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HATAROZAT
Az

C)rszágos Környezetvédelmi és Természetvédelrni Főfelügyelóség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)

a METALKER HUNGARIA

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 2141 Csömör, Réz utca l . KÜJ: l003 j64l4, telephely: 2141 Csömör, Réz utca 1
KTJ: 10tr677702, KSH azonosító: 12241417-4611-113-1j, nyilvántartási szám: 23912KERKOZ120I4, a
továbbiakban: Engeclélyes) reszere - kérelrnének hel5t adra ,

engedélyezi
veszélyes hulladékok országos szál|ítását, közvetítését és kereskede|mét az alátlbiak szerint.

1.) Az engedélvezett hulladékg?zdálkodási tevékenvségmeenevezése:
Szállítási, közvetítési és kereskedelmi tevékerrységvégzéseveszélyes hulladékok tekintetében.
2.)

A hulladókeazdálkodási

tevékenyséeeel érintett terület:

Magyarország területe,
3.)

A hulladék faitáia. típusa és mennyisége:
Azonosító
kód

06

Mennyiség

Megnevezés

(t/év)

SZERVETLEN xnvrrar FOLYAMATBÓL szÁnmazÓ

HULLADÉK

06 03

sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszerelésébő|,
forgalmazásábó| és felhasznáIásából származó hulladék

06 03 15*

neh ézfem ek

eí tatltalmazó

300

fém ox i d

BEvoNAToK (FESTnxnr, LAKKOK ns zotvtÁNcoK),
RAGAsZToK,
NYOMDAFESTÉKEK

08

TOMITOANYAGOK

KISZERELÉsnnŐr, FoRGALMazÁsÁnÓr,
FELHASZNÁLÁsÁBÓL

08 01

ES

cyÁnrÁsÁgóL,

SZÁRMAzÓ HuLrannx

ns

festékek és lakkok gyártásából, kiszerelésébő|o forgalmazásából
és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származő
hulladék

0l l1*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartaImazó
festék- és lakk-hulladék

50

08 01 13*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat taftalmazó
festék- és lakk-iszap

50

08 03

nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és
felhasználásátlól származó hulladék

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartal.maző, hulladékká vált toner

08

1016 Budapest. Mészáros u.
Telefon : 2249 -1 00 F ax: 2249

58/a.
-1

63

Levélcím: 1539 Bp. Pi. 675

60

www. ors7a poszoldhatosas. sov.hu
orszasos@zo ldhatosag.hu

TERMIKUS cyÁnrÁsFor,yAMArnór, szÁnmazó

10

Hu

alumínium elektrolízisébőt és termikus kohászatáből szírmazo

l0 03

hultaclék

l00304*
1U

luoÉx

UJ Uó,

el

l00

sődleges ternelésbőI származő salak

lUu

másoci iagos termeiésbői származő sósaiak

l szártnaző

l0 03 09*

nrásod l agos terme lésbő

10 04

ólom termikus kohászatából származő hulladék

I0 04

0lx

l00402*

sal

50

ak (feketesal ak)

elsődleges és rnásodlagos tennelésből származó salak

200

elsódleges

300

és másodlagos

termelésből szárlnaző kohósalak

(lernsalak; és [ölözek

10 08

esyéb nemvas fémek termikus kohászatáből származő hulladék

l0

elsődleges és rnásodlagos termelés sósalakia

0B ()Bx

300

10 11

üves és üvestermékek svártásából származó hulladék

l0

rreh

11 11*

ézfémekeí tartalmazó (pl, katóds

u

gár csövek), üvegrészec skék és

iivegpor hulladéka

300

FBMBK ns

EGYEB ANYAGOK xÉnrraI
FELüLETKEzELBsnnór ns nnvoNÁsÁnól szÁRMAzÓ
HIJLLADEK; NEMVAS FEMEK HIDROMBTALLURGIAI
HULLADEKA

11

11 01

fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származő és egyéb
hulladék (pl. galvanizá|ási eljárások, horganyzási eljárások,
revétlenítésieljárások, maratás, foszfátozás. lúgos zsírta|anítás,
anódos oxidáIás)

i1 01 09*

veszélyes anyagokat taftalmaző iszap és szűrőpogácsa

1l 01

v e s zé y e

13*

1

s an

y

a

go

kat talíalmaző zsírtalanitási

h u l

OLAJHULLADEK Bs A FOLYEKONY ÜznvraNyec
főcsoportokban meghatározott hulladékot)

í3 02

30

lad ék

HULLADEKA (kivéve az étolajokat, valamint

13

100

a 05, a 12 és a 19

motór-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

13 02 04*

ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- es
kenóola.j

20

l3 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem íaftalmaző motor-, hajtómUés kenőolaj

20

l3 02 06x

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

20

13 02 01*

biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj

20

l3 02 0B*

egyéb motor-, hajtómii. és kenóolaj

20

CSOMAGOLÁSI HULLADEK; rÖznrEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
rönrőxENDőK, szűnóaxyAcoK ÉsvÉlónun^ztT
csomagolási hulladék (béleértvea válogatottan gyűjtött

t5
15 01

l5 0l

települési csomagolási hulladékot)

10*

veszélyes anyagokat maradékkénítaft,almáző vagy
szennyezett csomagolási hulladék

azokka|

60

]50l ll*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbeszteí) taftalmaző fémből

készült csomagolási hulladék, ideénve a kiürriilt

lra.jtógázos

60

palackokat

15 02

abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők

l5 02 02*

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok
(ideértve a közelebbróI ltreg lleII határozott olajszűrőket),

és védőruházat

100

törl őkendők. védőrLrházat

16

A HULLADBKJEGYZEKBBN KÖZELEBBRŐL MEG NBM
HATÁROZOTT HULLADEK

16 02

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 09*

pc

16 02 lOx

1602

ll*

B

-t tartalmaző tran szfo rm áto ro k é s ko

n

de n

PCB-t tatlalrnazó vagy azzal szennyezett, használatból
berendezés, amely kiilönbözik

a 16 02 09tól

or-szérrh i dro gé neket

(HCFC, HFC)

kl

ór-fl

u

kiront berendezés

l0

záto ro k

kivont

tartal maző has4llálatbó l

l0
20

16 02 13*

veszélyes anyagokat taft,almaző kiselejtezett berendezés, amely
kiilönbözik a 16 02 09-től 16 02 l2-igteriedő hirlladéktípusoktól

