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Tárgy: Csömör, Réz utca 1. (013/5 hrsz,);

METÁLKER HUNGÁR|A Kft.

veszélyes hulladékok telephelyi
elökezelésére vonatkozó
hulladékgazdál kodási engedélye

Hiv. szám: -

Melléklet:-

HATÁROZAT

A METÁLKER HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely és telephely: 2141 Csömör,
Réz utca 1. (013/5 hrsz.); KÜJ szám: 100 336 414; KTJ szám: 101 677 702; KSH azonosító kód:

12241417-4677-113-13; a továbbiakban: Engedélyes) részére ahatározat 'l./ pontjában megnevezett

veszélyes huIladékok telephelyen történő előkezelését

engedélyezem

az alábbi feltétel ekkel :

1./ TelepheIyen előkezelhető veszélyes hulladékok:

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

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

Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
(tonna/év)

06 03 15* nehézfém eket tartalm azó fémoxid 66

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 20

10 03 04* elsódleges termelésből származó salak 10

10 04 01* elsódleges és másodlagos termelésból származó salak 10

10 04 02*
elsódleges és másodlagos termelésből származó kohósalak
(fémsalak) és fölözék

150

10 08 0B* elsódleges és másodlagos termelés sósalakja 100

10 11 11*
nehézfémeket tartalmazó (p|.

üvegrészecskék és üvegpor hulladéka
katódsugár csövek),

44

15 0í ,10* veszélyes anyagokat maradékként tartal'mazó vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladék

10

15 01 11-
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl.

fémböl készült csomagolási hulladék,
hajtógázos palackokat

azbesztet) tartalmazó
ideértve a kiürült 10

16 02 13*
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely
különbözik a 16 02 09-töl 16 0212-ig terjedő hulladéktípusoktól

350

16 02 15* kiselejtezett berendezésból eltávolított veszélyes anyag 150

16 06 01- ólomakkumulátorok 44

16 06 02- nikkel-kadmium elemek 10



Azonosító
kód

Megnevezés
Mennyiség
(tonna/év)

16 0B 02-
veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek

vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
10

20 01 27*
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és
gyanták

5

20 01 33"
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06

02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és 5

akkumulátorok is megtalál hatók

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és

elektronikus berendezések, amelyek különbözneka20 01 21-től 240

és a 20 01 23-tól
1 234

2.1 Aa eng edélyezett h u l l ad ékg azd ál kodási tevékenység :

A határozat 1./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok tárgyi telephelyen történÖ előkezelése.

Engedélyes a veszélyes hulladékok országos gyűjtését és szállítását, valamint a veszélyes hulladékok

tárgyi telephelyen történó gyűjtését az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmt

Fófelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) által kiadott, 14t1}347-13l2013. számú engedély alapján

végzi.

A hulladékgazdálkodási tevékenység meghatározása a hulladékgazdálkodási tevékenységek

nyilvántaftásba vételéről, valamint hatósági engedétyezésérőt szőlő 43912012. (Xll. 29.) Korm.

rendelet [a továbbiakban:43912012. (Xll. 29,) Korm, rendelet] 2. számú melléklete alapján:

E02- 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, örlés);

EOz - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl, agglomerálás, regranulálás);

E02 - 05 válogatás alaki jellemzók szerint (osztályozás);

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

EOz - 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

E02 - 1 7 mechanikai tisztítás.

Engedélyes tárgyi telephelye 5000 m2 alapterületű, 95 o/o-ban térburkolattal ellátott, kÖrbekerített, zárt,

órzött. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére egy 444 m' és egy 450 m2 alapterÜletŰ,

zárható csarnoképület áll rendelkezésre. A telephelyre beszállított veszélyes hulladékokat hitelesített

mérlegen mérik, és az adatokat számítógépes nyilvántartásban rögzítik.

Az elókezelési tevékenység három fő technológiára bontható: salak hulladékok válogatása ÖsszetételÜk

alapján; képernyó bontása, az üveg aprítása; valamint az egyéb elektromos és elektronikai

berendezések bontása.

