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H A T A N O  Z A T

A METALEX 21001 Hullad6kkereskedelmi Kf-t. (sz6\[pJy;2!19.Sqazh9,1-om.bqga,I4arcius f 5
utii +. 1. em- ,1.; telephrely: iI+ Budapest, R6)sa niiju f Z. Ql0I46l3 hrsz.); KUJ szam:
100786000; KllJ szfrn: 101181900; KSH azonosit6 kod: 12733673-4677-113-13; a
tov6bbiakban: Enged6lyes) r6sz6re Magyarorszig eg6sz tertilet6n ahatitrozat 1/a. pontjdban
megnevezett versz6lyes hullad6kok begytijt6s6t 6s kozriton tdrt6n6 szilllititsitt az 6fi6tel
helyei, Engeddlyes telephelye ds a hulladdkkezel6k telephelyei kozott, valamint ahattrozat !h.
pontjdban megn,evezett vesz6lyes hullad6kok begyiijt6s6t 6s kozriton tort6n6 szd./rlitfsilt az
6tvdtel helyei 6s a hullad6kkezel6k telephelyei krjzdtt , '

enged6lyezem

az ililbbi felt6tel,ekkel :

1/a. Begyiijthetd 6s szdllithatti, valamint a telephelyre is begytijthetd vesz6lyes hullad6kok:

EWC k6d Megnevez6s
Mennyis6g
(tonna/6v)

06 03 15* neh6zfdmeket tartalmaz6 f6moxidok 1 5 0
l0 03 08r m6r;o dlago s termel6sb 6l szftrmaz6 s 6 salak 500
10 03 09* m6r;o dlago s termeld sb oI sz1rmaz6 salak (feketesalak) 500
1 0  0 4  0 1 r els6leses 6s m6sodlasos termel6sb6l sz6rmaz6 salak 300

r0 04 02* elsdleges 6s m6sodlagos termel6sb6l sz6rmaz6 koh6salak
(f6rnsalak) 6s f<il<iz6kek

300

10 04 07+ efzok kezel6s6bol sz1rmaz6 iszapok 6s szriropo g6cs6k 50

10 05  iox viz:zel 6rintkezve veszdlyes mennyis6gben gyul6kony g6zokat
feil,eszt6 folciz6kek 6s salakok

600

l0  08  08* elsddleges 6s.miisodlagos termel6s s6salakia 2000
t l 01 0g* ve s:z6lyes anya gokat tartalmazo iszapok 6s sziiropo e5.cs5k 50
1 a
t / 0 t 0g* haloe6nmentes htit6-ken6 emulziok 6s oldatok 50

l 2 0 1  1 4 * ves:zdlyes anyagokat tartalmaz6, g6pi megmunkal6s sor6n
keletkez6 iszapok

200

I 2 0 11 8 * olajat tartalmazo f6miszap (csiszol6s, h6noliis, lappolis iszapia) 500
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EWC kd,d Megnevez6s Mennyis69
(tonna/6v)

1 6  0 1

16 02

2 l *

l J "

ve,sz6lyes alkatrdszek, amelyet< tritonUornet a
01 ll-ig tart6, valamint a 16 0l 13 6s a
fe.lsoroltakt6l

16 0I 07-tol 16
16 0l 14 alatt 1 0

veszelyes anyagokat tafialmazo haszn6latb6l
berendez6sek, amelyek krilcjnboznek 16 02 }g-tbl 16
fel.sorolt t6telektril
haszn6latb6l kivont berendez?s"ffi
anyagok

kivont
02 l2-ig 700

1 6  0 2  1 5 * 1 0

l6 08 02* vesz6lyes 6tmeneti femeket vagy 'ffi
vegyrileteit tartalmaz6 elhasznalt kataliz6torok 1 0

1 016 08 07* vesz6lyes anyagokkal szennyezett katalizitorok
17 04 09* ve sz6lyes anyagokkal szenn yezstt femhuiladekot 600
17 04 I0* 9l4jat, szenkfitrdnyt vagy egy6b 

".i@kribelek 600

20 01  33*
elemek 6s akkumul6torok, amelyek koz<;tt L6 06 01, 16 06 02
vajgy a 16 06 03 k6dsz6m alatt felsorolt elemek ds
aklkumul6torok is megtal6lhat6k ._ =

1 0

20 0I 35*
veszdlyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezeu etektrornos
elektronikus berendez6sek, amelyek ktildnb<i znek aZ0 0l ZI
20 0123 k6dszimri hullad6kokt6l

ES

CS 50

Osszesen leefeliebb: 6340

;
1/b. Begyiijthetd 6s kiizvetleniil a hullad6kkezel6hiiz szSllithat6vesz6lyes hullad6kok:

EWC k6d Megnevez6s Mennyis6g
(tonna/6v)