350

16 02 15*

kiselejtezett berendezésből eltávoIított veszélyes anyag

150

16 06

elemek és akkumulátorok

l6 06 01*

ó|omakkumulátorok

200

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

l00

16 08

kimerült katalizátorok

l60802*

veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek

l00

ve

gyülete it tartal maző elhaszn ált katal izátorok

l6 08 05*

fo

s

l6 08 06*

elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalrnaztak

l00

l6 0B 07*

veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok

100

zfors av at taftalm aző

elh a s

zn

á

l

t kaíalizáto r

BPITESI-BONTASI HULLADEK
SZENNYE ZF.TT TERiTLETEKRÓL

17

§)

17 02
17 0204*

l00

(BELEERTVE A
IŰTERMELT FOLDET

fa, üveg és műanyag

veszélyes anyagokat íartalmaző vagy azzal szennyezett üveg,
műanyag. la

50

l7 04

fémek (beleértve azok ötvözeteit

170409*

veszélyes anyagokkal szennyezett fénrhulladék

100

l704l0*

olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tat,talmaző kábel

100

is)

HULLADEKKEZELő LÉTEsÍTMENYBKBŐL, A
K T E LE PHE LYEN rÍvÜt
KEZr-LŐ SznNl.{yvizrszrirÓxnÓr,, vALAMINT Az
lvóviz ns rpenr yiz szoLcÁr-rarÁSBóL SzÁRMAzó

SZENNYV IZET xÉpzőnú:,SENE

19

HULLADEK.
l9

12

l9

12 11*

közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl.
osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés)származő
hulladék
egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék meclranikai
kezelésévelnyert hulladék (ideértve a keveft anyagokat is)

200

TBLEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES

A nÁzranrÁsr

rrur-raoÉKnoz Hasoxró

KERESI(EDELMI, IrARI ns rNrnzvrÉxyr uutlRnnr;,

20

rnBÉRrvE Az nrxüröxírnrrEx cyú.rrörr
pnaxcrór

,l

rs

,

20 01

elkülönítetten gyű.itött hulladéli frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 17*

iényképészetivegyszer

l00

20 01 21*

iénycsövek és egyéb higanytartalmúr hulladék

200

20 01 21*

20 01 33*

veszélyes anyagokat tartalmaző festékek, tinták, ragasztók

es

gyanták

elemek és akkumrrlátorok, amelyek között a 16 06 01 , a 1 6 06 02
vagy a 16 06 03 azonosító kóddal.jelölt elemek és akkurnulátorok is
megtalálhatók

veszélyes anyagokat tallalmaző, kiselejtezett elektromos
20 01 35*

elektronikLrs berendezések, amelyek különböznek
20 0l 23-tól

a 20 01

4.) Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági

B0

és

2l-től és a

Osszesen:

60

700
5.090

intézkedésekre vonatkozó követelmények:

Az

engedélyezett veszélyes hulladékok közúton történő szál|ítása Magyarország teriiletén törlénlret, a
hulladékok fizikai, kémiai, és biológiai tulajdonságainak megfeleló, a kömyezeí veszélyeztetését,
szennyeződését, a hulladékok szóródását kizárő módon.

A

tevékenység végzésesorán bekövetkező esetleges környezetszennyezést - a kárelhárítás egyidejű
rnegkezdéséveI- az illetékes környezetvédelmi lratóságnak késedélem nélkül be kell jelenteni,
A tevékeny§ég során bekövetkező esetleges káresemény, szennyezódés esetén annak felszámolásáról, a
terület eredeti állapotába való visszaállításáról a2 Engedélyes köteles gondoskodni.

A termelőtól akkor kerüllret átvételre a hulladék, amikor Engedélyes meggyózödik arról, hogy a hulladék
szá|lítllatő, ennek keretéberr ellenőrzésre kerül a hulladékra vonatkozó kísérőjegy, valamint kitöltésre
kerüi a íuvarokmátry, illetve szelnrevételezéssel ellenőrzik a hulladékot.

során a veszélyes hLrlladékhoz alogszabályban előírt kísérő dokumentációt keIl me]lékelni. A
száIlitő a veszélyes hulladék szállitását csak akkor kezdheti meg, ha a termelőtől megkapta a kitöltött

A szállítás

,,SZ" kísérőjegyet, és ellenőriae, hogy a rá vonatkozó adatok helytállók.
k

A

ísérój e gyen fe ltüntetett keze lőnek adhatj a át a u eszé|ye s hu l ladék- s záll ítmányt.

szállitő csak az ,,SZ"

Rakodás és szá|litás során megfelelő intézkedés megtótelével és az elérhető legjobb technika
alkalmazásával biztosítani kell a felszíni és felszín alatti vizek,. atalaj- és a levegőterhelés megelőzését.

A környezeti károk elhárításáraszolgáló biztosítási szerződésaz engedélyezett

tevékenység befejezéséig

nem mondható lel.

A

szállító jármíivek tisáítása kizárőlag olyan gépjárműmosóban törlénhet, amely arra megfeleló

A

szállitő járművek telephelyen törlénó tárolását, parkoltatását úgy kell biáositani, hogy csepegés,

engedélyekkel rendelkezik.

e

I

fo

5.)

lyás ne történhes sen, környez etszenny ezést ne eredmé ny ezzen.

Az engedélv időbeli hatálva:

Jelen engedely 2019. február 28. napjáig hatályos.

6.)