A képernyő bontásának folyamata az alábbi !épésekbő! áll:
- a képcsövet kitöltő vákuum kiegyenlítése a képcsó ,,köldökén" keresztül

- elektron sugárzó leválasztása - ha van
- a hátsó üveg elrepesztése hókezeléssel
- fémpánt eltávolítása
- por eltávolítása célgéppel (ipari porszívó)

A keletkezó hulladékok szelektíven, anyagcsoportonként kerülnek gyűjtésre. A szétszerelést kÖvetÖen

az üveghulladékokat aprítják, melynek eredményeként keletkezó granulátum újrahasznosíthatÓ.

Környezetvédelmi és Természetvédel m i Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca'10-12.

Telefon: (06-1)478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu Web: httpJ/www,kormanyhivatal.hu/hu/pesl



Elektromos és elektronikai berendezések bontásának fo|yamata:
- a berendezés burkolatának megbontása, eltávolítása
- a kÖnnYen leszerelhető alkatrészek leszerelése, részegységek szétszerelése

A keletkezó hulladékokat szelektíven, anyagcsoportonként gyújtik.
Mindkét technológia szerelés jellegű, folyadék előfordulása nem jellemző, újanyag nem keletkezik.

Az egYéb veszélYes hulladékok - pl. salakok és akkumulátorok - esetében elsősorban szétválogatást
vé9eznek.

A veszélYes hulladékokat válogatást, szükség szerinti előkezelést, tárolást követően engedéllyel
rendelkezó szervezetnek adják át.

2.1.1 Személyi feltételek:

EngedélYes a tevékenYsége végzéséhez környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, valamint biztosítja a
tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételeket.

2.2.1Tárgyi eszközök:

kéziXRF analizátor;
ipari porszívó;

kézi szerszámok;

- 3 db targonca;
60 tonna méréshatárú hídmérleg;

- elektromos mérleg.

2.3.1 Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan a Allianz Hungária ZrI.-nél, kötött
kÖrnYezetszennYezési káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik (kötvény szám:
267922768).

3-1 Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1, A tevékenYséget a kÖrnyezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban
előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén
a Pest MegYei Kormányhivatalt (a továbbiakban: Kormányhivatal), annak Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fóosztályát haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban
48 Órán belÜl) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.

2, A telePhelYi előkezelés során a környezet a hulladékokkal nem szennyezödhet. A tevékenység
végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak
felszámolásáról, a terÜlet eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles
gondoskodni,

3, Engedélyes kÖteles a kÜlÖnbÖző típusú veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal
ellátva, a hulladék fajtájának és típusának megfelelóen kialakított gyűjtőedényzetben,
kÖrnYezefueszélYeztetést kizáró módon gyűjteni. Gondoskodni kell arrói-hogy az egyes
veszélyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.

4- Engedélyes a telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok további kezelésre,
hasznosításra, ártalmatlanításra történő átadásárólfolyamatosan gondoskodni kell.

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

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu Web: húp://wrrvw.kormanyhivatal.hu/hu/pest



5. A huttadékról szóló 2012. évi QLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht,] 58. § (3) bekezdésének

értelmében az átvett veszélyes hultadékok hasznosítást megelőző tárolása (az előkezeléssel

együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhetŐ, figyelembe véve a
Ht.12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.

A veszélyes hulladékok olyan kezelónek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú

hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllYel. 
'\

Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezeló en9edélyének meglétéról.

Az elkülönítetten 9yűjtött, előkezelt, hasznosítható veszélyes hulladékok kizárólag

hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább,

Az alkalmazott gyűjtó-, csomagoló- és takaróeszközök épségéröl rendszeres ellenőrzéssel kell

meggyóződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.

A tevékenység végzése során keletkezó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód

szerint be kell sorolni a hutladékjegyzékrőtszóló72t2O13. (Vlll. 27.)VM rendelet [a továbbiakban:

7212013. (Vlll. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint.

