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(06-1) 478-4400
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Hiv. szám: Melléklet: -

HATÁROZAT
A Metálker Hungária Kereskedelmi ós Szolgáltató Kft. (székhely és telephely:2141Csömör, Réz
utca 'l. (013/5 hrsz.); KÜJ szám: 100 336 414; KTJ szám: 1O1677 702; KSH azonosító kód:
12241417-4677-1'13-13; a továbbiakban: Engedélyes) részérea határozat 1./ pontjában megnevezett
nem veszélyes hulladékok előkezelését

engedélyezem
az alábbi
1.1

f

el

tétel ekkel

:

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító
kód
07 02 13
09 01 07
10 06 02
10 08 09
12 01 01
12 01 02
12 01 03

1201 04
15 0,1 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 06
16 01 17

Megnevezés
hulladék műanyag
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak
(fémsalak) és fölözék
egyéb salakok
vasfém részek és esztergaforgács
vasfém részek és por
nemvas fém reszelék és esztergaforgács
nemvas fém részek és por
papír és karton csomagolási hulladék
m úanyag csomagolási hulladék
fa csomagolási hulladók
vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
egyéb, kevert csomagolási hulladék
vasfémek
KörnyezetVédelmi és Természeivédelmi Fóosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12,
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax (06-1) 478-4520
E-mail:zoldhatosag@pest.gov,hu Web: http://www.kormanyhivatal,hu/hu/pest

Mennyiség
(tonna/év)
50

60
5

10
30
30
100
100

500
500
500
50

200
10

f
Azonosító
kód
16 01

,l8

16 01 19
16 02 14
16 02 16

tonna./év)

nemvas fómek
műanyagok
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-tól 16 0213ig terjedő h ulladéktípusoktól
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a

-_,_

16 02 1s_tól

17 02 03

egyéb elemek és akkumulátorok
arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina
tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)
muanyag

100

17 04 01

vörösréz, bronz, sárgaréz

100

17 04 02

alumínium

100

17 04 03

ólom

20

17 04 04

cink

5

17 04 05

vas és acél

150

17 04 06

on

50

17 04 07

fémkeverék

16 06 05
16 08 01

17 04 11

19 12 12
20 01 01
20 01 02
20 01 36
20 01 39
2au 40

2.1

frrlennyiség

Megnevezés

Ae,

10

50

400

kábel, amely kü|önbözik a 17 0410-től
egyéb, a 19 12 11-től különbözó hulladek mechanikai kezelésével
nyert hulladék
papír és karton

50

20
20

uVeg

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21-1ől, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
műanyagok
fómek

600
600
50

Osszesen:

5490

engedéIyezett hu l ladékgazdál kodási tevékenység :

A határozat

1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok tárgyi, részben bérelt telephelYen

iörténő elókezelése.

hulladékgazdálkodási tevékenység meghatározása a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyitvántaríásba vételérőt, valamint hatósági engedélyezéséről szólő 43912012, (Xll. 29.) Korm.
rendelet [a iovábbiakban,.43912012, (XU,29.) Korm. rendelet] 2. számú melléklete alapján:
- É02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl, agglomerálás, regranulálás);
- E02 - 05 válogatás alakijellemzők szerint (osztályozás);
- E02 - 06 válogatás anyagminósóg szerint (osztályozás);
E02 - 0B hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása.

A

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtéséta Pest Megyei Kormányhivatal (a
továbbiakban: Kormányhivatal) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztályának jogelődje, az
országos Környezetvédelmi és Természefuédelmi Fófelügyelóség (a továbbiakban: FÓfelügyelóség)
által kiadott 14l10345-1112013, számú engedély alapján végzi.
m2 alapterületű, melynek több, mint 95 %-a egységes térburkolattal
van ellátva, 5 % udvar résznek lett kialakítva. A csarnok épületek területe 444 m2 és 450 m2.
A telephelyre beérkező hulladékokat mérettól függóen 60 tonna méréshatárúhídmérlegen, illetve 3