A tevékenY§éq végzéseSorán alkalmazott műveletek megnevezése:

a) A hulladéks záIIitisitevékenység lényeges jellemzői:
' A hulludék szállítását Engedélyes tirlajdonában lévő tehergépkocsikkal végzi az átadők
telephelyeiról az átvevők telephelyei között, illetve Engedélyes telephelyére. Továbbá
Engedélyes telephelye és további lrLrlladékkezelők, átvevők telep}relyei között.

hulladékfajtált egylnással nem kevereclhetnek.
hullaclékokat egymástól jó1 elkürlönítetten kell szállítani.
Gondoskodrlia kell arról, hogy a különbözó

A

Errgedélyes telephelyén veszélyes hLrlIadékok tekintetéberl kezelési és lrasznosítási tevékenYséget
ls vegez, melyre külön lrrrlladekgazclálkodási engedély birlokában kerütlhet sor.

b)

A

A

hul 1adéks zállítási tevékenység környezetvéde lrn i j

e

l l

száIlítójárművek tisztitását a TRUCKQUARIUS
Center Kft. és a Baloglr Kft. végzi szerződés alapján.

emzó

i

:

Kft., karbantartását az F,uropean Truck

hulladékok szállítására alkalma zott szállítőiárművek levegőterlrelése, illetve zajkibocsátása
elhanyagolható a szállítási úttvonalon haladó gépjárművek forgalma rnellett.
A szállítási tevékenység elóírás szerinti végzésekizárjaa felszíni és felszín a|atllvizek és atalaj
szennyeződését. A szállítási tevékenység során írj hulladék nern keletkezik-

A

c)

A hulladékközvetítési és kereskedelmi tevékenységjellemzór:

Engedélyes a közyetítői és kereskedelmi tevékenységeta telephely érintésenélkül is végzi, a
hulladék termelőktól az átvevők telephelyére történó szállítással. A teleplrelyre beszállított
1rrrlladékot Engedélyes hr,rllaclékkezeiési engedélye alapján kezeli, újrahasznosítja, majd
értékesíti.

a)

személyi feltételek:
Éngedélyeikörnyezetvédelmi megbízottat foglalkoztat a hulladék szál|ítási, közvetítői és kereskedelmi
tevZkenyseggel kapcsolatos környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására. A hulladék szá||Ítási
tevékenység-végzéséhezmegfelelá számű alkalmazottat foglalkoztat. A veszélYes hulladékok szállítását
végző solórök ADR vizsgával rendelkezrlek.

b)

tárgyi leltételek:

2 db

Engedélyes tulajdonában

KKJ-092).

A

hulladékok száI|ítására alkalmas üres tehergépjárművek tároIása Engedélyes télephelYén

c)

pénzügyi feltételek:

(2141 Csömör,

Réz utca

1.) történik.

Az Ósetlegásen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából Engedélyes az Allianz Hungária Zft"-nél,
267gZ2,I68 kötvényszámon általános felelősségbiztosítás részekéntkÖrnyezetszennYezési
felelósségbiztosítással rendelkezik.

űködő sza

veszélyes
kiadásáhóz
engedély
vonatkozó
hulladék szállítást, kozvótiiesi és kereskedelmi tevékenységvégzésére
KEF-1638-2l20l4. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásával kikötés nélkül hozzájárút.

TisaiorvosiSzolgá1atországosTisztiorvosiHivatalaa

A

Pest Megyei Katasztrófavédelmi lgazgaíóság

a

veszélyes hulladék szállítási, közvetítői

és

kereskedelmi tevékenységvégzésérevonatkozó engedély kiadásához történt szaklratósági megkeresést
| 6 5 -2 l

20 14lP M K

I

HAT. számír vé gzésben az eljárást

me

gszüntette.

9.) Eeyéb előírások:

l.

2.
3.
4.
5.
6.

Jelen lratározat l példányát a hulladékgazdálkoclási tevékenységvégzésesorán a gépjármiivölr
kell tanarri
Az. egyes szállítrnányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántafiást a vonatkozó
jogszabályban előírt lratáridőig (veszélyes hulladékok esetén 10 évig) meg kell őrizni.
A hLrlladék szállítőla, közvetítője, kereskedóje - a vonatkoző jogszabályoknak rnegfelelően hulladéktípusonkénta tevékenysége során képződó, mástól átvett, másnak átadott hLrlladékokról
traprakész nyilvántarlást köteles vezetni, illetve a tevékenysége során képződó hulladékról típus
szerint a telephelyén naprakész rryilvántartást kell vezetnie.
Engedélyes az á|tala szállított hulladékot a hulladék terrnelője, birtokosa álta1 rrreghaíározoíí,
átvételre jogosult kezelőhöz köteles szállitani. Ha a kezelő a szállított lrulladékot nem veszi át,
azt az Engedé lyesnek a termel őhö z v issza kell szá l ítan i a,
Amennyiúe n az engedélyben nreghatározott feltételekbe n változás törlén ik, annak
bekövetkezésétől számított i 5 napon beltil a környezetvédelmi hatóságrrak be kell jelenteni.
A szállított hulladékok kizárőlag olyan kezelőnek adhatóak át, amely rendelkezik az adott
azonosító kódszámúr hr_rlladékokra érvényeshulladékkezelési, engedéllyel, az engedélyében
l

szereplő átvételi rnennyiség erejéig.

'7. Engedélyes a hulladékgazdálkodási kőzszolgáltatás körébe tartoző hulladékot kizárőlag
közszolgáltató

a

nevében eljárva vásárolhatja meg, adhatja el, szállíthatja, közvetítheti. kivéve, ha

kezeli is a hrrlladékot.

8. Tevékenysége során nem lépheti túljelen határozaíban szereplő éves lnennyiséget.,
9. A hLrlladék szállitását csak olyan módon lehet végezni, amely alkalmas ana, hogy a kiporzást
megakadályozza annak érdekében, hogy a tevékenységsorán kömyezetszennyezés ne
következzelt be.

10.)

A veszélyes hulladékokra vonatkozó körnvezetvédelmi előírások:

1.

A veszélyes hLrlladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésénekfeltételeiról szóló 98l200I. ryr. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban Vhr.) elóírásait
kell betarrani,
Az ADR Megállapodás - a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2011, évi LXXX. törvérry - hatÁ|ya alá tattoző veszélyes
lrulladékok szá|lítása során, jelen engedélyben rögzített előírásokon túl az ADR előírásokat is be
kell tartani.
A veszélyes hulladékok kizárólag zárt, a hulladék kémiai hatásának, illeWe a szállítás
mechanikai igénybevételénekellenálló edényzetben, a kötnyezet szennyeződését kizáró módon

2. A
3.
4.

5.

csomagolva vehetók át.