A tevékenység végzése során a veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélYes hulladékkal

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 22512015, (Vlll, 7.) Korm. rendelet

elóírásait be kell tartani.

A hulladéktároló hely esetében be kell tartani az egyes hutladékgazdálkodási létesítménYek

kialakításának és üzemeltetésének szabátyairól szóló 246t2O14. (lX. 29.) Korm. rendeletben [a

továbbiakban: 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet] foglaltakat.

Az elem- és akkumulátor-hulladékok gyűjtésére szolgáló tárolóhely műszaki védelmének meg kell

felelnie az elem- és akkumulátorhultadékkal kapcsolatos hutladékgazdálkodási tevékenYségekről

szólő 44512012. (Xll. 29.) Korm, rendelet [a továbbiakban: 445t2Oí2. (Xll. 29.) Korm. rendelet]

22. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Az elem- és akkumulátor-hulladékot ú9y kell további kezelésre átadni, hogy teljesÜljÖn a

44512012. (Xll. 29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott Újrafeldolgozási aránY

mértéke.

Az elektromos és elektronikai hulladékokat ú9y kell további kezelésre átadni, hogY teljesÜljÖn az

elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodásitevékenYségekről

szólő 197t2014. (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 feltételek további kezelés során teljesÜljenek.

15. Engedélyesnek az elektronikai hulladékok kezelési tevékenysége végzéséhezszakkéPzettséggel

rendelkezó alkalmazottat kell foglalkoztatnia a 439t2O12. (Xll. 29.) Korm. rendelet 9. §

(1) bekezdésének e) pontja alapján.

16. Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentáclóban szerePlő havária

tervben foglaltakat.

17. 
^ 

tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell kÖrnYezeti

káreseményre kiterjedó felelósségbiztosítással.

18. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változáSt, illetVe a

hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított

í5 napon belül a Kormányhivatalnak (Környezetvédelmi és Természetvédelmi FŐosztálY) be kell

jelenteni.

19. A hulladékgazdálkodási tevékenységról a külön jogszabályban foglalt elóírásoknak megfelelő

nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a KormánYhivatalhoz

(Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztály).

20, Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a Kormányhivatal (KÖrnyezetvédelmi és

Természetvédelmi Fóosztály) által ellátott felügyeleti tevékenységért telePhelYenként a

Kormányhivatal részére - külön jogszabályban rneghatározott mértékű - éves felÜgYeleti díjat

fizetni minden év február 28. napjáig.

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

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/huipest
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3.1.1 Budapest FŐváros KormányhivataIa Népegészségügyi Főosztály a BP/PNEF_Kso/o16í7-
312016. számú á|lásfoglalásában közegészségügyi szempontbó| a tevékenység
végzéséhez előírás nélkül hozzájárult.

3.2.1 Pest MegYei Katasztrófavédelmi lgazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi K!rendeltség a
36340|783-4l2016.ált. számú szakhatósági ál!ásfoglalásában a tevékenység végzéséhez
kikötés nélkül hozzájárult.

3.3.1 FŐvárosi Katasztrófavédelmi lgazgatóság lgazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági osztály (a továbbiakban: Hatóság) a 35100-574o_1t2016.
számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzés éhez az a!ábbi kikötésekket
hozzájárult:

1. A tevékenYség végzése nem veszélyeztetheti a földtani közeg és felszín alatti vizek
állapotát.

2, A tárolóedények, konténerek ellenőzését, karbantartását rendszeresen el kellvégezni.
3. A begYŰjtést végző járművek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely

vízjogi Üzemeltetési engedéllyel, vagy közmű rákötési engedéllyel rendelkezik.
4. A tevékenYség végzése során fellépő rendkívüli események (havária) bekövetkezése esetén

biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
5. A tevékenYség során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat, peremmel ellátott

olajálló burkolatÚ, a teljes térfogat befogadásra alkalmas, kármentőben elhelyezettzárható
edényzetben kell gyűjteni.