A telephely körbekerített,2510

tonna méréshatárúelektronikus mérlegeken

mérlegelik,

.;,

,

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

E-mail:zoldhat"'.*&ÁT;llí'"filTf*ilí'tri jl,iffi

atal.nunulpest
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Dp-2000 kézi xRF analizátorral
bevizsgálják, amely a

technológiai lépéseksorán
a szelektíven i;ü,".liX.,]Lrr:ffirln",.:í::ffi§'J:,jil::X1l"t,Xir

n.."lv jő alkalmazkodóképessége
5ffiT"^*:H#oo*ER
segítségévelrugalmasan
n,"., Jl", v.u*
J,"{tTilT[!?j' i"jj;
'"l"[ i:ff
salak hulladékok
válogatása
összetételük alapján,
-_ egyéb elektromos és elektronikai berendezósek bontása,
egyéb nem veszélyes hulladékok
aprítása, bálázása,válogatása.
-

aprítógJpo",

Salak válogatása

il::§!,:,:'],1"J#'"natását

DELTA,,PREMIUM" DP-2000
kézi XRF analizátorral végzik
a hulladék

Képernyő bontása

A kezelési technológia az alábbi
lépésekből áll:

-

a kéPcsÖvet kitÖltő vákuum
kiegyenlítésea képcső
,,köldökén,, keresztül,
elektron sugárzó leválasztása

- h" u"n,
fémpánteltávolítása,
por eltávoiítása célgéppel
(ipari porszívó).

Elektromos és elektronikai
berendezések bontása

A kezelésitechnológia

az alábbi lópésekből áll:
a berendezés burkolatánar
megnontása, eltávolítása,
a könnyen leszerelhetó alkatrészek
leszerelése, részegységek szétszerelése,

Az egyes technológiai lépések
során keletkező hulladékokat
szelektíven, anyagcsoportonként gyűjtik.
- n em
veszéi yes h u ladé kokat en ged
é lyel rendelkező szervezeteknek
iJr"l"Ji::r.il;i::,:1"
adják
l

2. 1./

l

Személyi feltételek:

Engedélyes a tevékenysége
végzéséhezkörnyezetvédelmi
alkalmaz,valamint biztosítja
"' megbízottat
"' "
hoz szü ksJges
a
e,
iuiiu],u,liJi.

tev éken Ység el l átá sá

2,2.1Tárgyi eszközök:

_
_
2.3. I P

".",

u,

1 db 60 tonna teherbírású
hídmérleg,
'í db 3 tonna
teherbírásúelektronikus

mérleg,

DELTA,,PREM|UM'' DP-2000
kézi XRF analizátor,
kézi szerszámok,
3 db L|NDE gázüzeműtargonca,
2dbbálázőgép,
WS-30 típusúaprítógép,

tárolÓedényzetek (ketrecek,
ládák, konténerek, hordók,
big-bag zsákok),

énzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi

. tevékenységérevonatkozóa n az Allianz Hungária zrt.-nét kötött
tareseminy"rá is kiterjeoő felelősségbiztosítással
rendeikezik
izTü;;;;Őennyezési

(köfuényszám:

,Környeze*u1:,:!::J,ermé3ze1védelmiFóosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa uiiá
lo-1z.
Telefon: (06-1) lla-lqoő É.*,lÖÖii;
aza-lszo
E-mail: zoldhatosagppeit.gov.hu
Web: nttp,ll;rrr.'r,",.ranyhivatal.hu/hu/pest

_

3./

Az engedélyezett tevékenység végzésérevonatkozó eIőírások:

1,

2.

tevékenységet a környezet veszélyeztetésétkizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban
előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenységvégzésesorán bekövetkező havária esetén
a Pest Megyei Kormányhivatal ÉrdiJárási Hivatal Környezefuédelmi és Természetvédelmi
Főosztályát (a továbbiakban: Járási Hivatal) haladéktalanul (távközlő hálózat úllán 24 órán belül,
írásban 48 órán belül) értesítenikell, a kárelhárítási tevékenységazonnali megkezdése melleti.

A

Engedélyes kizárőlag azon hulladéktípusokat és olyan mennyiségben előkezelhet, melyek
telephelyi átvételérejogerós és hatályos hulladékgyűjtésivagy -kereskedelmi engedéIlyel
(jelenl eg :

3.

1 4

l1

0345-1

1

l20 1 3, szám ú engedély) rendel kezi k,

A telephelyi elókezelés során a l(örnyezet a hulladékokkal nem szennyezódhet. A tevékenység
végzésesorán bekövetkező esetleges káresemény, szennyezódés esetén annak
felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes kÖteles
gondoskodni.