Sérült, vagy szivárgó veszélyes hulladékot tartalmazó küldeménydarabokat a szállítójárművön
elhelyezni tilos!
6. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
1. A veszélyes hulladékot szállitő jármű útvonalát lakott területen belül úgy kell megválasztani,
hogy az * a célállomás kivételével- lehetőleg a nagyobb közösségi épiileteket, lakótelepeket
elkeriilje. Ilyen területeken forgalmi ok kivételével megállni és várakozni nem szabad.
8. A szá|Iitőjármíi személyzeténeka szállított veszélyes anyag káros hatása ellen megfelelő
védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelést kell binosítani,
9. A veszélyes hulladék szállitása során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.) szállításra vonatkozó előírásai mellett a Vhr. előírásait is be kel1 betartani.
10. A szállítójárrnűvet el ke1l láúnl az ADR és a KRESZ előírásai szerinti kötelező felszerelésekkel.
,Fentieken túlmenően a szállítőjárműveken rendelkezésre kell állnia a környezeti
kármegelőzéshez, esetleges kármentesítéshez, illetve a környezetbe kikeriilt (kifolY, kiszóródott)

hulladékok felszedéséhez, f'elitatásához sziikséges eszközöknek/anyagokrrak,

továbbá

a

hulladékkal szennyezett felitató anyag elszállítására alkalmas, erős falir, PE zsákoknak.
11. A szállítójárművön el kell helyezni a szállitott veszélyes hulladék kezelésére,semlegesítésére
vonatkozó írásbeli utasítást.
12. A veszélyes hulladék szállításról vezetett bizonylatoknak ki kell elégítenia Vhr. elóírásait,
kürlönös tekintettel a rendelet 2. számíl mel|ékletében foglalt, az,,SZ" kísérőjegyekre vonatkozó
előírásokra.
l3. Engeclélyesnek veszélles ártl szállítási biztorrsági lattácsador kell alkalmaznia a 212002.

G. 1.) Korm.
1

rendelet elóírásainak betartásával.

A

tanácsadó alkalmazásának tényét,
NKH Közúrti Gépjármúi-

alkalmazásának megszűnésétés személyének esetleges változását a
közlekedési Hivatal felé l5 napon belül ír,ásbarr be kell.ielenteni.

Állarni Népegészségtigyiés Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisaifőorvosi Hivatal KEF-163B-212014.
számú szakhatósági állásfoglalása a határozat elleni feliilvizsgálat keretében tánladható meg.

A
e

1

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatőság 165-2|2a14/PMKIHAT. számú végzésea h,atározaí
leri

i felü lv ízs gáIat keretébe n tám adható me g.

A határozat ellen lellebbezésnek helye nirrcs. annak lelülv izsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással a Főfelügyelőséghez a közléstől számítoít30 napon belül 3 példányban benyúrjtott, és a Fővárosi
Köztgazgatási és Munkaügyi Bíróságnak círnzett keresettel lehet kérni.

A bíróság a pert tárgyaláson kívü] bírálja el, a felek bármelyikének kérelrnére azonban tárgyalást taft, Az
iigyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétőlszámított
nyolc napon beliil írásban kérheti,

INDOKOLÁS
Engedélyestói kére|em érkezett a Föfelügyelőséghez veszélyes hulladékok országos szállításának,
közvetítésének,és kereskedelmének engedélyezése iránt,

Engedélyes a kérelemhez mellékelte a környezetyédelmi megbízott által \észített engedélyezési
dokumentációt és igazolta, hogy 240.000,- Ft-ot (azazkétszáznegyyenezer forint) igazgatási szolgáltatási
díj jogcíménmegfizetett a Főfeliigyelőség számlájára, a környezetvédelmi, temészetvédelmi, valamint a
vízügyi hatósági eljárások igazgatást szolgáltatási díjairól szóló j3l2005. (Xll. 27.) KvVM rendelet
(a továbbiakban:3312005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 2. § (1) bekezdésének előírása, valamint 7. szám6
melléklete l. 4.3. pontja és l l. alapján,

A Főfelügyelőség

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános.szabályairől szóló 2004. évi
továbbiakban: Ket.) 44. § (l) bekezdése, valamint a környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízvédelrnihatósági és igazgatási feladatokat ellátő szeniek kijelöléséről szóló

CXL. törvény (a

481l20l3. (Xll. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 35. § (1) bekezdés a) pontja,és (2)
bekezdése alaplán' a Főfelügyelőség megkereste az tigyben hatáskörrel rendelkezó Allami
Népegószségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisáiorvosi Hivatalát, mint szakhatóságot, (a
továbbiakban: OTH) amely a következő állásfoglalást adta ki:

Az OTH KEF-1638-2
szakh

at ó

s á g

i

12014, iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában

kikötések nélkül megadta a

ho zzéty árulás át.

A szakhatósági

á1 l

ásfo

g 1 al

ás az aláb biakat tartaltnazza :

,,A Metálker Hungária Kíí 1íovábbiakban; Kít ) benyújtotta az Országos Környezevédelmi,
TermészeNédelmiés Vízügyi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: OKTVF) szállítási, kömetítési és
kereskede

I

m

i e ngedel ye i rán t i kére l mé t.

Az OKTVF
(t

ov á b b i a k b an

]

1/10317-3/20]
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3.

számú megkeresésében az Országos TisztiJőorvo,si HivataltóI

l s őfo kú,s z akhat

ó s

ági

ál l ásfo gl al ás ki ad ás át ké rt e.

