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A METALEX 2001 Hullad6kkereskedelmi Kft, (sz6khely: 1214 Budapest, R6zsa utca 17.;
telephely: 1214 Budapest, R6v utca 7. (21065714 hrsz.); KUJ sz6m: 100 786 000; KTJ sz6m:
102 3Bg 624; KSH azonoslt6 k6d: 12733673-4677-113-01; a tov6bbiakban: Enged6lyes) r6sz6re a
hal{rozat 1./ pontjdban megnevezett nern vesz6lyes hullad6kok telephelyen tort6n5 gyfijt6s6t
6s el5kezel6s6t

enged6lyezem

az alAbbi f el t6tel ekkel :

1./ Telephelyen gyfjthet5 6s el6kezelhetS nem vesz6lyes hullad6kok:

2.1 PE enged6lyezett hu I lad6kgazd6l kod5si tev6kenys69 :

A halArozat 1./ pontj6ban megnevezett nem vesz6lyes hullad6kok sajSt telephelyen torteno
gyfijt6se 6s elokezel6se.

K6rnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi FSosztdly
1072 Budapest, Nagy Di6fa ulca10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest,oov.hu

W eb : http://www. kormanyhivatal. hu/h u/pest

Azonosit6
k6d

Megnevez6s
Mennyis69
(tonna/6v)

12 01 99 kozelebbrol meg nem hat6rozott hullad6k 500

16 02 14 kiselejtezett berendez6s, amely kulonbozik a 16 02 09-t6l 16 02 13-

ig terjed6 hullad6ktipusokt6l
1 000

16 02 16 kiselejtezett berendez6sbol eltdvolltott anyag, amely kUlonbozik a

16 02 15-tol
1 000

16 03 04 szervetlen hullad6k, amely krllonbozik a 16 03 03tol 1 000

17 04 01 vorosrtiz, bronz, sAr gar 6z 500

17 04 11 kdbel, amely kulonbozik a 17 04 10-tol 7 000

19 12 03 nemvas f6mek 1 000
Osszesen: 12 000



A hulladekgazd6lkoddsi tev6kenys6g meghat6roz6sa a huttadekgazctalkoddsi tevekenysegek

nyilvAntarl€rsba veteler6l, valamint hatosagi engedetyezls1rol szolo 43912012. (Xll. 29.) Korm.

rendelet [a tovdbbiakban: 439/2012. (X11.29.) Kor:m. rendelet] 2. szilmu mell6klete alapjSn:

- E02 - 03 apritAs (zuzAs, tdr6s, darabolSs, 6rl6s);

- E02 - 06 vdlogatds anyagminos6g szerint (oszt6lyozds);

A telephbly 6200 m2 alapteruletrj, teljes terulete szil6rd burkolattal ell6tott, 4 m6ter magas
beton kerltessel kdrbekeritett, 24 or6s orz6se biztosltott, kam erdkkal fel szerelt.

A nem veszelyes hullad6kokat (els6sorban kdbel hulladekokat, illetve mtianyag bevonat0 16z

tartalm0 hulladekokat) Enged6lyes az 1214 Budapest, R6zsa utca 17..^szAm alatti telephelyen

m6rlegeli, a hulladekok mennyisegerol szAmit6gepes nyilvAntarldst vezet. A hulladekok a

regisztraciot kovetoen kerUlnek be t6rgyi telephelyre, ahol egy 200 m2-es betonozott tertileten

kerU I nek gy Ujtesre az e16kezel 6s meg kezd6s6i g.

Az el6kezel6si tev6kenyseg folyamata: darabolSs es foalkotokra (f6leg mUanyag es 16z) torten6

sz6tv6lasztds. Elektrosztatikus m6dszerrel elkulonit6sre kerul a por frakci6, illetve a paplr-textil

frakci6, melyek a zsdkos porlevSlaszt6ba kerulnek.

Az el6kezel6s 'eredm6nyekent keletkez6 f6m (16z), illetve m[]anyag hulladekokat foleg big-bag'

zsdkokban (esetenk6n 1 m"-es f6m l6d6kban) gyUjtik. A 16z hulladekok z6rl rakt6rban, a mUanyag

hulladekok egy f6lig nyitott szlnben kerUlnek gy[ijt6sre a hasznosit6 szervezetnek tdrt6n6 dtaddsig.

A lev6lasztott por frakci6 nyflt szinen, big-bdg zsdkokban kerUl gyUjtesre a lerakoba torteno

elsz6llit6sig.

2.1./ Szem6lyi felt6telek:

Enged6lyes a tev6kenys6ge v6gz6s6hez kornyezetv6delmi megbizottat alkalmaz, valamint

biztosltja a tev6kenys6g el | 6t5sdrhoz szu ks6ges szem 6lyi felt6tel eket.

2.2.1 T 6rgyi eszkiizij k:

- 1 db komplett sredder feldolgozo sor (el6aprlto, granuldl6 6s szepa16l6 egysegekbol 6ll, a

hozzAjuk ta rtoz6 sz6l I it6 szal agokkal 6s pod ev dl aszt6va | )

- 2 db forgorakod6 gep (egyik d[zel, mdsik villany uzemU),

- 1 db diesel targonca,
- 3 tonna m6r6shat6r[ digitdlis m6deg,

- 1 m3-es f6m l5d6k,

- big-bag zsAkok.

2.3.1 P 6nzigyi eszkciziik:

Enged6lyes t6rgyi tev6kenys6g6re vonatkoz6an az UNIQA Biztoslt6 Zrt.-n6l kotott

kornyezetszennyez6si k6resem6nyre is kiterjedo felelossegbiztosltdssal rendelkezik (kdtvenyszdm:

4432288).