Jelen engedély birtokában veszélyes hulladékot vagy veszélyes hulladékkal szennyezett
hulladékot átvenni, kezelni tilos.
5,

6,

Engedélyes köteles a tevékenység során keletkezó különbözó típusúnem veszélyes
hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék fajtáiának és típusának
megfelelóen kialakított gyűjtóedényzetben, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni.
Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással,
Engedélyes

a

telephelyén hulladékokat nem halmozhat

fel. azok további

kezelésre,

hasznosításra, ártalmatlanításra töriénő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
7-

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht,] 15. § (5) bekezdésének
értelmébenaz átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőzó tárolása (az
előkezeléssel együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhetó, figye|embe véve a
12. § (3) bekezdésébenfogla|takat is,

8,

Ht.

A nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító
kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati
engedéllyel, Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyénekmeglétéről.

9.

Az
hul

elkülönítetten gyűjtött, előkezelt, hasznosítható nem veszélyes hulladékok kizárÓlag

ladékhasznosítás céljára ad hatók tovább,

10.

Az alkalmazott

gyújtó_, csomagoló-

11

A szél általi

elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve

épségérólrendszeres ellenórzéssel kell
meggyóződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni

és takaróeszközök

a

telephely rendezettségét,

karbantartását, tisziántartását folyamatosan biztosítani kell.

12,

A

gyúlékonyhulladékokkal végzett tevékenységettűzvédelmi szempontból

a

telephely

biztonságos részénkell megvalósítani.

13. Atevékenységvégzésesorán az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést
megelőzni, vagy a legkisebb mértékűrecsökkenteni.
14

A diffúz levegőterhelés elkerülóse érdekébena

munkaterület rendszeres karbantartásáról és

tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
15.

A rakodás és esetleges szabadtéri tárolás során megfelelő intézkedés megtételévelbiztosítani
kell, hogy a mozgatott anyag levegóterhelést ne okozzon.

16,

A tevékenységvégzésesorán esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat
azonosító kód szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékrőlszóló7212013, (Vlll. 27,)VM rendelet [a
továbbiakban: 7212013, (Vlll, 27.)VM rendelet] 2. számú melléklete szerint,

,]

.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi.Fóosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://wvwv.kormanyhivatal.hu/hu/pest

17. A tevékenYség során esetlegesen keletkezó veszélyes hulladékok esetében be kell tartani

a

veszélYes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrészletes szabályairól szóló 22512015.
(Vlll. 7.) Korm. rendelet elóírásait ós a tevékenységei a környezet veszélyeztetésétkizáró módon
kell végezni,

'18, Engedélyesnek az elektronikai hulladékok kezelési tevékenysége
végzóséhez szakképzettséggel
rendelkező alkalmazottat kell foglalkoztatnia a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nYilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésrőt szőló 43gl2}12. (Xll. 29.) Korm.
rendelet [a továbbiakban:43912012. (Xll,29,) Korm, rendelet] 9 (1) bekezdésének e) pontja
§
alapján,

Aa

elem- és akkumulátor-hulladékokkal végzett tevékenységreszolgáló hely műszaki
védelménekme9 kell felelnie az elem- és akkumulátorhutladékkat kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 44512012. (Xll. 29.) Korm. rendelet
[a
továbbiakban: 44512012. (Xll. 29 ) Korm. rendelet] 22. § (2) bekezdésébenfoglalt

19.

követelményeknek.

20. Az elem- és akkumulátor-hulladékot úgy kell iovábbi kezelésre átadni, hogy teljesüljön

a

44512012, (Xll. 29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletébenmeghatározott újrafeldolgozási arány

mértéke.

21. AZ- elektromos és elektronikai hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön az
elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
szóló 197l2O14. (Vlll. '1,) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2, pontjában meghatározott
hasznosítási és Újrafeldolgozási arány mértéke,valamint gondoskodni kell arról, hogy a 26.
§
(1) bekezdésben meghatározott feltótelek további kezelés során teljesüljenek.

22. EngedélYesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációban szereptő havária
tervben foglaltakat.

23.

A

aÁ

EngedélYesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, iiletve a
hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított
15 naPon belÜl a Járási Hivatalnak (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) be kell

tevékenYség végzésesorán Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell környezeti
káreseményre kite11 edő fel elósség biztosítással.

jelenteni,
25.