06 03 15* neh6zfemeket tartalmaz6 fdmoxidok 50
l0 03 08* m6sodlago s termel6qb ol szirmaz6 s6 salak 100
10 03 09* miisodlago s tgrmel6sb6 I szirmaz6 salak (feketesalak) 100
tr0 04 01x elsr5leges 6s mrisodlagos termeldsb6l szirmaz6 salak r00
10 04 02* elsr5leges 6s m6sodlagos termel6sb6l sz6rmaz6 koh6sarak

(fernsalak) 6s ftldzdkek 100
10 04 07* gfn:,ok kezel6sdb6l szirmazo iszapok 6s szrir6pog6csdk 50

05 10*1 0 viz:zel drintkezve vesz6lyes mennyis6gben gyul6kony gazokat
fejleszt6 fcjl6z6kek 6s salakok 100

10 08  08* elsddleges 6s mfsodlagoq termelds s6salakja 500
1 1  0 1  0 9 x veszdlyes anyagokat tartal maz6 iszapok 6s szrir6po grics6k 50
12 01  0g* halog6nmentes hrit6-ken6 emulzi6k 6s oldatok 50

t2 0l  14* veszdlyes anyagokat tartalmazS, g6pi megmurk6l6s sor6n
keletkez6 iszapok 100

1 2  0 1  1 8 * olaJbt tartalmaz6 femiszap (csiszolis, h6nold.s, lappol6s iszapia) 100

1 6  0 r  2 t *
vesz6lyes alkatr6szek, amelyek ki.il<jnbdzrek a 16 01 07-t6l 16
0i il-ig tart6, valamint a 16 01 13 6s a 16 01 14 alatt
felsoroltakt6l

40

16 02 t3*
haszn6latb6l
02 ag-ttfl 16

kivont
02 l2-ig

ves:z6lyes anyagokat tartalmaz6
berendezdsek, amelyek kiildnbdznek
felsorolt t6relekt6l

t 6 100

t6 02 t5+ has:zn6latb6l kivont
anyagok

berendezdsekb6l elt6volitott veszdlyes
40



EWC k6d Megnevez6s Mennyis69
(tonna/6v)

16 08  02* veszdlyes iitmeneti femeket vagy vesz6lyes 6tmeneti f6mek
ve1;yiileteittartalmaz6elhaszn6ltkatalizifi orok 40

16 0g 07 'k ve s; z6 lyes anya gokkal s zenny ezell katahzdtor ok 40

20 01  33*
elemek ds akkumul6torok, amelyek kdzcjtt 16 06 01, 16 06 0Z
vagy a 16 06 03 k6dsz6m alatt felsorolt elemek 6s
akirumul6torok is mestal6lhat6k

20

20 01 35*
vesizdlyes anyagokat tartalmaz6, kiselejtezett elektromos 6s
elektronikus berendez6sek, amelyek krilcinbo znek a 20 0l 2l es
20 0l 23 k6dsz6mri hullad6kokt6l

100

Osszesen: 1780

2. I Enged6lyezetbt hullad 6kkezel6si tev6kenys 69

Engeddlyes MagyarorszSg egesz teri.iletdn ahtatfuozat 1/a. ponddban megnevezett vesz{lye,s
hullad6koknak a hulladdkok birtokosait6l trirtdno begffit6s6t 6s kcizriton tortdn6 szallitfsht
vegzi az'dtv6tel'lhelyei;'Enged6lyes telephelye, valamint a hullad"dkkezelSktelephelyei kozott.
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 telephelyk6nt szolgiilS, 1214 Budapest, R6zsa fica 17. sztn (210146/3 hrsz.) 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 f6csoportba tartozo hullad6kokat is intdzmdnyektol,
kereskedelmi partnerektol veszik 60. Mdrlegelds ut6n a hullad6kokat ellen6rzik, anyagi
min6sdg szerint 'osztitlyozzitk, 6s egyrn6st6l elktilorutett helyen gy'rijtik.
Az adagolhat6 m6rehi fdmhulladdkokat kontdnerekben gffi tik elszrillit6sig.
A salakszeni hullad6kok, f6miszapok, ktikinboz6 kohdszati tevdkenysdgekb6l szirmaz6
salakok, foloz6lkek, szriropogricsSk fdm l6dakban, vagy big-bag zsS.kokban 6rkeznek a
telephelyre, az elszilllitrisig val6 6tmeneti gyiijt6srik ugyanezen csomagol6anyagokban tortdnik
fedett, szilard burkolatu, alSc s<ivezett gyij 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 adj ak tov6b b engedd llyel rend elkezo hullad6kk ezelo szervezeteknek.

Enged6lyes a sz|llito g6pjrirmriveket a telephelyen tdrolja, karbantart6sukat 6s mosdsukat
enged6llyel rendelkezo szakszerv izben, illetve mo s6ban v e gzik :
A hullad6kok szrillitdsa speciillis, zarl gynjt6ed6nyekben, illetve csomagol6sban t<irtdnik.