Az OKTVF felszólításút,a a Kft. ,tz Állanti Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgdlat egye,s közig;azgtltási
eljárásaiérí és igazgatá,si jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (L 30.) EüM rendelet
l. szátnú melléklet X]/l J. pontjábun előírt igazgatá,si szolgáltatási díjat (21.200,-Ft) befizeííe,

A

környezetvéc]elnti; rc)ntészetyécJelnli, víziigyi hatósdgi és igazgatási Jblaclatokat ellútó szervek
kijelöléséről szóló 317]2006, (XII. 23.) Korm. ren.delet szerint:
,,32/C. § (1) A Kormány - a minősítési eljdrds és u bírság kiszabásának kivételével- afeliig,,előség
veszélyes hulladékkal kapcs olaíos engedélye zé s i elj árásáb an,
a) - az egé,szségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a gyorsan bomló ,szerl,es és
,szervetlen anyagokat íartal.m.azó veszélyes hulladék gyűjtése rnódjának és mennyiségének jóváhagyása,
tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesíté.sekérdésében- első fokú eljárásba.n a fővárosi és
meglei kormányhivatal népegészségügyiszakigazgatási szervét, masodfokú eljárásban az Allami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát szakhatóságkéníjelöli ki.
(2) A Kortnány - a minősítésieljárás és a bírság kiszabásának kivételével - az OKTVF veszélyes
hulladékkal kapcsol.atos első fokú engedélllezésieljárásában szakható:jágként az (1) bekezdés szerint a
más
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dfo kú e lj ár ás
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Fenti jog.szabályi rendelkezések alapján az OKTVF veszélyes hulladékokkal kapcsolatos elsőfokit
engedélyezésieljárásaiban - a minősítési eljárás és a bírság kiszabása kivételével - az OTH elsőfokú
s

z

akhatris ági

h at ás

körr

e

l

r

ende lke zik.

A Zrt. az ország

egész terül!etén veszélyes htlladékok szállítással rcrténő g,,ííjtését,majd ezt köveíően
előkezelését kíllánja végezni, a szállításhoz sziikséges sajáí jármhlekkel rendelkezik, a járnlíívek tárolása,

tisztítása megoldott. A veszélyes hulladék szdllítási tevékenységneka közegészségügyi szakhatóság
részéről nincs jogszabályi akadálya, a benyújíott dokumentációban foglaltak ulapján jelentős környezetegészségügyi terhelés nem keletkezik, ezáltal szignifikáns humán-egészségügli kockázatnövelő hatással
nem kell számolni.

A

szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási harósági eljárás és iolgáltatás általános szabályairól
szóló 2001. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 11-45/A. §-ainakrendelkezései alapján adtctm ki.

Áttas|oglalts()maí a Rendelet 32/C, § (l) bekezdés a) pontjában és 12) bekezdésébenbiztosított
hatáskörömben, az Allatni Népegészségüg,,iés Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatósi feladatok ellátásáról, valamint a gyóglszerészeti állantigazgatási szerv kijelóléséről szóló
323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése szerinti országos illetékességgeleljárva adtam
meg.

Az etsőJbkú szakhaíósúgi átIásfogtalás elleni jogot,voslut lehetőségéről a Ket, 44. §
fi g,,e le mme l adt am t áj ékoztaíásí."

g

bekezdésére

A Ket. 44.

§ (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdése
alapján a Fófelügyelőség megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatőságot, mint szakhatóságot, (a továbbiakban: PMKI) amely a következó állásfoglalást adta ki:

A PM KI
A

l 65

vé gzés az

,A

-2l2014lPM K l FIAT számú végzésébenaz eljárástmegszüntette.
alábbiakat tatlalmazza:

METÁLKER HUNGÁRIA Kjt. (2l1l Csömör, Réz utca ]. KÜJ.1003361l1) kéretméreindult

veszélyes hulladék szállítási, kómetítői és kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó engedély üg,,ében az
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (l01ő Budapest, Mészóros u. 5B/a.),

m.iní engedélyező hatóság 2014. január

]

3-án megkereste

a

Pest Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatósdgot, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságoí szakhatósági áilásíoglalás kiadása céljából.

A

környezetvédelmi, íerntészetvédelmi,vízvédelmihatósági és igazgatási feladatokat ellátó szérvek
kijelöléséről szóló 1B]120I3. (XII. l7.) Korm. rendeleí (továbbiakban: Rendele' 35.§ (1) bekezdés d1
pontju é.s (2l bekezdé,sa ulrtpjatt,
(1) d) Á Kormán1l - a minősítési eljárá.s és a bírság kiszabásánctk.kivételével- ctJblüqx,előség veszéllles
httlladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárcisábttn, hulladékkezelési tevékeny.;ég engedélyezé,\c csatén a katasztróJavédelemmel ös,szefiiggő létesítésiés haszndlati ,szabályok érvényrejuttatása, a
környezetbiztonság kaíasztrófavédelmi vizsgdlata érdekében- az elsőfokú eljárásban a létesítményhelye
szeriní illetékes h.ivatá.sos katasztrófuvédelenl helyi szervél, u n,tásodJ'okú eljárásbun a hivaíúsos,
ku t as
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(2) A Korntány - ct minősítési eljárás és a bírság ki,szuba,sán,tk kivérelél,el - az OKTF yeszélyes
hulladékkal kapcsolatos első fokú engedélyezési eljcirásdbun szakhaírjságként az (11 bekezdés szerint a
másodfokit eljárásban közreműködő ,szakhatóságokat jelöli ki, A hivatásos katasztrófavédelnti szerv
íerületi Szerve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésitevékenységengedélyezésébenaz.(I)
b e ke z d é s d) p ontj áb an m e gh aí dr o z o t t s z akké r dé s b en s z akha ó s ágkéní j á r e l.
t

A

hullactékról szóló 2012. évi C LXYYV. íörvény (továbbiakban Ht,) 2. § 36. pontja alapján kezelés;
hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelerek, ideérne u hasznosításí vclg1l ártalmatlanítást megelőző
előké,szíté,st is.

A Ht. 2. § 4l. pontja a lap,ján szállítás: a hulladék telephelyen kí.vüli m.ozgatása.

A HL 2. § 36. és 11. pontja alapján

cl hulladékkezelési tevékenység nenl azonos

a hulladékszállítási

tevékenységgel.

