hat6s6gi hatirozat eloir6sait megs6rti,'a
ha!9s6gi enged6lyhez, hozziitntlishoz, nyilvantartasba v?teih;; r"gy ;;j;ient6shez kot6n
hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6get enged6ly, hozzi$irulfus, nyilvantart6sba vdtel vagy
bejelent6s ndlktiLl, illetve att6l eltdr6en v6,gez,vagy a meil6kterm6k el66llit6sar6l vagy
k6pz6d6sdrdl a kornyezefv6delmi hat6s6got nem vagy nem megfeleloen t6j6konxji,
hulladdkot termt5kk6nt, illetve mell6kterm6kk6nt haszn6l fel, forgaliu, uugy ttnol, art a
FeltigyelSs6ga Ftt. 86. $-a alapjanhullad6kgazddlkoddsibirsig -.gfir"t6r6re kiitelezi.
T5jdkoztatom to'vribb6,hogy az el6iriisokban foglaltak teljesit6sdnek elmulaszt6sa,illetve a
hatfuozatbaneloirtak nem megfelel6 teljesitdseesetdn a Ket. I27.
a
S (2) bekezddsealapjdn
-$-ban
v6grehajtdst v61p6sselelrendelem, tov6bbii a Ket. 134. $ d) pontja szerint, a 61.
meghatiirozottmdrt6kti eljarasibirsrigkiszabasanakvan helye, melynek iegkisebbdsszegeiitezer
forint, legmagaseLbb
dsszegeterm6szetesszem6lyeset6notszizezerforint, jogi szemdlyvagy jogi
szem6lyisdggelrrem rendelkezd szervezeteset6n erymilli6 forint. Az eljardsi birs6g egy
eljar6sban,ugyarliazon
k<itelezetts6g
ism6teltmegszeg6se
eset6nismdteltenis kiszabhat6.
Felhivom Enged6lyesfigyelmdt, hogy 20i3. januar 1. napj6t6l a kdrelem benyijt6sakor
hat6lyosjogszablilyt, a Hgt.-t hatrilyon kivtil helyezte a hulladdkrht sz6lo 2012. 6vi CLXXXV.
tdrvdny, mellyel parhuzamosana Hgt. vdgrehajtris:itmegalapoz6 sz6mosrendelet is hat6lyon
kivtil helyez6srehenilt.

F_ehigyel6sdg
feladat- 6s hat6sk6r6t, valamint ilet6kess6g6t az
1
enged6lykdrelem
benyujtrisakor
jogszabrily
hLat6lyos
, a 347/2006odi.-ri ) Korm. renderet38. $ (1) bekezddse,
10' $ (1) bekezd6se
6s 1. szdmirmell6klet6nek'IV.
S.-pontja,
e"" gSi2b'i. fff. 15.)Korm.
q9n{91et,,3-1
b9k9z{6s
(r,)
a)
p_lntja
szabiiyozza.
$
Jelen d6nt6s - fellebbezdl hiany6ban,lailon
6rtesitdsn6lkiil - a feilebbez6sihatSrid6 letelt.t
kovetcinaponjogerdre emelkedik
Budapest,2014.januar2I.

DollaEszters.k.
igazgato

Kapjak iigyintdz6i utasitasszerint.
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