3.1 Az enged6lyezett tev6kenys6g v6gz6s6re vonatkozo e15ir6sok:

1. A tev6kenys6get a kornyezet vesz6lyeztetes6t kiz6r6 m6don, a vonatkoz6 jogszabSlyokban

el6irtaknak megfeleloen kell v6gezni. A tev6kenys6g vegz6se sor6n bek6vetkez6 hav6ria

eset6n a Pest Megyei Korm6nyhivatal Erdi J6r6si Hivatala Kornyezetv6delmi 6s

Term6szetvedelmi F6oszt6ly6t (a tov6bbiakban: Jdr6si Hivatal), halad6ktalanul (tdvkozlo

hAlozatutlAn24 6r6n belul, lr6sban 4B 6r5n beltil)6rtesiteni kell, a k6relh6ritdsi tev6kenys6g

azonnal i megkezd6se mellett.

2. A telephelyi gyUjtes 6s elokezel6s sor6n a kdrnyezet a hullad6kokkal nem szennyez6dhet. A

tev6kenys6g v6gz6se sordrn bekdvetkezo esetleges k6resem6ny, szennyez6des eset6n

Kdrnyezetv6delmi €s Term6szetv6delmi F6oszt6ly
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca '10-12.

Telefon: (06-1)478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.oov.hu

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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annak felsz6mol5sarol, a terulet eredeti Allapotilba val6 visszaSllit6s616l Enged6lyes koteles
gondoskodni.

Jelen engedely birtokdban vesz6lyes hullad6kot vagy vesz6lyes hulladekkal szennvezett
hulladekot 6tvenni 6s kezelni tilos.

Engedelyes koteles a kulonbdzo tipusri nem vesz6lyes hulladekokat egym5st6l elkulonitve,
felirattal ell5fua, a hulladek fajt6j6nak 6s tipusdnak megfeleroen kialakitoti
gyrijtoedenyzetben, kornyezetveszelyezteteslkizAro m6don gyrlijteni. Gondoskodni keil arrol
nogy az egyes hullad6ktipusok ne keveredhessenek egymdssal.

Engedelyes a telephelyen hullad6kokat nem halmozhat fel, azok elokezeles6rol, illetve
tov6bbi kezel6sre, hasznositdsra, drtalmaflanit6sra tort6n6 6tadds616l folyamatosan
gondoskodni kell.

A hullad6kt5rol6 hely eset6ben be kell tartani az egyes hutlad6kgazdiltkod|si tltesitmenyek
kialakitasdnak 6s dzemettetesenek szabalyairot sz6lo 24612014. (1X.29.) Korm. rendeletben
[a tov6bbiakban: 24G I 20 1 4. (lx. 29. ) Konn. rendelet] fogl artakat.

A telephelyen egyidejffleg gyfijthet6 nem vesz6lyes hullad6kok mennyis6ge
(tfpusonk6nt 6s iisszesen is) legfeljebb 200 tonna.

A hullad6krol szolo 2012. evi CLXXXV. torv6ny [a tov6bbiakban: Ht.] 15. S (5) bekezd6s6nek
6rtelm6ben az 6tvett nem vesz6lyes hullad6kok hasznositist megeldzd t6rol6sa (az
el5kezel6ssel egyiitt) az 6tv6telt kovetr5en legfeljebb 1 6vig v6gezhet6, figyelembe v6ve
a Ht. 12. g (3) bekezd6s6ben foglaltakat is.

A nem vesz6lyes hulladekok olyan kezelonek adhat6k et, amely rendelkezik az adott
azonosit6 k6drl hullad6kokra 6rv6nyes hullad6kgazd6lkod6si, vagy egys6ges
kornyezethaszn6lati enged6llyel. Enged6lyes k6teles megbizonyosodni a kezelo
en gedelyenek megl ete16l.

Az elkul6nitetten gyrlijtdtt, el6kezelt, hasznosithat6 nem vesz6lyes hulladekok kizAr6lag
hullad6khasznosit5s celjara adhat6k tov6bb.

Az alkalmazott gyrlijt6-, csomagol6- 6s takar6eszk)zlk epseg6r6l rendszeres ellen6rz6ssel
kell meggy6z6dni. A s6rult eszkozt haladektalanul 6pre kell cser6lni.

A sz6l 6ltali elhord6s nregakadalyozlsAnak felt6teleit, illetve a telephely rendezetts6g6t,
karbantartds6t, tisztdntart6s6t folyamatosan biztositani kell.

A gytil6kony hulladekok gyrijteset ttjzv6delmi szempontbol a telephely biztons6gos r6sz6n
kell megval6sltani.

A tev6kenys6g v6gz6se 6s a berendez6sek rlzemeltet6se sor6n az el6rhet6 legjobb
technik6n alapul6 mriszaki int6zked6sek v6grehajtds6val kell a levegoterhel6st meget6zni,
illetoleg a legkisebb m6rt6kUre csokkenteni.

A rakod6s sor6n megfelelo intezkedes megt6tel6vel kell biztositani, hogy a mozgatott anyag
l6gszennyez6st ne okozzon.

A szabadban v6gzett anyagt6roldst 0gy kell kialakitani, fenntartani, hogy abbol a lehet6
legkevesebb l69szennyez6anyag kerUljon a kornyezetbe. A telephely rendszeres
karbantart6sd16l es tisztdntartdsdr6l folyamatosan gondoskod n i kell.