Rendelet 35 § (]l bekezdés Q pontju és (21 bekezdése alapjáru veszélyes hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó engedély üglében a Pest ntegyei Kataszírófavédelmi Igazgatóság nem rendelkezik

Á

hat ós

körre l.

A közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 15/A § (3) bekezdése alapján, ha a hatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a

megkereséstől számított nyolc nctpon beliil tájékoztatjtt a megkereső hatóságoí, és megszünteti a
szakhatósági eljárást. Mindezekre tekinteííela rendelkező részben.foglaltak szerint döntöttem.

Az önálló jogorvoslatol a Ket. 44. § r9l bekezdése alapján zúrtam ki és e jogszabályi helyre tekintettel
adtam tájékotztatást ajo4ol,voslat lbhetőségéről. Végzésem a Ket. 71 § (1) bekezdésén alapul.

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töryények módosításáról szótó
2a11. évi CXWIII. törvényvégrehajíásáról szóló 231/2011. (XI ]0,) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése
és clz l. számú melléklet a) pontja határozza meg."

Illetékességemet

Engedélyes a megfizette a szakhatósági közreműködésért járó igazgatási szotgáltatási díjat.

A Ht.2.

§ 26. pont szerint: .,hulluctékguzdátktldas; a hullacték l...l száttitósa
felüg,,elete, a kereskedőként, kömetítőként [...J végzett tevékenység t.. ] "

AHt.62.

l...l az ilyen

műveletek

§ (1) és (3) bekezdése az alábbi rendelkezésttatltal,mazza:

,,(1) Hulladékgazdálkodási íevékenység- e törvényben meghaíúrozou. kiyétellel - a kórnyezetvédelmi
hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély [...J alapjánvégezhető."

,;(3) A hulladékgazdálkodási engedély [...J iránti kérelmet cl környezenédelmi hatóságnál kell
előtzrjeszíeni a hulladékgazdúlkodási levékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedéIyezésérőlszóló kormányrande

let

ben meghalározolt lartalommal. "

A Ht. lj. § szerint:
,,(1) A kere,skedő és a közvetítő a kereskec|elem, illeve a közvetíté,s tárgyát képező hutladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási íevékenységetnyilvántartásba vétel alapján végzi, kivéve, ha a
hulladék a birtokdba keríil.
(2) Ha a kereskedőnek és a könetítőnek a kereskedelem, illetve a kömetítés tárgyát képező hulladék a
birtokába kerül, tevékenységétcsak kereskedelemre, illetve könetííé',sre yonaíkozó hulladékgazdálkodási
,,ltc,a,]il
-,,ö-,,- -,/lllt,l
--l;ű<lt'zht't
-ö--"-", i
(3) A kereskedő és a közvetítő a hilladékot csak kezelés céljábr|l, a kezelésre vonaíkozó
hulladékgazdálkodá.si engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adharju át, illert,e közvetítheti.
(1) A kereskeclő és a közyetítő - ha a hulladék a birtokába kertil - az áíyett hulladékoí a
h ttl l a d é kke z e l őn e k v ál t o z a l an for máb an a dj a át.
(5) Ha a kereskedőnek és a közvetítőnek a hullatlék nem kerül a birtokába, a hullac]ék htlladekkezetőhaz
történő eljuttatá,sáért u69lanúpgl felel, mintha a httltacték a birtokába kerülne.
(6) A kereskedő és a közvetítő - a 39. § (3) bekezdésében foglaltakra figyalennltel - a
hultadékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó htllladékot kizárólag a közszolgáltató nevében
eljárva vásárolhatja meg, adhatja el, szóllíthatja, könetítheti, kivéve, ha kezeli is a hulladékot. "
t

A Ht. l 4. § azalábbi rendelkezésekel tartalmazza:

,,(1) Hultadékot csak hullaclékgazdálkodási engetlély birtokában lehet szállítani, kivéve ha
a) a terntészetes személy ingaílanhasználó az elkiilönítetten gyűjntt háztartási hulladékot hulladékgyűjtő

poníra, hulladékgyűjíő udvarba, ánűeli helyre vagy hulladékkezelő létesítménybeszállítja, valamint
b) a gyártó, a forgalntazó az ánűeli kötelezettséggel érintetíhulladékot httlladékkezelő létesítménybe
szállítja.
(21 A httlladék szállítójafelelős a htilladék rendeltetési helyére töríénő biztonságos eljtníaíásáérí.
(3) Szállításból eredő szennyezés esetén a httlladék száIlítója gondoskodik az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról, így különösen a terüleí szennyezésmentesítésérőlés a hulladék elszállításáról.
(1) Ha a hulladék szállításáról a kereskedő [,..J saját maga gondoskodik, akkor a kereskedőre [...] a
szállítóra yonaíkclzó szabdlyokat is megfelelően alkalmazni kell. "

A Ht. 56. § és 57. § veszélyes htrllaclékok tekintetében az alábbi rendelkezés ekeí tartalmazza:
,,5ó§ (}) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illene anyaggal
ósszekeyerni vag,l hígítani nem lehet.
(2) ve,szélyes hulladékot nem lehet

anyagok eredeli koncentrációja

a

hígiíanivag,, összekeverni annak érdekében,hoEy a veszélyes
hulladékot veszélyes hulladékká minősítő határérték ,sziníje alá

csökkcnjen.
(3) Ha a hutladék keverésére hulladékgazdálkodá,si engedély nélkül kerül sor, az összekeyert hulladékot -

amilyen mértékbenműszaki, környezenédelmi szempontbóI
fi

g,l

e le

mb ev

ét e l

év e

l

me gv

al ó

s ít ható

-

s z ét ke l

l v ál as zt ani.

ri) akörnyezetvédelithatóság-omegvalósíthatóságtól

és az

ésszerű költségráfordítás

fúggően-ahultadékbirtokostahutladék

szénálasztósóra kötelezi, ha a (3) bekezdésbenfoglalt kötelezettségéneknem tesz eleget.
(5) A veszélyes hulladék keverése és hígításahulladékgazdálkodá,si engedéllyel rendelkező gazdálkodó
,szerv?zel részéreakkor engedélyezhelő. ha
a) a gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység összhangban van a 6. § (1) bekezdésében

foglultakkal.
b) a keverés vagy a hígítás eredményeként a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások
csökkennek vagl nem növekednek, valamint
c) a keverési művelet megfelel az elérhető legjobb technikának, "