A

hulladékgazdálkodási tevékenységről

a

hultadékkal kapcsolatos nyilvántartásí és

adatszolgáltatási kÓtelezettségekrŐl szóló 3O9t2O14, (Xll. 11.) Korm. rendelet
[a továbbiakban:
30912014. (Xll, 11,) Korm, rendelet] előírásainak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és
adatszolgáltatást kell benyújtani a Járási Hivatalhoz (Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fóosztály).

26.

EngedélYes kÖteles a tevékenysége végzésesorán a Járási Hivatal (Környezetvédelmi és
Természetvédelmi FŐosztály) által ellátott felügyeleti tevékenységérttelephelyenként a Járási
Hivatal részére- külön jogszabályban meghatározott mértékű - éves felügyeleti díjat fizetni
minden év február 28. napjáig.

3.1.1

Pest MegYei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyiosztály
PE:07/NEOl05576,212016 számon közegészségügyi szempontból a tevékenység

végzéséhezaz aláb bi előíráso kka l hozzájárult:

1. A géPi Ós

egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítésétszükség szerint,
de legalább évente el kell végezni.

2.

A hulladékok átvótele, kezelése, szállítása, nem járhat a környezet - talaj, talalvíz,levegő
szennyezódésével,

3. A

hulladékok kezelésétúgy kell végezni, hogy

legkevésbé zavarja (levegószennyezés, zaj stb.),

a

területen

a

-

lakosság nyugalmát a

Környezetvédelmi és Természelvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Dióía utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax (06-1) 478-4520
_
E-mail: zoldhatosag@pest.gov,hu Web: http://www,ikormanyhivatal.hu/hu/pest

],t'

4,

A hulladékok szállítása, átvétele, kezelése nem járhat a környezet
- talaj, talajvíz,levegó

-

szennYeződésével, a nYitott konténert kiporzás veszélyes hulladék szállítása közben
le kell

iakarni.
5.

A hulladékok tulajdonságainak megfeleló szállítójárművet kell biztosítani. A jármű szállításra

alkalmas állaPotban, közúti szállításra jogosító tanúsítással kell rendelkezzen.
A szállítÓ járművön a szállított hulladék jellege és tulajdonsága alapján elsósegély-nyújtási
eszközöket kell biztosítani és készenlétbentartani.

3.2.1

Fővárosi Katasztrófavédelmi

lgazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100-5740-4t2016.
számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenységvégzéséhezaz alábbi kikötésekkel
hozzájárult:

1, A

tevékenYségvégzésenem veszélyeztetheti a földtani közeg és a felszín alatti vizek

állapotát.

2, A

hulladékgazdálkodási tevékenységet a környezet szennyezésétés károsítását kizárő

módon ÚgY kell végezni, hogy a tevékenységne okozzon a földtani közeg és a felszín
alatti

3,
4,
5,

6,
7,

víz szennYezéssel szembeni védetméhezszükséges határéríékekrőtés a szennyezések
mérésérőlszóló 6/2009. (lV 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben
megállaPÍtott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minóség romlást,
A tárolóedénYek, konténerek elIenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
A begYŰjtést végző járművek tisztítása kizárőIag olyan gépjárműmosóban törtenhet, amely
vízjogi Üzemelési engedéllyel, vagy közmű rákötési engedéllyel rendelkezik.
A tevékenYség végzésesorán fellépő rendkívüli események (havária) bekövetkezése
esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
AzárÍ szennYvíztárolővízzárósságát 5 évenkéntellenőrizni kell, avízzáróssági bizonylatot
FKl- KHO részéremeg kell küldeni,
A burkolt felÜletekről csak tiszta szennyeződés mentes csapadékvíz szikkasztható el.

A fenti előírások - határidőre történó vagy megfelelö - önkéntes teljesítésénekelmaradása
esetén a
kÖzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áltatános szabályairól szőló 2004.
évi CXL, törvény [a

továbbiakban: Ket.] 134, §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

AmennYiben a Járási Hivatal megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben
valótlan adatokat
szerePeltetett, az engedélY megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

Engedélyes az
engedélYezett tevékenYségetmegszünteti, vagy Engedélyes a tevókenységet az
engedélyben
foglaltaktól eltéró módon gyakorolja, a Ht, S4, (1)és (2) bekezdésében
foglalt jogkövetkezményeket
§
alkalmazza.

AmennYiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül
alkalmazandÓ uniÓs jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági
engedélyhez,
hozzájáruláshoz, nyilvániartásba vótelhez vagy, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási
tevókenYsóget engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés
nélkül, illetve attól
eltérően végez, VagY a melléktermékelóállításáról vagy képződésérőla környezetvédelmi
hatóságot
nem VagY nem megfelelóen tájékoztatla, hulladékot termékként, illetve melléktermékként
használ fel,

Íorgalmaz vagy tárol, akkor Engedélyest a Járási Hivatal
hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
4.1 Atr

a

Ht. 86.

§ (1) bekezdése alapján

engedély 2022. január 3í. napjáig hatályos.

EgYidejűleg megállapítom, hogy az e|járás igazgatási szolgáltatási díja 120 000 Ft,
melynek viselésóre

EngedélYes kÖteles. Megállapítom, hogy azigazgatási szolgáltatási díjmegfizetésre került.

'
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Jelen döntés elIen a közléstól számított 15 napon belül a Kormányhivatal Környezetvédelmi és
TermészetvédelmiFőosztályának címzett, de a Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fóosztályához három példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja
60 000 Ft, amit a Járási Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000
számú elóirányzat-felhasználási számldjára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénzátutalási megbízással (csekk) postai úton, A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a
megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

lNDoKoLAS
Engedélyes kérelemmel fordult a területileg illetékes elsó fokú környezetvédelmi és természetvédelmi
hatóság felé, hogy öt évre engedélyezze a határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszólyes
hulladékok telephelyi előkezelését.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésérevonatkozóan a Fófelügyelőség által
kiadott

1

41 1

0345-1

1

l

201 3. szám ú engedél lyel rendel kezi k.

A kérelemből és annak mellékleteiból, valamint a tárgyitelephelyen 2016. december í5, napján tartott
helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megállapítottam, hogy a fenti előírások betartása mellett
Engedélyes tevékenységévela környezetet nem veszélyezteti, az a HL 4. §-ával és 6. §-ával
összhangban van,

A tárgyi telephelyen előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok típusainak illetve
mennyiségének meghatározása a 7212013, (Vlll. 27.) VM rende|et 2. számú melléklete, a benyújtott
kérelem, valamint a telephely műszaki jellemzóinek figyelembevételéveltörtént.

Csömör

Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője 1114-1012007. ügyiratszámú határozatában
Engedélyes tárEyi ie|ephelyen folyiatott hulladékgazdá!kodási tevékenységéreielepengedélyt adott a

telepengedély alapján gyakorolható

ipari és szolgáltató

tevékenységekről, valamint a

telepengedélyezés rendjéről szóló B0/1999. (Vl. 11.) Korm, rendelet [a továbbiakban: 80/1999. (Vl.
11.) Korm. rendelet] alapján.

Város Önkormányzalának Jegyzője 111l705-Bl2011. számú halározatában Engedélyes tárgyi
telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységétnyilvántartásba vette a telepengedély,
illetve a telep !étesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szőló
358/2008. (Xll. 31.) Korm, rendelei [a továbbiakban: 358i2O0B. (Xll. 31.) Korm, rendelet]'alapján.
Csömöri Polgármesteri Hivatal lgazgatósági Osztálya 17BB-5|2O13. számú végzésóvel tárgyi
telephellyel kapcsolatos kőzigazgatási eljárást megszüntette tekintettel arra, hogy a telepengedély,
illetve a telep létesítésénekbejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szőlő 5712013.
(l1.27.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint a80l1999, (Vl. 11.) Korm. rendelet alapján kiadott
telepengedély, valamint a 2009, március 31{ől a 358/2008. (Xll. 31.) Korm. rendelet szerint bejelentés
alapján végzett tevékenységek esetén annak folytatását 2013. január 1-jétől telepengedély hiányában
is jogszerűnek kell tekinteni.
Gödölló