A tev6kenys6g vegz6se sordn esetlegesen keletkezo vesz6lyes 6s nem vesz6lyes
hullad6kokat azonosit6 k6d szerint be kell sorolni a hultad6kjegyz6kr6t szoloT2l2013. (Vlll.
27.) VM rendelet [a tov6bbiakban: 7212013. (Vlll. 27.) VM rendetet] 2. sz6m0 mel6ktete
szerint.

A tev6kenys6g sor6n esetlegesen keletkez6 vesz6lyes hulladekok eset6ben be kell tartani a
vesz6lyes hullad6kkal kapcsolatos egyes tevekenys6gek 16szletes szabdlyair6t szolo

Kdrnyezetv€delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztdlv
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.

Telefon: (OO-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosaa@pest.oov.hu

W eb: http://www. kormanyh ivatal. hu/hu/pest

6

6

7.

8

9

10.

11.

12

14

to

17

18



19

2A

22512015. (Vlll. 7.) Korm. rendelet eloirdsait 6s a tev6kenyseget a kornyezet

vesz6lyezteteset kizdr6 m6don kell v6gezni.

Enged6lyesnek az elektronikai hulladekok kezel6si tev6kenys6ge v6gz6s6hez
szakk6pzetts6ggel rendelkezo alkalmazottat kell foglalkoztatnia a 43912012. (Xll. 29.) Korm.

rendelet I S (1) bekezdes6nek e) pontja alapj€rn.

Az elektromos 6s elektronikai hulladekokat 0gy kell tovdbbi kezel6sre 6tadni, hogy teljesuljon

az elektromos 6s elektronikus berendezdsekkel kapcsolatos hullad6kgazdalkodAsi

tevekenysegekrot szolo 19712014. (Vlll. 1.) Korm. rendelet 2. szAmu melleklet 2. pontjSban

meghatarozott hasznosltdsi es 0jrafeldolgozdsi arAny m6rt6ke, valamint gondoskodni kell

arrol, hogy a 26. $ (1) bekezdesben meghat6rozott felt6tellek,Jovdbbi kezel6s sor6n

teljesuljenek.

Enged6lyesnek be kell tartania az enged6lyk6re!mi dokumenticioban szerep16 hav6ria
tervben foglaltakat.

A tev6kenys6g v6gz6se sor6n Enged6lyesnek folyamatosan rendelkeznie kell kornyezeti

k6resem 6ny re kiterjed6 feleloss6g biztosit6ssal.

Engedelyesnek az engedetyben megJratSrozott felt6telekben bekQvetkez6 vSltozdst, illetve a

hulladekgazd6lkoddsi tev6kenys6g megszUnietes6t annak bekovetkez6s6t6l sz6mltott
15 napon beliil a Jdr6si Hivatalnak be kelljelenteni.

A hullad6kgazd6lkoddsi tev6kenys6g16l a hullad6kkal kapcsolatos nyilvdntartdsi 6s

adatszotgdltatdsi k\tetezetts6gekrol sz6l6 30912014. (Xll. 1 1.) Korm. rendelet [a

tov6bbiakban:30912014. (Xll. 11.) Korm. rendelet] elolr6sainak megfelel6 nyilvdntad6st kell

vezetni 6s adatszolgdrltatdst kell benyfjtani a J6r6si Hivatal r6sz6re.

Enged6lyes koteles a tev6kenys6ge v6gz6se sordn a J6r6si Hivatal dltal ell6tott felugyeleti

tev6kenys6g6rt telephelyenk6nt a Jdr6si Hivatal r6sz6re - kulon jogszab6lyban

meghat6rozott mert6kU - 6ves felugyeleti dijat fizetni minden 6v februir 28. napj6ig.

3.1.1 Budapest FSviros Korrn6nyhivatala XX. Keriileti Hivatala N6peg6szs6gUgyi Oszt6ly
PE-2oR/NEOtOO842-2t2017. sz6rnon kcizeg6szs6giigyi szempontb6l a tev6kenys6g
v6 g z6s 6 h ez az alibbi el 5i r6s o k ka I hozzdiAr ult:.

1. A hulladekkezel6st v6gzo szem6lyek eg6szs6g6t, biztons6g6t nem vesz6lyezteto

munkav6gz6s felteteleirol a hullad6kkezelo szolg6ltat6s Uzemeltetoj6nek kell

gondoskodnia.

2. Els6segelynyUjt6 felszerel6s biztosltAs616l annak felt6lt6s6rol, valamint a lej6rt

felhaszn6lhatos6gi idejii termekek cser6j6rolfolyamatosan gondoskodni kell.

3. A g6pi 6s egyeb eszkozok t6rol6terulet6nek r6gcs6l6- 6s rovarmentesit6s6t szuks6g

szerint, de legal6bb 6vente el kell v6gezni.

4. A mrjkod6s sor6n a vesz6lyes anyagokkal 6s vesz6lyes k6szltm6nyekkel kapcsolatos

elolr6sok betart6s6rol gondoskodni kell.

5. Munkav6gz6s kozben biztosftani szuks6ges a nemdoh6nyzok v6delm6t.

3.2.t F5virosi Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g lgazgat6-helyettesi Szervezet

Katasztr6fav6delmi Hat6s6gi Oszt6ly (a tovAbbiakban: FKI-KHO) a 35100'151'112017 '611.

sz6mf szakhat6sdgi illiisfoglaliis6ban a tev6kenys6g v6gz6s6hez az alSbbi

ki kcit6sekkel hozzdjArult;

1. A tev6kenyseg ilgy v6gezhet6, hogy annak kovetkezt6ben

- a vlzk6szlet term6szetes v6detts6ge ne csokkenjen, vagy ne novekedjen a

kornyezet s6rul 6kenYs6ge,

Kdrnyezetvedelmi 6s Tei'm6szetv6delmi F6oszt6ly
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Farc (06-1) 478-4520
E-mail : zoldhatosag@pest,gov.hu

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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a vizkeszletbe 6 honapon belul le nem bom16 kdrosit6 anyag ne kerriljon,
olyan leboml6 anyag ne jusson a vizk6szletbe, amelynek mennyisege, jellege
vagy bomlSsterm6ke a felsz[n alatti v'tz minosegenek kdrosodds at okozza.