,,57. § A hulladékkat kapcsolatos nyilvóntartási és ar}atszolgaltatási ftötelezettségekről szóló
.kormdnyrendelet alapján rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet, amelynek
t

ev ékeny

ge s or án

sé

v e s z é ly e

s hul l adé k kép z ődi k,

a) a veszélyes hulladék képződéséteredményező termelő tevékenységérőlanyagmérleget készít,
b) a veszélyes hulladék képződését,gyűjtését,átadását és áNételé1 szállítását és kezelésétnyilvóntartja,
azt b izonyl att al i gaz olj a, tov áb b á
c) t ev é kenys égér ől a kórny e z e tv é de l m i hat ó s á gn ak a d at ot s z o l gált at. "

10

A Ht. 7l.

,,A

§ szerint:

előre nel},l láthqtó környezeti kúrok .felszánrclását lehetővé íevő
finanszírozás biztosítása érdekében környezelvédelnti biztosítást ka az a kormányrendeletben
tevékenységévelokozható,

o z oí t gaz dólkodó s z eryez e í,
amely
e íörvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez [...] kötött
,,b)

me

ghat ár

Az Errgedélvesnek az alábbijogszabál_vi ltelrekrrek
Ht.65, §,,Ht.79. §, Ht. B0, §, Ht.84. §, Ht. 86. §.

i>

tevékenységet végez t...],"

tne. kell lelelrrie a terékenl,séerégzésesoráll:

A Vhr. szerinl:
,,9. § (1) Tilos a veszélyes hulladékot má;s veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal, vagy

bd.rmilyen más anyaggul keverni, ha e tevékenység kizárólag a szennyező összetevők hígítására irányul.
]1. § (]) A szállító, illetve a begyűjtő csak olyan veszélyes hullaclékot szállíthat, amelyre az engedélye
feljclgosítjct, és atnelyre vonatkozik a szerződése. A veszélyes hulladék begyűjtésétés szállítását úgy kell
végezni, hog,, az a környezetben szennyezést ne idézzen elő. Szennyezés bekövetkezése esetén az illetékes
hatóság intézkedik a szennyezés megszüntetéséről. A szennyezé,s okozója köíeles ű szennyezett területeí

megíisztílani(megtiszííttatnü. Az intézkedő hatóság
körny

ez e

n éd el mi, t erm

és z e tv é de l mi é s v

ízügy i fe ltiggl

e

az

eseményíhaladéktalanul bejelenti

l ő s égnek.

A veszélyes áruk szállítására vonatkozó külön jogszabályok hatálya alá taríozó hulladékok szallításu
során e rendelet előírásain íúlmen.ően a ktilan jogszabályok előírásait is be kell tartani. A veszélyes
hulladékok belföldi szállítási szabályzatát a 2. szátnu melléklet tartu.lntazza.
(4) A szállítás során a veszélyes hulladékhoz a veszélyes aruk szállítására vonaíkozó dokumentáció
mellett a 2. számú mellékletben meghatározotí kí,sérő dokum.entációt kell mellékelni. A szállító a
veszélyes hulladék szdllítását csak akkor kezdheti meg, ha a termelőtől megkapta a kitöltöu ,,SZ"
kí,sérőjegyet, és ellenőrizte, hogy a rá vrmatkozó adatok helytállók. A szállító csak az ,,SZ" kísérőjeglen
(2)

fe ltünt

15.

§

e te t

t ke z

(1)

A

ter nte lőj éne k

e l ő n e k adh atj a át a v e s z ély e s hul l ad é k- s z á l l ít m ányt.
veszélyes hulladék szállítúsra yaló előkészítéseés erre alkalntassá tétele a httllac]ék

kötelessé ge.

A veszélyes hulladék átadásával afelelősség átszáll az átvevőre.
(3) A veszélyes hulladék szállítójafelelős azért, hogy ct hulladék az átvetí mennyiségben, csomagolásban
és összetéíelben, a szállítási dokumentumokban felruntetetíek szeriní jusson el rendelíetésihelyére.
(4) A szállító .felelőssége a szállítás közben az általa szállított veszélyes hulladékkal a ,veszélyes áruk
szállítására, illetve a közúti kazlekedésre, vasúti és vízi úíontörténő szállítás esetén (lz erre vonatkozó
szabályok ntegszegésével okozott könryezeíszennyezésért áll fenn, yalatniní azért, hogy a veszélyes
hulladékot a rendelíeíésihelyére az áíyelíés a szállítási dokumentutnokban rögzített állapotban
(2)

elj utíassu.

"

Fentijogszabályhelyek

és Engedélyes kérelme alapján a Főfeliigyelőség megállapította az alábbiakat:

A

hulladék szállítása. közvetítése és kereskedelme hulladékgazdálkodásnak minősül, mely
tevékenység- a Ht. -ben meghatározoít kivételektől eltekirrtve - kirárőlug hulladékgazdálkodási
engedély birtokában végezhető.

Engedélyes által benyújtott kérelem nem felelt meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyllvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésról szóló 43912012. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 43912012. (X11. 29.) Korm. rendelet) 6. § és 7. §-ában foglalt

előírásoknak,14110341-212013. és l4l103 41-5l20I3. számon hiánypótlást rendeltem el.
Engedé lye s a hiányp őtlást a m e gadott h atáridőben te lj esítette.
Engedélyes igazolta a rendelkezésére álló pénziigyi eszközök meglétét.
Engedélyes a hulladék szállításához szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az
alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközők a berendezések és a járművek műszaki és
környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségétés felszereltségétigazoló dokumentumokat
csatoIta.