3.1 Az enged6lyezett tev6kenys6g v6gz6s6re vonatkoz6 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.r6delmi Fehigyel6s6get (a tov6bbiakban: Fehigyelos6g), illetve a teriiletileg
illet6kes feitigyel6s6get haladdktalanul (t6vkcizl6 hdl6zat tLtjan 24 6r6n belill, ir6sban 48
6r6n beliil) 6rtesiteni kell, a k6relh6rft6si tev6kenysdg azonnali megkezd6se mellett.



2' A KTVF: 4825-912013. szitmu,elozetes vizsgdlati elj6r6st lezirohattrozatbaH foglaltakat
maraddkta.lanul be kell tartani.

3' A tevdkenysdg vdgz6se soriin a kdrnyezet a sz6llitott hullad6kokkal nem szennyezddhet.
A tevdkerrysdg vdgzese sor6n bekdvetkez6 esetleges k6resemdny, szenrtyezodds eset6n
annak felsz6mol6s6r6l, a teri.ilet eredeti 6llapot6ba va16 vissza6llit6sarol nnged6lyes
koteles gondoskodni.

4' A tev6kenysdg v6gzds6n6l be kell tartani a vesztilyes huttaddkkal kapcsolatos
tevdkenys,|gek 

-v-dgzdsdnek feltdteleirril szolo g8l200L ivr. ls ) Korm. ,.rrd"l.t [atov6bbiakb an: 98 1200r. (vI. 1 5.) Korm. rendeletl el6irrisait.
5' A veszdlyes hullad6kok gffit6s6nel alkalmazott mriszaki v6delemnek meg kell felelnie a

98/200r. ('vI. 15.) Korm. rendelet 3. sz6rmi mell6klet el6irdsainak
6' A tev6kerrysdghez haszn6lt gytijt6eddnyeknek alkalmasaknak kell lennitik a hullad6kok

kcirnyezets zenny ez6st kizino m6don tortdnd elhelyezdsdre.
7 ' Engeddlyes kdteles a kulonboz6 tipusir veszdlyes hullad6kokat egym6st6l elkiil6nitve,

felirattal ell6tva, szelektiven, a hulladdk fajtfijanak me!'ielel6en kialakitott
gffitoed6rnyzetben, kdrnyezetveszelyertetdst l<rzar6-m6don gyrijteni, illetve szallitam.
Gondoskodni kell arr6l, hogy az egyes hulladdkfajtdk ne keveredhessenek egym6ssal.

8' Engeddlyes telephelydn.egyidejii.leg gyiijtiitt vesz6lyes hullad6kok mennyis6ge nem
haladhatja meg az egyes telephelyeken rendelkez6sie all6 hulladeqyri.;tO konidnerek,
ed6nyek iisszes befogad6 kapacitris:it.
A telephelyen egyidejiileg gyiijthet6 vesz6lyes hullad6kok mennyis6ge legfeljebb
1000 tonna.

9. Jelen enged6ly birtokdban a telephelyeken a begffit6sen 6s sz6llftdson kfvtil m6s
hullad6kkr:zel6si vagy hulladdkgazd6lkodrisi tevdkenysdg (a hullad6kok fizikai, k6miai,
biol6giai tulaj donsiigainak b6rmilyen meg:villtoaatrisa) nem v6gezhet6.

10. A vesz6lyes hulladdkok M ,,52" kisdrojegyen felttintetett olyan kezel6nek adhat6k 6t,
amely rerrdelkezik az adott azonosit6 k6df huliaddkra drv6nyes hulladdkkezeldsi
enged6llyel. ,

1 1. A sz6l 6ltali elhordiis megakad:ilyoziisanak felt6teleit, illetve a telephely rendezettsdgdt,
tisfilntartts 5t fo lyamato s an b iao s itani ke I l.

i2. Gyul6konlr lu11u66kok gytijt6s6t a telephely ttizv6delmi szempontb6l biaons6gos 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 alkalmazott gyujto-, csomagol6- 6s takar6eszk<izok 6ps6gdrdl rendszeres ellen6rzdssel
kell meggy'626dru. A s6riilt eszkozt halad6ktalanul 6pre kell cserdlni.

i5. A veszdlyes hulladdkok kizafilag olyan kezel6nek adhat6k 6t, amely rendelkezik az adott
azonosit6 k6dri hulladdkokra 6rv6nyes hullad6kkezeldsi, hutladdkgazd6lkod6si vagy
egysdges kdrnyezethasznillati enged6llyel. Enged6lyes kdteles megbizonyosodni a kezel6
enged6lydrLek megl6tdr6l.

16. A szSllitSjSrmrivekben el 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
anyagokkall kapcsolatban be kell tartani a felszin alatti vizek vddelmdrdl sz6\6 2lgl20}4.
(VII. 21.) Korm. rendelet [a tov6bbiakban: 21912004. (VII. 21.) Korm. rendelet]
el6iriisait, r5s fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a felszin alatti viz, illetve a

ko:zeg ne szennye zodjon.