2 A foldtani kozeg es a felszln alatti vizek min6sege nem vesz6lyeztetheto.
3' A hullad6kgazd6lkod6si tev6kenyseget a kornyezet szennyez6set es kiirositds6tkizaro m6don ugy kell v6gezni, hogy ne okozzon a foldtani kozeg 6s a fetszin atattivizszennyez6ssel szembeni v6delm6hez szukseges hatd16rt6kekrot 6s a szennyez1sek

m616s6r6l szol6 6/2009. (lv. 14.) KvVM-Eriril-rvu egyLittes rendelet meil6kleteiben
megSllapitott (B) szennyezetts6gi hat616rt6keket meghalado minoseg roml6st.

4' A munkdlatok sor6n csak kifog6stalan dllapot0, karbantartott munkagepekhaszndlhat6k. ,,,

5' A munkag6pek tankolasa sorSn az esetleges elfoly6sok felfog6sdnak 6rdek6benmegfelel6 meretu k6rment6 t6lcat kell alkalmazni a talaj-, 6s talalviz szennyezodes
megel6z6s6re.

A fenti eloirdsok - hatdridore torlen6 vagy megfelel6 - onk6ntes terjesit6s6nek elmarad6sa eset6n akozigazgat6Si hatosdgi eliaris 6s. szotg'ltatils futtatdnos szabiltyair6t szolo 2oo4.6vi cXL. torv6hy
[a tovSbbiakban: Ket.] 134. $-dban es 6'1. g-6ba rfoglaltak alkatmaz6s6nak van helye.

Amennyiben a JSrdsi Hivatal megallapitja, hogy az engedelyt k6ro a k6relemben val6flan adatokatszerepeltetett, az enged6ly megadds6hoz el6irt feltetelek m6r nem 6llnak fenn, Enged6lyes az
kenys6get megsztinteti, vagy Enged6ryes a tev6kenys6get az enged6ryben
m6don gyakororja, a Ht. 84. s (1) 6s (2) bekezd6s6ben fogrart

etalkalmazza.

Amennyiben Enged6lyes a hulladekgazdSlkoddssal kapcsolatos jogszabdly, kozvelenulalkalmazand6 uni6s jogi aktus vagy hat6sdgi hat6rozat el6ir6sait megs6rti, a hatos6gienged6lyhez, hozzaifirullshoz, nyilvdntartdsba v6telhez vagy bejelent6shez kotott
ozzdjAr ul6s, nyi lv 6 nta rtdsba v 6tel va gy bej el ent6s
ell6ktermek elo6llit6s616l vagy kepz6d6se16l a
eleloen tdj6koztatja, hulladekot term6kkdnt, illetve

l, akkor Enged6lyest a Jdrdsi Hivatal a Ht, g6. g
69 megfizet6s6re kcitelezi.

4.1 A,z enged6ly 2022.februilr 29. napjAig hat6lyos.

A Korm6nyhivatal Enged6lyes tdrgyi telephelye vonatkozdsdban benyujtott nem vesz6tyes
h u I I ad 6 k tii ro I 6 h el y i.i zem e I tet6s i szab 6ly zat6t j 6 v6 h a g yj a.

Egyidejtileg megallapitom, hogy az elj6r6s igazgat6si szolgaltatasi dija 240000 Ft, metynekvisel6s6re Enged6lyes koteles' Meg6llapitom, nogy az igazlatasi szolg6ltatdsi dij megfizet6sre
kertilt.

Jelen dont6s ellen a kozlest6l sz6mitott 15 napon belul a pest Megyei Kormdnyhivatal
Kornyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi Foosztalyiinak cimzett, de a Jdrdsi Hivatalhoz hdrompelddnyban benyfjtand6 fellebbez6ssel tehet 6lni.

f' Ie-ll-e-bbez6si 
eljSrSs diia 120 000 Ft, amit a Jdrdsi Hivatal Magyar Allamkincst6rn6t vezetett10023002-00335728-00000000 sz6m( el6i16nyzat-felhaszn6ldsi szamldjAra kell befizetni dtutal6simegbizdssal, vagy k6szpenz-6tutalSsi megbizdssal (csekk) postai (ton. A fellebbez6s etektronikus

uton torten6 benyujt5sSra a megfelelo technikai hStter hiSnya miatt nincs lehetos6q.



INDOKOLAS

Engedelyes k6relemmel fordult a teruletileg illetekes els6fokti kornyezetv6delmi 6s

termeszetv6delmi hatos6g fel6, hogy ot 6vre enged6lyezze a hat1rozat 1./ pontj6ban megnevezett

nem vesz6lyes hulladekok telephelyen tort6no gytijteset 6s elokezeleset.

Enged6lyes t6rgyi telephelyre vonatkoz6 nem veszelyes hulladekt6rol6 hely iizemeltet6si

szabillyzalilt 6tvizsg6lva a J6r6si Hivatal meg6llapitotta, hogy az megfele-l a 24612014' (lX. 29.)