6. A zárt szennYvíztárolÓ vízzáróságát 5 évenként ellenőrizni kell, a vízzárőssági bizonylatot
FKI-KHO részére meg kell küldeni.

A fenti elÖÍrások - határidőre történó vagy megfeleló - önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a
kÖzigazgatási hatósági eljárás és szolgáttatás általános szabályairól szólő 2Oo4. évi CXL. törvény [a
továbbiakban: Ket.] 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

AmennYiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az engedélyt kérö a kérelemben valótlan adatokat
szerePeltetett, az engedély megadásához elóírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az
engedélYezett tevékenYséget megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben
foglaltaktÓl eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (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, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási
tevékenYséget engedéIy, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól
eltérően végez, vagy a melléktermék elóállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot
nem Va9Y nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel,
forgalmaz vagY tárol, akkor Engedélyest a Kormányhivatal 'a Ht. 86. § (1) bekezdése alapján
h u l ladékgazdá! kodás i bírság megfizetésére kötelezi.

4.t Atr engedély 2021. mdlus 31. napjáig hatályos.

A KormánYhivatal Engedélyes tárgyi telephelye vonatkozásában benyújtott veszélyes hulladéktároló
hely üzemeltetés i szabályzatát jóváh agyja.
EgYidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1B0 0o0 Ft, melynek viselésére
EngedélYes kÖteles. Megállapítom, hogy azigazgatási szolgáltatási díj megrfizetésre került.

Jelen döntés ellen a közléstól számított 15 napon belül az okTF-nek címzett, de a kormányhivatal
KÖrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztályához négy példányban benyújtandó fellebbezéssel
lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 90 OOO Ft, amit a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál

^o","#;§ffi '#§il"jfrt,f,y""fjl,J,T:o',
E-mail:kozepd""JffIö;ji.ij|i13.ÍÍ'fl,jr:;,13?;i],^ÍJÍ;l1iilyhivatal.hu/hu/pest
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r
Vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni
átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton. A fellebbezés
elektronikus úton történő benyújtására a megfeleló technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

lNDoKoLÁs \

Engedélyes kérelemmel fordult a Kormányhivatal felé, hogy öt évre enged élyezze a határozat 1 ,l
pontjában megnevezett veszélyes hulladékok telephelyen történő előkezelését.

Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozó veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát
átvizsgálva a Kormányhivatal megállapította, hogy az megfelel a 246t2014. (lX. 29,) Korm. rendelet
21, § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyre tekintettel a 21. § (4) bekezdés alapján a
Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Kormányhivatal a hulladéktároló hellyel kapcsolatos elóírást a 24612014. (lX. 29.) Korm. rendelet
21. § (4) bekezdése alapján tette meg.

A tárgyi telephelyen elókezelési tevékenységgel érintett veszélyes hulladékok típusának,
mennyiségének, valamint a telephelyen egyidejúleg gyújthető hulladékok mennyiségének
meghatározása a7212013. (Vlll. 27.)VM rendelet 2. számú mdléklete szerint, a benyújtott kérelem,
Engedélyes 2016. április 19. napján tartott helyszíni szemlén tett nyilatkozaIa alapján, valamint a
telephely műszaki jellemzőinek figyelembevételével történt.

CsÖmör Nagyközség Jegyzóje tárgyi tevékenységre a telepengedély alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló B0l1999, (Vl. 11,) Korm,
rendelet alapján 1114-1012007. számú határozatában telepengedélyt adott, továbbá a telepengedély,
illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termeló és egyes szolgáttató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejetentés szabátyairól szőlő 5712013.
(U.27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 57l2O13. (l1.27.) Korm. rendelet] alapján veszélyes és nem
veszélyes hulladékok gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tárgyában benyújtott kérelemre indult
telepengedélyezési eljárást a 1788-512013. ügyiratszámú végzésében az 5712013. ,(ll. 27.) Korm.
rendelet 17, § (3) bekezdése alapján megszüntette.