I 8. A telephelyen tev6kenys6g fgy vdgezheto, hogy annak kcivetkezt6ben:
aviz"kdszlet termdszetes vddetts6ge ne csokkenjen, vagy ne novekedjen a krirnyezet
s6rti.[dkenys6ge,
a viz:kdszletbe 6 h6napon beltil le nem boml6 kS.rosfto anyag ne keniljon,
olyan leboml6 anyag ne jusson a vizkeszletbe, amelyn.i ti.*yis6gl, jellege vagy
boml6sterm6ke a felszfn alatti viz min6s6g6nek kdrosod6s6t okizza.

19' A hulladdl'lokat rigy kell gytijteni, hogy csapad6kkal semmilyen m6don ne drintkezzen.
20' A telephe.lyen vegezeLr tevdkenys6g serrr a felszini-, sem a felszfnalatti vizkdszletek

vfzmin6s6;g6t, tov6bb6 a ftildtani kdzeg min6s6g6t nem vesz6lyeztetheti.
2I. A telephel'yen a szfilitojarmrivek javitds4 karbantartrisa nem v6sezhet6.
22' A sz|,llit6;iarmtiveket az el:;e engeddllyel (vizjogi rizemeltet6li engeddly, kibocs6t6si

enged6ly) rendelkez6 mos6kban- kell 
'tisztittatni", 

g6pkocsi mos6st a telephelyen -
megfelelo berendezds 6s szennyvfzkezel6s, valamint iizemeltetdsre jogosit6 enged6ly
(vizjogi rizemeltet6si engeddly, kibocsStdsi engeddly) hiany6ban - vegezni nem szaiad. 

'

23. Sz6llit6s sordn a szdllitott anyag 6ltal okozott leveg6terhelds megel6zds6r6l a k<jzfti
j6rmii tizembentart6janak a megfelel5 int6zkeddsek megtdteldvel (pl.: z6rt kontdner,
megfelelo,takar6s) kell gondoskodnia.

24, A hullad6lsz6llitrisi.tevdkenys6gre vonatkoz6 fuvarokm6nyokat 10 dven kereszhil meg
keil6rizni.

25. Ahatlrozat 1 p6ld5ny6t (hitelesitve) a kdzleked6s sorrln a gdpj6rmrivon kell tartani.
26. Engeddlyer;nek az engeddlyben meghatiirozott feltdtelekben bekovetkez6 vriltozdst.

valamint ;7 hulladdkkezeldsi tevdkenysdg megszi.intet6s6t annak bekdvetkez6s6t6i
sz6mitott 15 napon beliil a Fehigyelos6gnek be kell jelenteni.

27. A hullad6kok kezel6s6r6l a kiikin jogszab6lyban"'foglalt''el6ir6soknak megfeleld
nyilvantartrlst kell vezetni 6s adatszolgriltht6st kell benyrijtani a Fehigyel6s6gre.

3.1./ Budapest li6v{ros Kormfnyhivatala N6peg6szs6guryi Szakigazgatfsi Szerve a V-R-
021/05259'2/20L12. szfmri szakhatrisigi rflIlfsfogtal{sdban az enged6ly kiaddsfhoz kikiit6s
n6lkiil hor.zijflrult.

A fenti eloird.sok - hatarid6re ttirt6n6 vagy megfeiel6 - onk6ntes teljesit6s6nek elmarad6sa
esetdn a kazigazSyatdsi hatdsdgi eljdrds ds szolgdltatds ciltaldnos szabdlyatrLt sz.6l6 2004. 6vi
CXL. tdrv6ny [a tovribbiakban: Ket.] 134. $-6ban 6s 61. $-5ban foglaltak alkalmazas6nak van
helye.

Amennyiben Enp;eddlyes az engeddlyben vagy a981200I. (VL 15.) Korm. rendeletben, illetve
m6s, a vesz6lyes hullad6kok kezel6s6re vonatkoz6 jogszabS.lyokban foglaltakt6l - a komyezet
vesz6lyeztet6s6vel jar6an - elt6r, a Feliigyelos6g a veszllyerteb tevdkenys6g tov6bbi
folytat6s6t a9812,0M. (VI. 15.) Korm. rendelet 23. g (3) bekezddse alapjrln feltetelekhezkoti,
vagy (4) bekezdd:se alapjan a veszdlyhelyzet megsziintetds6ig azt felftiggeszti, illetve sztiksdg
esetdben a (6) betrlezd6s szerint az enged6lyt visszavonja.

Amennyiben a lreliigyel6s6g megdllapitja, hogy az engeddlyt kdr6 a kdrelemben val6tlan
adatokat szerepeltetetr, az enged6ly megad6sdhoz elSirt feitdtelek mar nem dllnak fenn,
Enged6lyes az en.geddlyezett tev6kenys6get megsziinteti, vagy Enged6lyes a tev6kenysdget az
enged6lyben foglaltakt6l eltdro m6don gyakorolja, a hat6lyos hullad6kgazddlkodfsi
j o g s z ab 61yb an fo 5Il alt j o gkd vetkezm 6ny e ket alkalmazza.