Korm. rendelet2l. $ (5) bekezd6s6ben foglalt kovetelmenyeknek, amelyre tekintettel a 21. $ (a)

bekezdes alapjdn a Jdr6si Hivatal a rendelkezo r6szben foglaltak szerint hatdrozott.

A J6r6si Hivatal a hulladekt6rolo hellyel kapcsolatos el6irdst a 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet

21. S (4) bekezd6se alapjSn tette meg.

A kerelemb6l 6s annak mell6kleteibol, valamint a tdrgyi telephelyen 2017. ianuAr 26. napjdn tartott

helyszini szeml6n tapasztaltak alapjSn meg6llapltottam, hogy a fenti eloirAsok betart6sa mellett

Engeh6lyes tev6kenys6g6vel a kornyezetet nem vesz6lyezteti, az a Hl. 4. $-5val 6s'6. $-6val

osszhangban van.

A t6rgyi telephelyen gyrlljt6si 6s elokezel6si tev6kenyseggel 6rintett nem vesz6lyes hullad6kok

tipusainak illetve mennyis6g6nek, valamint a telephelyen egyidej0leg gyUjthet6 hulladekok

mennyis6g6nek meghalfurozAsa a 7212013. (Vlll. 27.) VM rendelet 2. szAm'i mell6klete, a

beny0jtott k6relem, valamint a telephely mfiszaki jellemzoinek figyelembevetelevel t6rtent.

Budapest XXl. kerulet Csepel OnkormdnyzatAnak Jegyz6je Vll-1297012212013. ilgyiratsz6m0

hatArozatAval, 683-T nyilvdntart6si szdm alatt telepenged6lyt adott a telepenged6ly, illetve a telep

t6tesit6s6nek bejetentese atapjdn gyakorathato egyes termel6 6s egyes szolgdltat6

tev6kenys6gekr6l, valamint a tetepengeddtyez6s rendi6rol 6s a beielent6s szabdlyairol szol6

5712013. (ll. 27 .) Korm. rendelet alapjdn.

Az FKI-KHO a 35100-151-1l2O17.Alt. szdm0 szakhat6s6gi 6ll6sfoglalSs6ban a tev6kenys6g

v6gz6s6hez a rendelkez6 r6szben foglalt kikot6sekkel hozzQArult

Szakhat6s6gi SlldrsfoglalAsAt az al6bbiakkal i ndokolta:

,,Engedelyezo hatosdg a kozigazgat6si hatosdgi elj1rAs 6s szolgdltatas 1ltalanos szabalyairol

szolo 2004. 6vi CXL. torv1ny (a tovabbiakban: Ket.) 44. S ()42) bekezd6se 6s a

k6rnyezetv6detmi 6s term6szetv1delmi, hat6sdgi 6s igazgatdsi feladatokat ellitt6 szervek

kijel6t6s6r6l szol6 71/2015. (tt1.30.) Korm. rendelet 7. szdmA meil6klet6nek Il. szAm1

tdbtdzatdnak 5. pontia alapi1n megkereste az FKI-KHO-I titrgyi ilgyben.

A szakhat6sitgi ilttdsfogtatds megaddsiAra a kornyezetv6delmi 6s term1szetv6delmi, hatosdgi

6s igazgatflsi fetadatokat etl1to szervek kijel6l6s6r5l szol6 71/2015. (ll. 30.) Korm.

rendeletnek a k6zponti hivatatok felAlvizsgalatdval 6s a iitrAsi (f6vdrosi kerilleti) hivatalok

meger6sit6s6ve! osszefugg6 egyes kormdnyrendeletek m6dositdsarol sz6l6 379/2016. (Xll-

2.) Korm. rendelettet megdtlapftott,2017. janudr 1. napi6t6l hatdlyos rendelkezlsei alapi1n

keriilt sor.

A 2016. december 21. napjAn 6rkezett megkeres6shez csatolt engedely k1relem 6s a

rendelkez1sre eil6 dokumentumok )rdemi vizsgalat|t kdvet6en az

figyelembevetel6vel a rendelkez6 r1szben foglaltak szerint d6ntottem.

al6bbiak

Enged6tyes tArgyi telephelyen nem vesz6lyes hullad6kok gyfiit6set 6s elokezel6s1t v6gzi. A

tetephety vfzelldtdsa, szennyviz- 6s csapad6 kviz elvezet6se k6zilzemi hdlozattal megoldott.

Technologiai szennyvIz nem keletkezik.

Kornyezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi F6osztdly
1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.
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Targyi brabt a vizbazisok, a t1vtati vfzbiizisok, valamint az ivovizeilatast szotgdt6
vizil6tesftmenyek v6delmerol szolo 123/1gg7. (Vtt. 18.) Korm. rendelet szerint kijetltt vizb,zist
nem 6rint.