Engedélyes igazolta 1188-512013. ügyiratszámon, hogy telephelyén tevékenységétjogszerűenvégzi.
Engedélyes csatolta a gépjárművek tisztításra és karbantarlására vonatkoző szerződéseket.

ll

Engedélyes csatolta

a

környezetbiztonságra,

elhárítására vonatkozó lervet.

az esetlegesen bekövetkezó káresemény

(havária)

a

43912012. (XIL 29.) Korm. rendelet 7. § k) és m) pontjábarr
foglaltak1,1ak azzal tett eleget, hogy környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.
Engedélyes csatolta a korábbi lrulladékgazdálkodási tevékenységérőlszóló, 43912012. (XlI. 29.)
Kornl. rendelet 1 l. § szerinti nyilatkozatot.
Eiigedéiyes csatoiia az á'tlarlli adó- és váinl^ratóság 30 irapirál itein fégelrtoi igazoiásálrak ii-rásolatái
arra voIratkozóan, hogy az állami adó- és várnlratóságnál lejál1 köztaftozása nincs.

Engedélyes igazolta, hogy

,

A

kérelem műszaki tárgyú kiegészítéseután a Főf'elügyelőség megállapította, hogy a terrékerrység
végzéséhezszükséges műszaki eszközök rendelkezésre állnak. A tehergépjánníivek forgalmi
enged,élyeinek másolata, a veszélyes hulladék szállítását végző gépjárművezetők ADR bizonyítványainak
másolatai berryírjtásra kerültek,

Ferrtiek alapján a Fóíblügyelőség megállapította, hogy a hLrlladékgazdálkodási engedély kiadásának, a
jelen határozatban foglaltak szerint akadálya nincs.

A Főfelügyelőség Engedélyest, mint engedéllyel rendelkező hulladék kereskedőt

és közvetítőt jelen

engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba vette.

A Főfelügyelőség felhivja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82lA. § (1) bekezdése alapján felügyeleti
díj fizetésérekötelezett.

,

Az

eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és arrnak indokolási részéía Ket, 72. § (1)
bekezdésének db) és ed) pontjai alapján foglaltam ahatározatba.

A

határozat rendelkező részének5. pontjában foglalt idóbeli hatálya a

került

Ht.79. § (l) bekezdése alapján

me gh atár ozásr a.

Amennyiben a hulladék birtokosa jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek
nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor - a
külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett - a környe4etvédelmi hatóság kötelezi a
jogsértő állapot megszüntetésére fe]tételek és határidő elóírásával, a körülmények mérlegelése alapján a
tevékenység korl átozása vagy fe fii gge sztése me l lett.
l

A

(XU. 29.) Korm, retrdelet 15, § (1) és (2) bekezdése szerint:
,, (]) A környezevédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszayonhatja, ha
a) az engedély jogosultja nem tesz elegeí a hulladékkal kapcsolaíos nyilváníartási és adatszolgáltatási
kötelezettségelcről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az
engedély kiadását ez érdemben befolyásolta
c)áz engedély jogosultja a tevékenységétaz engedélybenfoglaltaktóI eltérő módon gyakorolja, vagy
d) az engedélyjogosultja a hatósági ellenőrzést akcldólyozza.
(2) A környezenédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
a) az engedély megadasához előírt feltételek már nem állnakfenn,
b) az engedélyjogosultja az engedélyezett hulladékgazdalkodási tevékenységgelfelhagy,azt megszünteti,
valamint
c) a hulladékgazclálkodási tevékenység folytatósa a kórnyezet veszélyezíetésével,szennyezésével,
károsííásával jár. "
43912012.

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó
hatósági határozat elóírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni,

A Főlelügyelőség

határo zaíár a Ht, 62. § ( l ) bekezdése alapján hozta meg.
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A
l

Főfelügyelőség hatáskörét és illetékességéta

2. § t: ) bekezdése alapozza meg.

Koni. rendelet l. § (1)

bekezdésénekd) pontja és

A rendelkez ő rész3.) pondában a kezelhető hulladékok körét a Fóf'eliigyelőség a hulladékok jegyzékéről
szőlő 12l20l3. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódszárnok alapjátl állapította meg; a
4.) poritban foglaltal< a Ht. B0, § (1) bekezdés e) pontján alapr,rlnak az5;) pontban foglaltak jogalapja a
Ht. B0."§ (l) bekezdés f) pont; a 6.) pontja a 43912012. (Xll. 29.) Korm. rendelet 7 § (2) bekezdés a)
pontján alapul; a 7.) pontja a 43912012, (XII. 29.) Kornl. rendelet 7 § (2) bekezdés b) pontján alapul; a
8.) pontja a Korm. rendelet 35. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Ket. 72. § (1) bekezdés db) alpontján
alapul; a 9.) ponda az a|ábbijogszabályhelyeken alapul: 43912012. (XrI. 29) Korm. rendelet 5. § (1)
bekezdése, Ht. 65. § és a lévegő védelméről szőlő 30612010. (X[.23.) Korrn. rertdelet 28. § (2)
bekezclése, a l0.) pontia a VlTr. rendelkezéseirr alapul.
A jogorvoslatra töfténó felhívás a közporrti állalnigazgatási szervekről, valamint a Konnány tagal és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény l.§ (2) bekezdésének g) pontja,5. § (2) és (3)
bekezdése, a Ket. 100. § (1) bekezdéséneke) pontja és (2) bekezdése, ]09. § (1) bekezdésének a)
pontjában, a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakon alapul.

A

Fóvárosi Közigazgatási és Munkaiigyi Bíróság ilIetékességéta Főfelügyelőség a polgári
perrendtarlásról szóló 1952. évl [Il. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326.§ (7) bekezdése, hatáskörét a Pp.
22. § (2) bekezdése alapján állapította meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2)
bekezdése határozza rneg. A tárgyalás tarlása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Pp. 338. §án alapul. Az illeték mérlékétaz illetékekról szóló l990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
43. § (3) bekezdése állapitja rneg. Az illeték feljegyzésről azltv.59. § (1) bekezdése, illetve a 62. § (l)
bekezdésének h) ponda rendelkezik.
Az engedéiy rnegléte nem nentesít az egyébjogszabályok által előírt engedélyek megszerzése aló|.
Ahatározat aKet. ]3lA. §
Budapest, 2074.

,,

Ü

11,)

o\

bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közléssel jogerós.

,
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