4.1 Az enged6ly 2020.janufr 31. napj:lig hatdlyos.



Egyidejirleg megiillapitom, hogy az alapeljrir6s igazgatini szolg6ltat6si dija 252 000
melynek viseldsdre Engeddlyes koteles. Meg6llapitom, hogy az igazgat6si siolg6ltat6si
megfizetdsre ker:tilt.

Ft,
dij

F6v6ros KormSnyhivatala N6pegdszs6giigyi
, igazgat6si szolgfitatdsi dij m6rt6ke 24 200 Ft,
apitom, hogy a szakhat6sdgi eljdr6sdrt fizetend6

Jelen dont6s ellen a kozldstSl szrimitott 15 napon beliil az Orsz6gos Kdmyezetv6delmi 6s
Termdszetvddehni F6fehigyel6sdgnek cimzett, de a Feliigyel6s6ghez h6rom p6tdrlnyban
benyirjtand6 fe.llebbezdssel lehet 6lni. A fellebbez6si etj#ris aiia 126 000 Ft, amit a
Feliigyelosdg lvlagyar A[amkincstdm6l vezetett 10032000-01711806-00000000 sz6mu
ellirfnyzat-felhaszn6l6si szimlitjaru kell befizetni 6tutal6si megbfziissal, vagy klszpenz-
6tutal6si megbiziissal (csekk) postai riton. A fellebbez6s elektronikus fton trirtenO ienyu.ltasara
a megfelel6 technikai h6tt6r hianya miatt nincs lehetosdg.

I N D O K O L A S

Enged6lyes kdre,lemmel fordult a Fehigyel6s6g feld, hogy enge dllyezze Migyarorsz 69 eg6,sz
tenilet6n a hatz'nozat 1/a. pontj6ban megnevezett veszllyes hulladdkoknak a hulladdkok
birtokosait6l tcjrt6n<i begffit6s6t 6s kcizriton tort6n6 szilllithsfut az ftcvltel helyei, Enged6lyes
telephelye valamint a hullad6kkezel6k telephelyei kctzott, valamint ahatinozat 1/b. pontj6ban
megnevezett hullad6koknak a hullad6kok birtokosait6l tcirt6n6 begyrijtds6t 6s kozriton tort6no
szilIlitflsfit az fttr'€teI helyei, valamint a hullad6kkezelok telephelyei k6z<itt.

Engeddlyes k6re,lme kiterjedt az 1214 Budapest, Rdv utca 7. szdm alatti telephelyre tort6nd
begyrijtdsi tevdkenysdgre is. Tekintettel arra, hogy Engeddlyes a KTVF: 1366-112013. szdmon
2013. januar 7. napjin iktatott beadvanyrlban nyilatkozatot tetI, miszerint ezen telephelyre
vesz6lyes hulladdkot nem gytijt be, a Fehigyel6s6g e telephely vonatkoz6sdban a telephelyi
begyiijt6st nem ernged ely erte.

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
hat6svizs grilati e jlj ar6s lefolytat6sa nem sziiks6ge s.

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
Vdrosrendezdsi ds Epitdsi Szabdlyzatrdl szdl6 6/2002. (III. 26.) Kt. rendelet (tovdbbiakban:
CSVSZ) szerint 7[-], crzaz munkahelyi tertilet dvezetben helyezkedik el.
A Budapesti Va:rosrendezdsi Keretszabcilyzatr1l szdl6 47/1998. (X 15.) Fdv. Kg1t. szdmil
rendelet (tovdbb,iakban: BVKSZ) 46. S 0 bekezddse drtelmdben ezen keretdvezet (mtmkahelyi
terillet) teriiletd,n elsdsorban vdddtcivolsdgot nem igdnylf tizemi jellegfr tevdkenysdghez,
rahcirozdshoz szilludges dpftmdnyek; illetdleg egtdb kereskedelmi, szolgdltat| ds eltdt6
dpitmd ny e k hely e: zhe t 6 k e l.
A BVKSZ a6. S '1) bekezddse meghatdrozza, hogy a keretdvezetben megldvd 6s mfrkodf ipari
termelStevdkenys:dg esetdn csak olyan fejlesztds, citalqkitcrs, haszncilatim6d-vdltozds vagy -
bdvftds engedhet'1 meg, mely a tertilet kdrnltezeti terheldsdt csokkenti vaglt nem nciveli.



Az drintett ingatlanon teh(tt csak abban az esetben vdgezhetri a tevdkenysdg tottcibbra is, ha az
iddzett jogszabd'lyhely szerint a tertilet kdrnyezeti terheldsdt cs,kkenti vagy nent noveli. "

A FeliigyelSs6g a veszdlyes hulladdkok begytijtesdre 6s sz6llit6s6ra vonatkoz6 eli6r6sokat a Ket.
33/B. $-a alapjan egyesitette 6s egybefoglalt drjnt6st hozott.