Tdrgyi terillet 6rinti a FovArosi Vizm7vek Ztt. (1134 Budapest, V6ci 0t 2g-27;
tizemeltet6seben allo KTVF: 11490-3/2009. szdmon modosftott, KTVF: 5020-3/2008. szamon
kiiel)lt Csepel'Haliszteleki vizb1zis hidrogeologiai vedobr1le6nek,,8" z6ndjdt.
Targyi terillet a vizgazd1lkoddsrol szolo 1g95.6vi LVtl. torveny 1. sz6m| meil6ktet 12. a)
pontja alapjan meghatarozott nagyvizi medret, valamint a nagyvlzi meder, a pafti sav, a
vfziarta es a fakad6 vizek altal veszelyeztetett brlbbk hasznalatdrol, hasznositasarol,
valamint a folyok eset6ben a nagyvizi mederkezel\siterv k6szit6s6ne.k rendjere 6s taftatmilra
vonatkoz6 szabdlyokrol szolo 83/2014. (tlt. 14.) Korm. rendelet 1..S 7/ pontja atapj1n
meghatdrozott parti sdvot nem 6rint.
A hatosdgi ddntdshozatal a vizek hasznositdtsitt, vddetmet 6s karl6teleinek elharitasat
szolgdlo tevekenys6gekre 6s letesftmenyekre vonatkoz6 6ttatdnos szabdlyokrol szot6
147/2010' (lV. 29.) Korm. rendelet, a fetszin alatti vizek v6detmer6lszolo 219/2004. (Vlt. 21.)
Korm. rendelet 6s a vizgazd1lkoddsi hatosilgi jogkor gyakortdsdrol szolo 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet [a tovdbbiakban: 72/1996. (V. 22) Korm. rendetet] figyelembev6tet|vel t6rtent.
Jelen szakhatosdgi alldsfoglal1st a KeL 44. g figyetembev1televel adtam ki.' A szakhat6sdgi illtdsfogtatds etleni onAllo fettebbezls lehet6s6g6t a Ket. 44. S @ bekezd6se
zdrja ki.

Az FKI-KHO feladat- 6s hatdtskoret a 72/1996. (V.22.) Korm. rendele/ 7. g (1) bekezdese, a
vfzAgyi igazgatdsi 6s a viz]gyi, valamint a vizv6delmi hatosdgi fetadatokat ellato szervek
kiiel6les6rol szolo 223/2014. (lX. 4.) Korm. rendelet [a tovdbbiakban: 223/2014. (tX. 4.) Korm.
rendeletl 10. S () bekezd6s 2. pontja, valamint ittet6kess6g6t a 223/2014. (1X.4.) Korm.
rendelet 2. szdmI mell6klet6nek 2. pontja szab6lyozza.,,

Az elj6r6s sordn kdzrem(kod6 szakhat6s6g iillAsfoglaliis6t 6s annak indokol6s6t a Ket. 72. g
(1) bekezdese db) 6s ed) pontjai alapj6n foglaltam ahatArozalba. A szakhat6s5g Stt6sfoglaldsa
ellen a Ket. 44. $ (9) bekezd6se alapj5n ondllt5 jogorvoslatnak nincs helye, az a hatlrozat elleni
jogorvoslat keret6ben tdmadhat6 meg.

Budapest , Fovdros Korm6nyhivatala XX. Kerrileti Hivatala N6pegeszs6gUgyi Oszt6ly
PE-20R/NE0|00842-212017. szlmon kozeg5szs6grigyi szempontb6l a tev6kenys6g v6gz6s6hez a
rendelkez6 r6szben foglalt el6ir6sokkal hozzAjArult, melyet az al6bbiakkal indokolt:

,,H ivatkozva az elj drd s sordn alkal mazott fontosabb jogszabdlyokra :

a hullad6kokrol szolo 2012. 6viCDMV. torv1nyre,

- a telepul6si szil1rd 6s foly1kony hullad|kkal kapcsolatos kozegdszs1gilgyi
kovetelm6nyekrol szolo 16/2002. (tV. 1A.) EAM rendetet 3. $. 4.g, b.g-ra,

- a k1miai biztonsdgrol szolo 2000. 6viXXV. t6rv6ny lv-Vltt. fejezeteire,

- a nemdohdnyzok vedelm1rol 6s a dohdnytermlkek fogyasztds1nak, forgalmaz1s1nak
egyes szabdlyair6l 1999. 6viXLll. t6ru6ny 2.9 ds 4. g+a.

Az eljdrds sor6n alkalmazott egy6b jogszabdlyok:
Hatdsk1romet a k1rnyezetv6delmi 6s term6szetv1delmi hat6sdgi 6s igazgatdsi fetadatokat eil6t6
szervek kiiel6l6sdr6l sz6lo 71/2015. (111.30.) Korm. rendetet 30. $-a, tov1bba az A1ami
N6peg6szs6gtigyi 6s Tisztiorvosi Szolgalatr6l, a n1peg1szs1gugyi szakigazgat1si feladatok
ell6tdsr6l, valamint a gyogyszer6szeti 6llamigazgatdsi szerv kijetdt6s616l szot6 m6dositott
323/2010 (X\1.27.) Kormdnyrendelet (a tovdbbiakban R) 19 g (1) bekezd1se, illet6kessdgemet az
R.3. sz. mell6klet 1. pontja 1llapitja meg."

A J6rdsi Hivatal leveg6tisztas6g-v6delmi el6ir6sait a leveg6 v6delm6rot sz6lo 30612010. (Xll. 23.)
Korm. rendelet 4. g 6s a 26. g (2) bekezd6s6ben foglaltak alapjdn tette meg.
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Enged6lyes t6rgyi telephelyen v6gzett hulladekgazd6lkod6si tev6kenys6ge kapcsdn a kornyezeti
hatdsvizsg1lati 6s az egyslges kdrnyezethaszndlati engedelyez6si eljdrAsrol szolo 314/2005. (Xll.
25.) Korm. rendelet [a tov6bbiakban:31412005. (Xll 25.) Korm. rendelet] szerint elozetes vizsgdlati
elj6r5s kerult lefolytat6sra, amelyhez kapcsol6d6an, a Bio-Kalibra Kornyezetv6delmi Szolg6ltato Bt.