Az FKl-KHO a 35100-5740-412016. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenységvégzéséhez
a rendelkezó részben foglalt kikötésekkel hozzájárult, Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal
indokolta:
,,Kérelmező hatóság a kózigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2a04, évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket,) 44, § (1)-(2) bekezdése és a környezetvédelmi és

természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóIó 71/2015.
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(llt. 30,) Korm. rendelet 8. számú meltékletének tl. számú táblázatának 2. és 5. pontja alapján
megkereste az FKl-KHa-t Érgyi ügyben,
Megáttapítottam, hogy Metálker Hungária Kft. telephelyén (2141 Csömör, Réz utca 1. (013/5
hrsz) kikötéseim betarlása metlett, tárgyi gyűjtési tevékenység a felszíni vizek, a felszín alatti
vizek védelme és a vízbázis-védelem jogszabályi követelményeinek megfelel.
A tetephely ivóvíz ballonos ivóvízzel, valamint fúrt kúttal megoldott, A fúrl kút a KTVF: 1152161/2007, (vízikönyv szám: 6.aF/1025,) számon kiadott vízjogi létesítésiengedéllyel rendelkezik.
A telephelyen vízmentes technotógiát (színesfém-és vashulladékokat, elhasznált
autókatalizátorokat, elektronikai huttadékokat, különféle fémtaríalmúsalakok gyűjtése)
alkalmaznak, igy technotógiai szennyvíz nem ketetkezik, A burkolatlan területre és a tető felületre
hulló szennyezetlen csapadékvizek a telephety tatátható szikkasáóárokban elszikkad, a burkolt
fetűtetre hultó vizek a technológiá'bót adódóan nem szennyeződnek. A telephelyen keletkezett
kommunális szennyvizet zárí aknába gyűjtik és azt arra feljogosított céggel elszállíttatják.
Tárgyi ingattan a vízbázisok, a távtati vízbázisok, valamínt az ivóvízellátást szolgáló
vízitétesítményekvédetmérőt szótó 123/1997. (Vll. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist

\

nem érint.

Tárgyi tétesítménya vízgazdátkodásról szótó 1995, évi LVll. törvény 1, számú melléklet 12,
a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a pafti sáv, a
vízjáría és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek hasznátatáról, hasznosításárÓl, valamint
a fotyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésénekrendjére és tartalmára vonatkozÓ
szabályokrót szótó 83/2014. (tlt. 14.) Korm. rendelet 1, § 11. pontja alapján meghatározott parti
sávot nem érint.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását,

védetmét és kátlételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekrevonatkozó áltatános szabályokról szóíó 147/2010. (lV, 29.)
Korm. rendelet és a vízgazdálkodási hatóságijogkör gyakorlásáról szóló 7U1996. (V.22.) Korm.
rendelet, valamint a felszín atatti vizek védetmérőt szótó 219/2004. (Vll. 21 ) Korm. rendelet
figye le m be véte léve l törlé nt.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki.
A szakhatósági állásfogtatás etteni ónátló feltebbezés tehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja
ki.

Az FK\-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996, (V, 22.) Korm. rendeleí í. § (1) bekezdése, a vízÜgyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmihatóságifetadatokat ellátó szervek kijelöléséről szÓlÓ
223/2014. (IX.4) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014 (lX,4) Korm. rendelet] 10. § (1)
bekezdés 2. pontja, valamint itletékességéta 223/2014. (lX.4.) Korm, rendelet 2. számú
mellékletének2. pontja szabályozza."

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását a Ket. 72.

§

(1) bekezdése db)és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a
Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat

keretében támadható meg,

Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllói Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály PE-07/NEO/05576212016, számon közegészségügyi szempontból a tevékenység végzéséheza rendelkező részben
foglalt elóírásokkal hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

,/ telephelyen történő rágcsáló- és rovarmentesítésről gondoskodni kell.
A tetepütési szilárd és fotyékony hultadékokkat kapcsolatos közegészségúgyi követelményekről
szóló 16/2002. (IV,10) EüM rendelet kimondja:
,,3.

§ (2) A gépi és egyéb eszközök

A

dokumentáció

tárotóterületének rágcsáló- és rovarmentesítésétszÜkség

szerint, de legalább évente el kellvégezni"

a

fentiek kivételévelmegfelel

az

alábbi jogszabályokban

követelményeknek:

-

foglalt

az egészségúgyihatósági és igazgatási tevékenységrőlszóló 1991. évi Xl. törvénY,
az ivóvíz minőségi kóvetetményeiről és, az etlenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.
25,) Korm. rendelet,
I
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-

a kémiai biztonságról szóló 2000, éviXXV. törvény,
a munkahelyek kémiai biztonságárót szóló 25/2000.

rendelet,

- a
-

telePÜlési szilárd

(X

30.)