A k6relemb6l tls mell6kleteib6l meg6llapitottam, hogy a fenti el6ir6sok betart6sa mellett
Enged6lyes tevrikenysdg6vel a kdrnyezetet nem veszllyezteti, az a k6relem benyrijtdsakor
hat6lyos jogszab,illy, a hulladdkgazddtkoddsr6l szolo 200d. 6vi XLIII. t6rv6ny [a tov6bbiakban:
Hgt.] 5. $-6vai 6sszhangban van.

A begytijthet6 6r; sz6llithat6 veszdlyes hulladdkok tipusainak 6s mennyis6geinek meghataroziisa
M enged6lyk6r,3lem benffit6sakor hat6lyos jogszabrlly, a httlladdkok jegyzdkdr6l sz6l6
161200L (V[. 18.) KdM rendelet [a tov6bbiakban:, 16/2001. (VII. 18.)-K6M rendelet]
melldklete szerint, Enged6lyesnek a KTVF: l.366-212013. szdmon 2013. februrir 4. napjdn
iktatott beadvdn;y6nak, illetve az elozetes vizsgdlati eljrlrrist leztuo KTVF: 4825-9/2012. siemtr
hatlr o zatb an fo g, I altak fi gye I emb ev 6tel 6ve I t<j rt6nt.

A telephelye.n efty idoben gyujthetb hulladdkok mennyisdg6nek meghat6rqz6sa.a KTVF: 4925_
9 I 20 r 3 . sz6mir hatarozatban fo glaltak fi gyelembev6teldvel tdrt6nt.

A Budapest XXI:. kertilet, R6zsa utca 17. szitm alattr telephelyen folytatott tevdkenys6g felszin
ilatti vizre gyakorolt hat6sainak figyel6s6re, a KTVF: 6297 -112009 . szitmu viziosi fennmarad6si
engeddly alapjdn egy monitoring kut rizemel. A monitoring kritb6l elvdgiei vizvizsgiiatok
ki6rtdkelt eredmr5nyeit Enged6lyes rendszereserl {eljesiti a Feltigyel6s6g feld.

A21912004. (VIL 21.) Korm. rendelet 8.$ c) ponda 6rtelm6ben a felszin alatti vizek j6
6llapotrinak biztositdsa 6rdek6ben tev6kenys6g csak tgy vegezhet6, hogy hosszri t6von se
vesz6lyeztesse a felszfn alatti vizek j6 6llapot6t.

Tf\lkortahsul k<izlcjm, hogy a tevdkenys6gge_t 6rintett tenilet a21912004.(VII. 21.) Korm.
rendelet 7. $-a 6s a2. szhmfi melldklete szerint, a 7. $ (4) bekezddsdben meghatarozott 1:100
000 m6retardnyri orsz6gos 6rzdkenys6gi t6rkdp alapjan a szennyez6d6s 6rz6kenys6ge
szemp ontj 6b6 I fo kozottan 6rz 6keny be sorol6sri.

A tev6kenys6gi terulet a Fov6rosi Vizmtivek Zrt. riltal tizemeltetett, a KTVF: 11490-312009.
szfmri hatlrozatban kijavitott, KTVF: 5020-312008. szinn'l hatirozattal kijeldlt Csepel-
Hal6sztelek s6rtJl6keny iuovizbtzis 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
csapad6kvizeket vizzaroan ki6pitett, olajfog6val eil6tott kezel6 miitargyba vezetik, majd a
tisztitott vizeket a Dundba juttatjak. 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 vizildtesitmdnyek vddelmirdl szol6 12311997. (VIJ. 18.) Korm. rendelet
el6fr6sait kell betartani.
A FelrigyelSsdg a vizblzis-vedelmi el6ir6sait fentiek alapjan tette meg.

Tekintettel arra, hogy Engeddlyes a csapad6kviz osszegytijtdsre, tisztit6sra 6s elvezetdsre a
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
szabdlyair6l s261o22A2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. $ (1) bekezddse figyelembev6teldvel



a Feltigyelosdg vizvedelmi szempontb6l az engeddly kiad6siihoz a rendelkez6 r.szben teite I o ir6s o kka I h<> zz6j frult.