Így a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorotható egyes termető és
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól szólő 5712013. (ll. 27,) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése értelmében a tevékenység
folytatását 2013. január 1. napjától telepengedély hiányában is jogszerűnek kell tekinteni.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség a
36340l7&3-4l2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez kikötés
nélkül hozzájárult, szakhatósági állásfoglalását,azalábbiakkal indokolta:

,A Metálker Hungária Kft. (székhelye: 2141 Csömör, Réz u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-114975)
ügyfél kérelmére indult veszélyes hulladékok ,telephelyi előkezelésére vonatkozó
engedélyezésének ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya (1072 Budapest, Nagydiófa u, 10-12.), mint engedélyező hatóság
2016. április 7-én megkeresfe a PMK| Gödöltő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint etső fokú
tű zvéd e l m i sz akh ató ság ot sza kh ató ság i ál l ásfog l al á s ki ad á sa célj á ból.
A megkereső hatóság által csatolt iratok, a 2016. április 25-én megtartott helyszíni szemle
tapasztalatai, illetve az ügyfél által benyújtott iratok, nyilatkozatok alapján a Metálker Hungária
Kft.2141 Csömör, Réz u. 1. szám alatti telephely működési engedélyének megadásához
hozzájárultam.
A feltételeket az alábbijogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg.
Ad. 1. A 71/2015, (lll, 30.) Kormányrendelet 7. számú mellékletének ll. számú táblázatának 4.
pontja alapján.

Környezetvédelmi és Természetvédel mi Főosztály
'l072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

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



Dóntésem a fenti jogszabályi rendetkezések alapján hoáam,
SzakhatÓsagi állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabálYairÓl szÓló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén ataput.
HatáskÓrÓmet a kereskedelmi tevékenységek végzésének fettéteteirőt szótó 210/2009. (lX. 29 )
Korm. rendelet, a tŰzvédelmi hatósági fetadatokat ellátó szeruekről, a tűzvédetmi bírságról és a
túzvédelemmel fogalakozó kötelező élet- és balesetbiáosításról szóló 259/2011. (Xtt:.7.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi
terÚletéről szóló 43/2011. (Xl 30.) BM rendelet 7. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1, mettéklete
határozza meg.
Az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján záríam ki.''

A Hatóság a 35Í00-5740-112016. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt
kikÖtésekkel hozzájárult a tevékenység végzéséhez. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal
indokolta:

,,Kérelmező hatóság szakhatósági megkeresésére a 2016. április 4. napján megküldótt
tervdokumentáciÓ, érdemi vizsgálatát követően az alábbiak figyetembe vételével a rendelkező
ré szbe n fog l alta k szeri nt d ö ntötte m.
Megállapítottam, hogy Metálker Hungária Kft. telephetyén (2141 Csömör, Réz utca 1. (013/5
hrsz.)) kikótéseim betaftása mellett, tárgyi gyűjtési tevékenység a felszíni vizek, a felszín alatti
vizek védelme és a vízbázis-védelem jogszabályi követelményeinek megfelet.
A telePhely ivóvíz ellátása ballonos ivóvízzel, valamint fúrt kúttal megotdott. A fúrt kút a KTVF:
6008-1/2008. (vízikÖnyv szám: 6,2/F/1025.) számon kiadott vízjogi létesítési engedéllyel
rendelkezik, A telephelyen vízmentes technológiát (szitárd hulladékok szétválogatása,
akkumulátorok gyújtése, kiselejtezett járművek darabolása) atkalmaznak, így technológiai
szennYvÍz nem keletkezik, A burkolatlan területre és a tető felületre hulló szennyezetlen
csaPadékvizek a telephelyen található szikkasztóárokban elszikkad, a burkott felületre hulló vizek
a technológiából adÓdóan nem szennyeződnek. A telephelyen ketetkezett kommunális
szennYvizet zárt aknában gyűjtik és azt arra feljogosított cégget szátlíttatják,
TárgYi terÜlet a vÍzbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellá.tást szolgátó
vÍzilétesítmények védelméről szóló 123/1gg7. (Vll 18 ) Korm. rendelet s2erint jogerős
határozattal kijelölt vízbázist nem érint.
TárgYi létesítmény a vízgazdálkodásrót szóló 1995. évi LVtl. törvény 1. számú mettéklet 12. a)
Pontja alaPján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjáfta
és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók
esetében a nagYvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó
szabálYokról szólÓ 83/2014. (lll, 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja atapján meghatározott parti
sávot nem érint.
A hatósági dÖntéshozatal a vizek hasznosítását, védetmét és kártételeinek elháiltását szolgáló
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozó áltatános szabátyokról szóló 147/2010. (tv. 2g.)
Korm. rendelet és a vízgazdálkodási hatóságijogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V, 22.) Korm.
rendelet, és a felszín alattivizek védelméről szóló 219/2004. (Vll. 21.) Korm. rendelet figyelembe
vételével történt,
Tárgyi terÜleten a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (Vtt, 21.) Korm. rendelet 7. §-a
és a 2. számú melléklete szerintietóírások érvényesíthetők.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a ket. 44. § figyelembevételével adtam ki.
A szakhatÓsági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (g) bekezdése
zárja ki.

Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a 223/2014. (lX. 4.) Korm. rendelet 17, § (2) bekezdés e) pontja
alaPján vÍzvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-vötgyi
KÓrnYezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdése) pontja
alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja.
AZ FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásárót szóló
7a1996. (V- 22.) Korm. rendeleí 7. § (1) bekezdése, a 223/2014, (lX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1)

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fóosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca .l0-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06_1 ) 478-4520
E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



bekezdés 2. pontja, valamint iltetékességét a 223/2014. (tX,4,) Korm, rendelet 2, számú

melléktetének 2. pontja szabályozza,"

Az eljárás során közreműködó szakhatóságok állásfoglalásait és azok indokolását a Ket, 72, §

(1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján togtattam a határozalba. A szakhatóságok állásfoglalásai

ellen a Ket.44. § (9) bekezdése alapján onátto jogorvoslatnak nincs helye, azoka határozat elleni

jogorvoslat keretében támadhatók meg,

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály BP/PNEF_KSo/01617_312016,

számú állásfoglalásában közegészségugyi siempontból a tevékenység végzéséhez előírás nélkül

hozzílárult, am elyet az al ábbi akkal i ndokolt:

,A METÁLKER HUNGÁR,A Kereskedetmi és Szolgáltató Kft. (2141 Csömör, Réz utca 1,, a

továbbiakban: METÁLKER Kft.) áltat benyújtott, veszélyes hulladékok előkezelési engedélYe

ügyében a pesí Megyei kormányhivatal környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

PE/KTF/10700_4/2016. ügyiratszámú levelében a környezetvédelmi és természetvédelmi

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelötéséről szÓtó 71/2015, (ll1,30,) Korm,

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendetet) 30. § (1) bekezdésében, itletve 7, melléklet l,

tábtázatába n megjetölt szakkérd é sek vizsgálatát kérte,

Budapest rovaiős Kormányhivatata Nápegészségügyi Főosztályának BP/PNEF_KSO/01617,

2/201 6. számú egyedi kirendelési utasítása alapján kirendelésre kerültem,

A Korm. rendelet szerint a veszélyes hutladékkat kapcsolatos engedélyezési eljárásban (a

minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivétetével) minden esetben vizsgálni kell:

,,az egészségkárosító kockázatok és esef/ege s hatások, a gyorsan bomtó szeryes és szervetlen

anyagokat tartalmazó veszélyes hultadék óyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása,

tárolása, közegészségügyi feltételeinek" érvényesítésére kiterjedő szakkérdéseket,

A megkereséshez mettékett dokumentációt áttanulmányoztam, és a dokumentáció, illetve a

szakkérdésekvizsgátataalapjánazalábbiakatállapítottammeg:
A METALKER Kft. különféle színesfém-, vas- és veszélyes huttadékok adás-vétetévelfoglalkozó

vállalkozás, mety csömöri tetephelyén színesfém_ és vashutladékokat, elhasznált

autókatalizátorokat, etektronikai nuitaaexoxat, különféte fémtartalmú salakokat és veszélyes

hultadékokat vesz át, illetve kezet. A cég jetenleg a Közép-Duna-völgyi Körilyezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősig KTVF: g0203-5/2010. számú engedélye alapján

végzi a veszélyes hutladékok e|őkezetését, azonban az engedéty érvényessége 2016,

májusában lejár.