EüM-SzCsM egyűttes

és folyékony hulladékokkal kapcsolatos

kőzegészségügyi

követelményekről szóló 16/2002, (tV 10) EüM rendelet,
a kÖrnYezetvédetmi és természetvédetmi hatósági és igazgatási feladatokat etlátó
szeruek kijelöléséről szóló 71/2015. (tll. 30.) Korm. rendelet."

A Járási Hivatal levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait a levegő védelmérőtszóló 306/2010.
(Xll. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tette meg. Engedélyes a tevékenységnagy részéta
csarnokéPÜletben végzi, valamint tárgyi telephelyen bejelentés köteles helyhez kötött
pontforrás nem található.

légsze nnyező

A Járási

Hivatal za1- és rezgésvédelmiszempontból a tevékenység vógzéséhez előírás megtétele
nélkÜl hozzálárult tekintettel arra, hogy a vélelmezett hatásterületen belül (1o0 m) védendő
létesítménYnem találhatÓ. Tevékenységtő| származóan a védendó környezetben határértéket
meghaladó zajterhelés nem várható.

TárgYi ingatlan egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett természeti
területet és a
természet védelmérőlszóló 1996. évi Llll, törvény 23.
§ (2) bekezdés alapján ex lege védett
természeti terÜletet nem érint. Továbbá a tárgyi ingatlan az európai közösségi jelentőségű

természetvédelmi rendeltetésŰ terütetekrőt szőló 275t2004. (X. B,) Korm. rendelet és az európai
kózósségi jelentőségű természetvédetmirendeltetésű terütetekkel érintett földrésztetekrőt szőló
1412010. (V 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem
része,
valamint a barlangokfelszíni védőóvezetének kijelölésérőt szőlő 1612009. (x s kvvM rende|et
által
)
megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érint.

Az

ingatlan az Országos Területrendezési Tervrőt szóló 2003, évi XXVI. törvényben lehatárolt
országos ökológiai hálőzat ökológia íolyosó övezetet nem érint.
Felhívom a figYelmet, hogy a Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében
,,Minden természeíes és 7bgi
személy. valamÍnt más szervezet kötelessége a természeti étlékek és terütetek vedelme. Ennek
érdekében a tőlÚk elvárható mértékben kótelesek kózreműkódni a veszétyhelyzetek és károsodások
megelőzésében, a károk enyhítésében,következményeik megszüntetésében, a károsodás
előtti
ál l apot he lyreáll ításában. "

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint,,Á S § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfetelően a vadon

étő

szervezetek élőhelYeinek, azok biotógiai sokféleségénekmegóvása érdekébenminden tevékenységet
a természeti értékekés terütetek kíméletévelkell végezni.''

Feniiek alapján a tárgyi tevékenységvégzéset4- és természetvédelmi érdekekkel
összeegyeztethető, ezér| a Járási Hivatal iáj- és természetvédelmi, szempontból előírás nélkül
hozzájárult a tev ékenység v égzéséhez.

A

benYÚjtott dokumentáció szerint Engedé|yes tárgyi telephelyen 1222 t/év nem veszélyes
fémhulladék előkezelését végzi. A környezeti hatásvizsgátati és az egységes környezethasznátati
engedélyezési eljárásról szÓlÓ31412005. (Xl1.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének,l0B.

a) és

b) Pontja alaPján fémhulladékgyűjtő, -előkezeló, -hasznosító telep (beleértve azautóroncstelepeket)
5
VnaP kaPacitástÓlvagy vízbázis védóövezetén (ha a tevékenysóg megkezdéséta vízbázisok,
a távlati
vízbázisok, valamint az ivővízellátást szolgáló vízilétesítményekvédelmóről szóló jogszabály a

védŐÖvezeten nem zárjaki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén
méretmegkÖtés nélkÜl a környezefuédelmi hatóság elózetes vizsgálatban hozott döntésétől
függóen
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

EngedélYes tárgyi telephelyen az 1222 t/év (250 üzemnappal számolva 4,89 Vnap) fémhulladék
előkezelésével nem haladja meg a 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelei 3. számú mellékletének.10B.
a)
pontja szerinti küszöbértéket,