:r;,"#frt;:oiiti,#n,fffi1i!, nnoltu,oJ a.yizek has-znos{tcisdr,
dltalcinos szobdlyolcr6l sz6lo 1e. 

ds ldtesftmdnyelcre vonatkoz|
hatdscigi i:olic,i gyokorldscir, lelet' vflmint a vfzgazctdtkodds
el6ir6s neiltit hozz1jdrult, T' -rendelet figyelembevdtel6vel

Engeddlyes.""a"'..r'. a fent megnevezett vizjogi enged.rye;helr 
csapad6kvfz ervezetds6re

A Felrigyel<isdg a leveg6tisztas6g-vddelmi el6ir6sait a levegd vddelmdr,l szdlo 306/2010. (xIL23.) Korm. rendeletben foglaltak"alupj,io t.tt. meg.- 
-- --'

*ffiif;1:lfiffrirl*uu"*s6g 
v6gz6sdhez zaj-6s rezgdsvedetmi szempontb6t et6irris megtetele

Budapest F6viuos Kormiinr _^,_:-_
02,0s2ss-zi;nli. ,;6-;;; 

:akigazgat|si Szerve a V-R-

. ndlklil ho zzajarat.szakhalgg! ;."ff;,*lt 
kiadrisrihoz kikcjt6s

,, A' 6 e:iyt)j toit do htmentdc i 6 al
rdszdrdl az engeddly hiaddstit 

hbgy a.kdzbsAsiiATt)g'i ha161iti!

fogtaltak szeriit iantAnem. 
n' ezdrt a rendelkezd rdszbei

Az dndll, iogontoslat tehetct'sdgdt a kc)zigazga.tdsi hatdsdgt eljdrds ds szolgdltatds szabdlyair1lsz6l6 2004. dvi <:xt, tqryaw q4 S fg Uitcez1ase ,d;;;;"
szakhar'sdgi dtlcisfoglaldso-ya 

Q isatltr.sosyi il;at;si ds igazgatdsi tevd,kenysdgrcit sz6t61991' dvi xI' tdrvd?l 10. $ (i bekizidsdben b'iztos{tott hat6sdgi jogkorr)mben, qkdrnyezetvddelmi, termdszetvdalr*,,'rn,1p,t natosagt es igazgatdsi feladatokat elldt; szervekkiieldldsdr'l szdl6 347/2006-lfII 23.) Kirm. renditet sitc s e) bekezdds a) pontja szerintiharclskdrdmben, az 
lttaryi Ndpegdszidgils,tt 6s rtszrtorvosik;;igd;;;;;,""onn,!pugdrrrdgt)gri

szakigazgatcisi ,feladatok ettittiiarAl, 
, 

iitamint o gya|gyrrerdszeti dllamigazgatdsi szervkiieloldidr'l sz6l6 323/2-01.9 6II" 27.) Korm. ,enaeEi ol s al bekezddsdbten meghatdrozottill e tti ke s s d ge m alapj dn al ak[to itam ki.',

Az eljaras soriin kozremiikdd6 szakhat6siig 6llisfoglaldsaikat 6s annak indokldsrit a Ket. 72. $(1) bekezddse db) 6s ed) pontjai alapjLn foglaltam"a hatiiozatba. A szakhat6sagi 6llisfoglalisellen a Ket' 44' $ (9) bekez{dse alapjrln cinalo jogorvoslatnak nincs helye, az ahattrozat ellenij ogorvoslat kerettlben trlmadhat6 mes.

A Fehigyel<isdg rnegkeres6sdre
Hivatal a JRIFE,..|2/289 / | /20 t2.
tillkortatta:

a Nemzeti Kcizlekeddsi Hat6 srig Kdzuti G6pj rrrmri-kcizleked6si
szitmu belfoldi jogsegdrydben a Felugyeloseget az aldbbiara6r

"A vdllalkozdsncil a veszdlyes dru biztonscigi tandcsad6ifeladatokat a vclllalkozds dltal tettnyilatkozat alapiain ds a vdllalkozdsi szerzidds keretdbei Nagt zsolt veszdlyes dru szdllitdsibiztonscigi tanctcsad| Idtja et.
A veszdlyes dru szdllitdsi biztonsdgi tandcsacl| kinevezrlsdrT ds kdpes{tdsdrdt sz6t6 2/2002. (1.I l') Korm' rendelet 3 I @ bekezddsdnek c pontictr,""iitttntcnik a szerzddds megfelel.A Nemzeti Kdzlekeddsi HatLsdg nyilvdntar.tasa s"erinia's S fO bek. a vcillaliozdsndl NagtZsolt a bejelentett vesz,llyes dru b,iztonsdgi tandcsaclL. 

-. u

A benyilitott 2 db '4DR oktatclsi Bizonyinciny ellenfirzdsdt elvdgeztiik azok hiteless6ge ciltalunkvez ete tt adatb dzis ij an fo gl altalmak me gfb I e tne k.
A megkeresdsre a Nemzeti Kazlekecldsl Hot,rdg ciltal vezetett nyilvdntartclsok, a 2/2002. e. I I.)Korm. rendelet ds az ADR Megclllapoctds etfiirisai alapjcin adtunk vcilaszt.,,



Fentieket figyelembe vdve meg6llapitottam, hogy a kdrelem teljesit6sdnek kcimyezetvddelrni
g (2) bekezd6se, 15. g (3) bekezddse, 16. g (3)
n. rendelet 25. $ (1)-(2) bekezde;se,27. $ (1)_(2)
Lltak szerint a k6relmezetl veszllyes hulladdkok
, glaltak szerint enged6lyezem.