Altal Z 3-6 12012. tervsz6m alatt keszitett kornyezeti zajvizsgAlati jelentes alapj5n, Enged6lyes
Budapest XXl. kerulet, R6zsa u. 17. s2.,2101468. hrsz. 6s R6v u. 7. s2.,21065714. hrsz. alatti

telephelyein egyUttesen folytatott hullad6kkezel6si tevekenysegbol eredoen a kornyezetet 616

zajterhel6s a zajv6delmi kovetelm6nyeknek megfelel, a.kdrnyezeti zaj- 6s rez96sterhel6si
hatdr6rt6kek megitllapititsarol szolo 2712008. (Xll.3.) KvVM-EuM egyuttes rendelet 1. sz.

mell6klet6ben, a terUleti funkci6nak megfelelo sorban szerepl6 hat616rtekek,alatt marad.

A 2012.6vben elvegzett m6r6sek ota a telephely uzemel6s6ben a kornyezeti zaj szempontjdbol
nem tortentv6ltoz6s, 0jabb zajforrdsok nem l6tesirltek, a telephely zajkibocs6t6sa nem v6ltozott.
Jogszab6lyi h6tt6r:
A k6rnyezeti zaj 6s rezg6s elleni vedelem egyes szabitlyairol szol6 284/2007. (X. 29.)

Kormdnyrendelet 9. $ (1) bekezd6se szerint: ,,a kornyezetbe zajt vagy rezg6st kibocsdtto

letesitm6nyeket Igy kell tervezni 6s megval6sitani, hogy a v6dend6 terilleten, 6p1leben 6s

, helyis6gben a zaj- vagy rezgdsterhells feleljen nTeg a zVj- es rezg1sterhel6si kdvetelm€nyeknek."
A J6r6si Hivatal zay 6s rezg6sv6delmi szempontb6l a fentiek figyelembev6tel6vel eloirds nelkul

hozzAjAr ult a tev 6kenys6g v 6gz6s6hez.

A Budapest XXl. kertilet 21065714 hrsz. alatti ingatlan egyedi jogszab6ly 6ltal kijelolt orszdgos
jelent6seg0 v6dett term6szeti terUletet 6s a fermdszet v6delm6rol s2o'61996. 6vi Llll. torv6ny 23. $
(2) bekezd6s alapjdn ex lege v6dett teruletet, eml6ket nem 6rint
Az ingatlan az eur6pai kozoss6gi jelent1s1gil term1szetvAdelmi rendeltetesil teruletekr6l sz6l6
27512004. (X. 8.) Korm. rendelet 6s az eur6pai kozoss6gi jelentds6g(i term4szetv6delmi
rendeltet6s(i teruletekkel 1rintett f6ldr6szletekr6l szolo 1412010. (V. 11.) KvVM rendelet 6ltal

meghatSrozott Natura 2000 hAlozat terulet6nek nem r6sze, valamint a barlangok felszini
v6d6ovezet6nek kijetdt6s6r6l szolo 1612009. (X e ) KvVM rendelet 6ltaf megAllaoitott barlang

felszlni v6dodvezetet sem 6rinti.
A tev6kenys6g t6j- es term6szetv6delmi 6rdekeket nem s6rt, ez6rt a J6r6si Hivatal tdj- es

term6szetv6del mi szem pontb6l eloir5s nel kU I hozz6j6rult a tev6kenys6g v6gz6s6hez.

Enged6lyes a KTVF: 698-312014. sz6m0 hullad6kgazd5lkoddsi enged6lyet klv6nja meg0jltani,

mely 2017. m6rcius 1-en lej6r. A telephelyen gy(jteni 6s elokezelni kiv6nt hullad6kok mennyis6ge

nem vAltozik, tov6bbra is kor6bban enged6lyezettek szerint 12 000 V6v (ebb6lf6mhullad6k: 10 500

V6v).

Enged6lyes 1214Budapest, Rozsa u. '17. es R6v u. 7. szAm alatt levo telephely6re vonatkozoan

nem vesz6lyes hullad6kok gyrlijtes6re 6s elokezel6s6re a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet

szerint lefolytatott el6zetes vizsgAlati eljdrAst lezAro KTF: 198'1 g-2112014. sz6mon 6s KTVF: 3872-

3i200B. szdmon m6dositott, KWF: 22317-1912007. sz6m0 hatdrozatban meg5llapft6sra kerult,

hogy a tev6kenys6gnek jelent6s kdrnyezeti hat6sa nincs. A gyUjtessel 5s elokezel6ssel 6rintett

femhullad6kok mennyis6ge 58 050 V6v a ket telephely vonatkoz6s6ban.

Felhivom Engedelyes figyelm6t, hogy a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 3. sz6m0 mell6klet :

l30.pontjaalapj6n: Azl.szdm1mell6kletl-31.,33-35.,38-40.,42-44.,48-SS.ponti1ban,valamint
a 3. szdm| mettektet 1 -75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjdban felsorolt

tevekenyseg vagy l6tesftm6ny 2. $ (2) bekezdes a) pont ab) alpontia szerintiielent6s m6dosftdsa,

kiv6ve, ha a m6dositas az 1. szAm(t mell1klet B. 6s C. oszlopa szerint meghatdrozott tev6kenys6g

vagy t6tesltm6ny megval6sitdsa" a kornyezetvedelmi hat6sdg elozetes vizsg6latban hozott

dontes6tol f Uggoen kornyezeti hat6svizsg6latra kotelezett tev6kenys6g.

Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztdly
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Fentieket figyelembe v6ve meg6llapitottarn, hogy a k6relem teljesit6s6nek kornyezetv6delmi
szempontb6l nincs akaddlya, ezerlaHt. 12. g (2) bekezd6se 6s a 62. g ('1) bekezdese, valamint a
43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet 7. $-a es 9. g-a alapj6n a rendelkezo r6szben foglaltak szerint a
k6relmezett nem vesz6lyes hullad6kok telephelyi gyUjteset 6s el6kezel6set engedelyezem.