A veszélyes hulladékok előkezelése során szétszerelik az átvett kÍselejtezett elektromos és

elektronikai berendezéseket, itletve különvátogatják a kütönböző hulladéktípusokat, A

tevékenység három fő technológiából, a képernyök bontásából és az úveg apításából, az egyéb

elektromos és elektronikai berendezések bontásábót, valamint a satakhutladékok összetétel

alapjántörténővátogatásábótálI,melyhezDELTA,,PREMILJM"DP-2000kéziXRFanalizátort
használnak, A bontási tevékenység során keletkező hulladékok szelektíven, anyagcsoportonként

kerülnekgyŰjtésre.Aképernyők,itletveazegyébelektromoséselektronikaiberendezések
bontásaszerelésjellegűtevékenység,mellyelakezetésbebevonthulladékokveszélyes
komponensének mennyisége csoxken, de a kezelés átá vont hultadék Összmennyisége nem

változik. A telephelyre beszállított és ott előkezelt hultadékok mennyiségét mérlegeléssel

határozzák meg, míg a hultadékok gyűjtése, kezelése és tárotása a csarnoképületben történik,

A cég telephetye csömör határában fákszik. A tetephelyen villany, gáz, csatorna, valamint fúrt kút

található, míg az iroda és a szociális hetyiségek az etőírásoknak megfele!Ően lettek kialakítva, A

munkaváltalók ivóvíz etlátására ballonos ivóvizet biztosítanak,

A METÁLKER Kft. hultadékgazdálkodási tevékenységéhez vészhetYzeti és kÖrnYezeti

kárethárításitervet állítottakössze, mely azesefleges veszélyhetyzetekre vonatkozó szabályokat

és tudnivalókat ismerteti, míg a dolgozók fogtalkozás-egészségÜgyi ettátását a Plébánia Bt,

biáosítja,
Fentiek atapján _ a vizsgátt szakkérdések tekintetében - a hultadékgazdálkodási engedélY

kiadásának jogszabályi akad álya nincs,"
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
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A kérelem átvizsgálását követően me9állapítottam, hogy a tevékenységet Engedélyes

csarnoképületben kívánja végezni, valamint tárgyi telephelyen bejelentés kÖteles helYhez kÖtÖtt

légszennyező pontforrás nem található. A Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi szemPontú

elóirásait a levegő védelméről szőló 30612010. (Xll. 23,) Korm, rendeletben foglaltak alaPján tette

meg.

Tárgyi telephely Csömör határában helyezkedik el. Atelephely zajszempontú hatásterÜletén (100 m)

zajtól védendő épület nincs, Tevékenységtől származőan a védendő kÖrnyezetben határértéket

meghaladó zajterhelés nem várható.

Telephelyre saját gépjárművel szállítják be a hulladékot, melyek feldolgozásra kerÜlnek, A

feldolgozás ra várő,valamint feldolgozott hulladékokat a csarnoképÜletben tárolják,

A Kormányhivatal za1- és rezgésvédelmi szempontból a környezetizajés rezgés ellenivédelem egYes

szabályairól szőlő 284t2O07. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a kÖrnyezeti zaj- és rezgésterhelési

határértékek megállapításáról szóló 27l2OO8. (Xll. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

fi gyelem bevételév el előírás nél kül hozzájárult a tevékenység végzéséhez.