Jelen enged6ly a Ket. 71. g (1) bekezd6sdn es a72. g (1) bekezd6s6n alapul.

Az alapeljdrfs igazgatiisi szolg5ltatdsi dij6nak m6rt6k6t a kdrelem benyrijtasakor hat6lyosjogszab6ly, a )tornyezetvddermi, termdszinddermi, varamint a vfzilg,ti hat|sdgi erjdrdsokigazgatdsi szolSvdltatdsi dliairol sz6l6 3312005. CKII. 27.) KvvM ."ft"t.i'-iu tovribbiakban:
33.12005' (X]tr',27-) KvVM rendeletl 1. sz6mri melldklet6nek 3., 4.6s 12. sorszrtmai alapj6n
6llapftottam meg.
A szakhat6s6gi eljrir6sdrt fizetendo igazgatfusi szolg6ltat6si dij m6rt6k6t az Allami
N'dpegdszsdgiigyi ds Tisztigrvosi szolgdlatigyit kozigazgitdsi elidrdsitdrt 6t i;;;g;;;r;;:i;;;
s,z.ltglltalasaiiirtt fizetendd diiatv1l szSlo-r1200g. 

-tr.io.l 
EuM rendelet [a tov6bbiakban:

l/2009' (I' 30.) EtiM rendeletl 1. sz{tmfi.melldkletdnek XI. 14. pontja alapjrin riliapitottam meg.

A2 igazgatdsi szolgdltat6si dij visel6s6re a 3312005. c.11.27 ) KvVM rendelpt 3. $ (2) bekezd6se
6s az 112009. (I. 30) EriM rendelet 2. $ (3) bekezddse alapjan Engeddlyes koteles. Az igazgatasi
szolgdltat6si dijat Enged6lyes megfizette (szrimlaszdm t t<l-qnizOtZ, ffVr': 15960-212012.
szdmon iktatva).

A fellebbez6shez: val6 jogot a Ket. 98. $ (i) bekezddse bizosftja el6terjeszt6s6nek idejdt a Ket.
99. $ (1) bekezdd,se rillapida meg.

A fellebbez6si eljards dijanak m6rt6k6t a33lz0o5. (xrr.27.)KvVM rendelet 2. $ (4) bekezd6se
irja el6.

Felhivom Engedi6lyes figyelmet, hogy aki a hullad6k gazdiikodhssal kapcsolatos jogsz 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
FeltigyelSs6g a Ftt. 86. $-a alapjan hullad6kgazddlkoddsi birsig -.gfir"t6r6re kiitelezi.

T5jdkoztatom to'vribb6, hogy az el6iriisokban foglaltak teljesit6sdnek elmulaszt6sa, illetve a
hatfuozatban eloirtak nem megfelel6 teljesitdse esetdn a Ket. I27. S (2) bekezddse alapjdn a
v6grehajtdst v61p6ssel elrendelem, tov6bbii a Ket. 134. $ d) pontja szerint, a 61. 

-$-ban

meghatiirozott mdrt6kti eljarasi birsrig kiszabasanak van helye, melynek iegkisebb dsszege iitezer
forint, legmagaseLbb dsszege term6szetes szem6ly eset6n otszizezer forint, jogi szemdly vagy jogi
szem6lyisdggel rrem rendelkezd szervezet eset6n erymilli6 forint. Az eljardsi birs6g egy
eljar6sban, ugyarliazon k<itelezetts6g ism6telt megszeg6se eset6n ismdtelten is kiszabhat6.

Felhivom Enged6lyes figyelmdt, hogy 20i3. januar 1. napj6t6l a kdrelem benyijt6sakor
hat6lyos jogszablilyt, a Hgt.-t hatrilyon kivtil helyezte a hulladdkrht sz6lo 2012. 6vi CLXXXV.
tdrvdny, mellyel parhuzamosan a Hgt. vdgrehajtris:it megalapoz6 sz6mos rendelet is hat6lyon
kivtil helyez6sre henilt.



1 F_ehigyel6sdg feladat- 6s hat6sk6r6t, valamint ilet6kess6g6t azbenyujtrisakor hLat6lyos jogszabrily , a 347/2006 odi.-ri ) Korm. renderet 38.10' $ (1) bekezd6se 6s 1. szdmirmell6klet6nek'IV. S.-pontja, e"" gSi2b'i.
q9n{91et,,3-1 $ (r,) b9k9z{6s a) p_lntja szabiiyozza.

enged6lykdrelem

$ (1) bekezddse,
fff. 15.) Korm.

Jelen d6nt6s - fellebbezdl hiany6ban, lailon 6rtesitds n6lkiil - a feilebbez6si hatSrid6 letelt.tkovetci napon jogerdre emelkedik

Budapest, 2014. januar 2I.

Dolla Eszter s. k.
igazgato

Kapjak iigyintdz6i utasitas szerint. niacJman'Yhitel6t-r

Cszt6tYvezetiil P