Jelen enged6ly a fentijogszabSlyhelyeken tril a Ket. 71. S (1) bekezdes6n 6s72. g (1) bekezd6sen
alaoul.

T6rgyi tigyben a tertiletileg illet6kes elsci fokri k<irnyezetv6delrni 6s term6szetv6delm!
hat6s6g PE|KTF144659-5/2016. szamon ftigg6 hat6lyti hat6rozatot (a tovdbbiakban: Frigg6
hat6lyti hat6rozat) hozott. Tekintettel arra, hogy a J6r6si Hivatal jelen hatirozattal az i.igy
6rdem6ben dont6st hozott, ez6rt a Ket.71lA. g (4) bekezd.6s6ben fog'ialtak alapjdn a Ftigg6
hat6lyri hat6rozatban foglaltakhoz nem kapcsolodnak joghat6sok,

Az elj6r6s igazgatiisi szolg6ltat6si dlj6nak mertek6t a kornyezetvedelmi 6s term1szetvedelmi
hat6sdgi eli1rdsok igazgatdsi szolgdltatasi dijair6l sz6l6 1412015. (lll. 31.) FM rendelet
[tovSbbiakban:1412015. (111.31.) FM rendelet] 1. sz6m[ melleklet l. fejezet 4.6.6s 5. sorszdma
alapj5n Sllapltottam meg. 

,

Az igazgatlsi szolgSltatdsi dij visel6s6re a 1412015. (lll. 31.) FM rendelet 5, S (3) bekezd6se
alapjAn Enged6lyes koteles. Azigazgatlsi szolgdltat6si dijat Enged6lyes megfizette.

A fellebbez6shez val6 jogot a Ket. 98. S (1) bekezd6se biztositla, az eloterjeszt6sere nyitva 6llo
hatdridot a Ket.99. S (1) bekezd6se 6llapitja meg. Az eloteryeszt6s modj6t a Ket. 102. S (1)
bekezd 6se hat1r ozza meg.

A fellebbez6si elj6riis d'tjdnak mert6ket a 1412015. (lll. 31.) FM rendelet 2. g (5) bekezd6se irja elo.

Felhivom Enged6lyes figyelm6t, hogy aki a hullad6kgazd6lkod6ssal kapcsolatos jogszabdly,
kozvetlenUl alkalmazando unios jogi aktus vagy hat6sagi hatdrozai elorr6sait megs6rti, a hat6sdgi
enged6lyhez, hozzAjArulAshoz, nyilv6ntart6sba v6telhez vagy bejelent6shez kotott
hullad6kgazd6lkod5si tev6kenys6get enged6ly, hozzAjArultrs, nyilv6ntartSsba v6tel vagy bejelent6s
n6lkul, illetve att6l elt6roen v6gez, vagy a mell6kterm6k eloAlllt6sdr6l vagy k6pz6deser6l a
kornyezetvedelmi hat6s6got nem vagy nem megfeleloen tAj6koztatja, hulladekot term6kk6nt, illetve
mell6kterm6kk6nt hasznSl fel, forgalmaz vagy tArol, azl a J6r6si Hivatal hullad6kgazddlkod:isi
birsdg megfizet6s6re kcitelezi.

T6jekoztatom tov6bbd, hogy az el6ir6sokban foglaltak teljesit6s6nek elmulasztdsa, illefue a
hatSrozatban eloiftak nem megfelelo teljesltese eset6n a Ket, 127. S (2) bekezdese alapj6n a
v6grehajtdst v6gz6ssel elrendelem, tov6bb6 a Ket. 134. S d) pontja szerint, a 61. g-ban
meghat6rozott mertekU elj6r6si birs6g kiszabdsAnak van helye, melynek legkisebb osszege iitezer
forint, legmagasabb osszege term6szetes szem6ly eset6n otsz1zezer for,int, jogi szem6ly vagy jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkezo szeruezet eset6n egymilli6 forint. Az eljAr(tsi birsdg egy eljdrdsban,
ugyanazon kotelezetts6g ism6telt megszeg6se eset6n ism6telten is kiszabhato.

Jelen hat6rozat egy p6ld6nydt tSjekoztatdsul megkuldom a teruletileg illetekes katasztr6fav6delmi
igazgat6s6g r6sz6re, a Ket. 15. S (4) bekezdes6nek, tovdbb6 a kornyezetv6delmi 6s
term6szetv6delmi hat6sdgi es igazgatasifeladatokat ell1to szervek kijel6l6s6r6l szolo7112015. (lll.
30.) Korm. rendelet [a tovdbbiakban:7112015. (lll. 30.) Korm. rendelet] 31. S (4) bekezd6s6nek
figyelembev6tel6vel.
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A kornyezetvedelmi 6s term6szetvedelmi hat6segk6nt elj1ro J{trAsi Hivatal feladat- 6s hat6skor6t,

valami nt il I et6kess6get a 7 1 | 2015. ( | | l. 30. ) Korm. rendelel szabAly ozza.

Jelen donles - fellebbezes hisnyAban, krilon 6rtesltes nelkul - a fellebbez6si hatdrido leteltet

koveto napon jogerore emelkedik.

Budapest, 2017. februAr 9.

B6ns6ghy Bdlizg jf r6si hivatalvezet6
neveben 6s megbizdsdb6l :

dr. CserkritiSzabolcs s. k.

fooszt6lyvezet6

lNn
Kiadmdnv hitelei.rl(T\

Kapi6k: Ugyint6zoi utasltds szerint.
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