Engedélyes veszélyes hulladékok tárgyi telephelyi gyűjtése tekintetében rendelkezik az OKTF által

kiadott, 14110347-13l2O13. számú engedéllyel, Tárgyi tevékenység (veszélyes hulladék előkezelés)

nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélYezési eljárásról

szólő 31412005. (Xl!.25.) Korm, rendelet 3. számú mellékletének 1O9. pontja alá, Így a tárgyi

telephelyen végzett tevékenység nem előzetes vizsgálat köteles,

A tevékenység által érintett Csömör 013/5 hrsz.-ú ingatlan egyedijogszabály alapján kijelÖlt országos

jelentóségű védett természeti területet és a természet védelméről szőló 1996. évi Llll, tÖrvénY [a

továbbiakban: Tvt.] 23. § (2) bekezdése alapján ex lege védett természeti terÜletet nem érint. Továbbá

a tárgyi ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terÜletekről szólő

275t2oo4. (X. 8.) Korm, rendelet és az európai közösségijelentóségű természetvédelmi rendeltetésú

területekket érintett földrésztetekről szóló 14t2o1o. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura

2Ooo hálőzat területének nem része, valamint a barlangok fetszíni védőÖvezetének kijelÖléséről szőlő

1612009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszínivédÓÖvezetet sem érint.

Az ingatlan az országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tÖrvénYben lehatárolt

országos ökológiai hálózat ökológia folyosó övezetet nem érint.

Felhívom a figyelmet, hogy a Tvt. 5.§ (1) bekezdése értelmében: ,,Minden természetes és jogi

személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és terÜletek védelme, Ennek

érdekében a tőtük elvárható mértékben kötetesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások

megetőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti

áll apot he lyreáll ítá sában. "

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint: ,,Á s § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő

szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféteségének megóvása érdekében minden tevékenYséget

a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni,"

Fentiek alapján a Kormányhivatal táj_ és természetvédelmi szempontból előírás nélkÜl hozzájárult a

tevékenység végzéséhez.

Fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésének kÖrnYezetvédelmi

szempontból nincs akadálya, ezérIa Ht. 62. § (1) bekezdése, valaminta 43912012. (Xll, 29,) Korm,

rendelet 9, §-a alapján a rendelkezö részben foglaltak szerint a kérelmezett veszélYes hulladékok

telephelyi előkezelését engedélyezem.

Jelen engedély a fenti jogszabályhelyeken túl a Ket. 71. § (1) bekezdésén és72, § (1) bekezdésén

alapul.

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

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax (06-1) 478,4520
E_mail: kozepdunavolgyi@zoldhaiosag.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



a

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 1412015. (ll1.31.) FM rendelet [a továbbiakban:

14t2015. (ll1.31,)FM rendelet] 1. számú mellékletének5, és 11. sorszámaialapján állapítottam meg.

Ac.igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14t2015. (lll. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alaPján

Engedélyes köteles, Azigazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

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

határidőt a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg, Az elóterjesztés módját a Ket. 102. § (1) bekezdése

határozza meg.

A íellebbezési eljárás díjának mértékét a 14t2015. (lll. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése Írja elŐ.

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabálY,

közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági

engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kÖtÖtt

hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzdlárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés

nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék elóállításáról vagy képzódésérÖl a

környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelóen tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve

melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Kormányhivatal hulladékgazdálkodási
bírság megfizetésére kötelezi.

Tájékoztatom továbbá, hogy az elóírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban

elóírtak nem megfeleló teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a végrehajtást végzéssel

elrendelem, továbbá a Ket. 134, § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság

kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes

vemély esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése

esetén ismételten is kiszabható.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Kormányhivatal feladaG és hatáskÖrét,

valamint illetékességéI a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat

eltátó szeruek kijetöléséről szóló 71l2O15, (lll. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, 13. § (2)

bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 6. pontja szabályozza,

Jelen döntés _ fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül - a fellebbezési határidő lete|tét kÖvető

napon jogeróre emelkedik.

Budapest, 2016. május 1B,

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Bartus Adrienn s. k.

fóosztályvezetó

A kiadmány rritereiir&

Kapják: ügyintézói utasítás szerint.
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