A

rendelkezésre álló adatok, valamint az FKl-KHo 35,100-5740-4l2016. számú szakhatósági
állásfoglalása alapján a tárgyi terület nem érinti a 31412005, (Xll. 25.) Korm. rendelet 3. számú
, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Fax (06-1) 478-4520
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Telefon: (06-'l) 478-4400
_
E-mail:zoldhatosag@pest.gov.hu

melléklet 108. b) pontja szerinti vízbázis védóövezetét, védett természeti területet, Natura 2000
területet, valamint barlang védőovezetét.
A í^^r;^l. ^l^^i:^ rÁ_^.
lglltl§N al.'vJ"'lr targyi fémhuIladék előkezelési tevékenység nem iaiiOZik 314l2a05.

^

(Xii.25.)

KOi"m.

rendelet hatálya alá, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges, a Járási Hivatal komplex
környezetvédel m i szem pontból elóírás nél kül hozzáj árult a tevékenységv égzéséhez.

Fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésénekkörnyezetvédelmi
szempontból nincs akadálya, ezérta Ht.62. § (1) bekezdése, valaminta43912012. (Xl1.29.) Korm.
rendelet 9, §-a alapján a rendelkezó részben foglaltak szerint a kérelmezett nem veszélyes hulladékok
telephelyi előkezelését engedélyezem.
Jelen engedély a fenti jogszabályhelyeken túl a Ket. 71. § (1) bekezdésén és72. § (1) bekezdésén
alapul.

Tárgyi ügyben a területileg illetékes első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság
PElKTFl42407-4l2016, számon függő hatályú határozatot (a továbbiakban: Függő hatályú
határozat) hozott. TekintetteI arra, hogy a Járási Hivatal jelen határozattal az ügy érdemében
döntést hozott, ezért a Ket, 71lA. § (a) bekezdésében foglaltak alapján a Függő hatályú
határozatban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéta környezetvédelmi és természetvédelmihatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairólszóló 1 412015. (lll. 31,) FM rendelet [továbbiakban: 1412015,
(ll1.31,)FM rendelet] ,1. számú melléklet l. fejezet5. sorszáma alapján állapítottam meg.
Azigazgatási szolgáltatási díj viselésére a 1412015, (IIl,31,) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján
Engedélyes köteles. Azigazgaíási szolgáltatási díjat Engedélyes megrfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, az elóterjesztésére nyitva

állo

határidőt a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. Az előterjesztés módját a Ket. 102. § (1) bekezdése
határozza meg.

Afellebbezósi eljárás díjának mérlékéta 1412015. (lll. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése írja elÓ.

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály,
közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat elóírásait megsórti, a hatósági
engedélyhez, hazzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kÖtÖtt
hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés
nélkül, illefue attól eliérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a
környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként,illetve
melléktermékkénthasznál fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Járási Hivatal hulladékgazdálkodási

bírság megfizetésérekötelezi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az elóírásokban foglaltak teljesítésénekelmulasztása, illetve a határozatban
előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127 . § (2) bekezdése alapján a végrehajtást végzéssel
elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékűeljárási bírság
kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes
személy esetén ötszázezer forint, jogi szemóly vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése
esetén ismételten is kiszabható.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a területileg illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság részére, a Ket. 15. § (4) bekezdésének, továbbá a környezetvédelmi és
természetvédetmi hatósági és igazgatási fetadatokat ellátó szervek kijelöléséről szólő 7112015. (lll.
30.) Korm. rendelet [a továbbiakban:71t2015. (ll1.30,) Korm. rendelet] 31. § (4) bekezdésének
figyelembevételével.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax (06-1) 478,4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://vww.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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kÖrnYezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró
Járási Hivatal feladat- és hatáskörét,
7 1 l20 1 5. ( l l l. 30. Korm. rende let szabály
)
ozza,

valam nt illetékességét a
i

/

Jelen döntés

-

fel|ebbezés hiányában, külön értesítésnélkül a fellebbezési
határidő leteltét követő
-

napon jogerőre emelkedik,

Budapest, 2017. január 10.

Bánsághy Balázs járási hivatatvezető
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s,
fóosztályvezető

6,ffi'b
A kiadmány hiteléül:

-W*,

Kapják: ügyintézói utasítás szerint.
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