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HATÁRozAT

A t-iUNGARIA REcYcLlNG Kereskedelmiés Szolgáltató Kft. (székhely: 1183 Budapest, Boľs utca
1.; teĺephely: 2360 Gyál, Korösi út 194' (039/4 hrsz'); KÜJ szám: 103499 006; KTJ szám: 1O2672
364; KSH azonosĺtó kad:23448742-3811-113-01; a továbbiakban: Engedélyes) részóre a határozat
1.1'l pontjában megnevezett nem veszélyos hulladákok telephelyen történő gy{iJtését és
előkezelését, valamĺnt a határozat 1'2'l ponljában megnevezett nem veszélyes fémhulladékok
telophelyen történő gyiijtését és előkezelését

engedélyezem

Táĺgy: Gyál, Korcjsi út 1s4. (039/4 hrsz.),
l|UNGAR|A RECYCL|NG Kít. Tlem

veszélyes hulladékok telephelyi
gyűjtésére és elcĺkezelésére vonatkozó
hul l adékgazd áĺ kocl ási engedelye

Hiv' szám: -

Me!léklei: -

az alábbi feltételekkeÍ;

Í.1./ Telephelyen gyűjthetó ĺás előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

pepĺr és l<arton c99ľ-9"9-9lŁ9llľĺ1gl9k 
--

mtianyag csomagolási hulladék

1'2./ Telephelyen gyűjthető és előkezelhetó nem veszélyes, fém tartalmú hulladékok:
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2./ Az engedélyezett hul!adékgazdáikodási tevékenység:

A határozat 1'1.i polltjában męgnevezett nern veszéĺyes hulladékok telephelyen tÖrtónó gyĹijtése és
ełokezelése, továbbá a hatáľozat 1'2'l pontjában ffegnevezetl nem veszé|yes fémhulladékok
telephelyen tÖrtinő gyütése és előkezelése

A hulladékgazdálkodási tevékenység (elĺĺkezelés) moghatározása a hulladékgazt1álkoĺlási
tevékenységek nyilvántadásba vétetěről, valamint hatósági engedélyezéséról szőlő 439ĺ2a12' (xx'
29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/20'!2. (Xll. 29') Korm. rendelet] 2' melléklete alapján;

Mennyiség
.-(!opna/é14)

EŰ2_04 töľnörítés, bálázás, darabosítás (p|. agglonlerálás, regranulálás);
* E02 - 05 vá|ogatás alakijeĺlemzők szerĺnt (osztályozás);
' E02 - 06 váĺogatás anyagminĺĺség szerĺnt (osziályozás);
* ED2 -" 08 hulladékká vált elektromos, elektľonľkus bęrendezés bontása.

A telephely koľbekerített, zárható, kameráva|, riasztival felszerelt' 24 órás örzéssel biztosított, 1252

m2 aĺapterületű, 90%_a beton burkolattal eilátott.

A nenr veszélyes huliadékok beszá|lĺtásáł Engedélyes, a lakosság, illetve partnercégek vógzik.
A telephelyľe beĺiľkezcj hulladékokat egy 1500 kg méréshatárÚ hitelesĺtett lapmérlegen mérlegelik,

nlérfegelés után a hulladékot számĺtógépes nyilvántartásba veszik' A vas és alumínĺum dobozos
hulladékokat nyĺlt szĺnen gytijtik, a színesfém és a papíľ hulladékok gytijtését csarnok épuletben
gyűjtik. Szintén a csarnok épÜletben végzik a papír huiladékok bá|ázását, a fénr hulladékok
váĺogatását ós az elektronĺkai hulladékok bontását'

7475
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A gytijtÖtt es az eloke:eit hulladékot engedéllyel rendelkezo kezelonek ad1ák toväbb lehetoség sz-elint
hasznosításľa.

2" 1./ Személyĺ feltételek:

Engec'lélyes a tárgyi tevékenység végzéséhez kornyezetvédelnrĺ rnegbízottat alkalnlaz' valamĺnĺ
biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges szenlélyi felLétęlekęt.

2.2.ĺÍárgyi eszközök:

1 db 1500 kg meréshatárú raktári mérleg;
'1 db 30 kg ĺnéĺeshatárú dĺgiiális ľ',léľleg;
'1 db targonca;

2 db hidraulikus kéziemell;
150 db 1 m3-es fémĺáda;
300 clb 1 m3-es mLianyag lácla;

1 clb báĺázÓ;

kézi szerszámok (csavarhuzó, kalapács, flex).

2'3.l Pénziigyi eszközök;

Engedélyes tárgyi tevékenységére
környezetszennyezési káreseményre is
9559500í B'ĺs469300).

3'/ Az engedélyezett tevékenység vógzésére vonatkozó előĺrások:

1 A tevékenységet a környezet veszóĺyeztetásét kizárťl módon, a vonatkozÓ jogszabályokban
előĺrtaknak megfeleloen kell végezni. A tevókenység végzése során bekövetkezó havária esetén
a Pest Megyei Kormányhĺvatal Érdi Járási Hivaiala Környezeivédelmi és Termiszetvédelmi
Főosztályát (a továbbĺakban: Járásĺ Hivatal) haladékta|anul (télvközló hálózat útián 24 Órán belül,
Írásban 48 órán belül) éńesíteni kell, a káreihárÍtáei tevékenység azonnalĺ megkezdése rnellętt'
A telephelyĺ Eyűjtésĺ és eĺőkezelésĺ tevékenység során a kcirnyezet a hulladékkaI nem
szennyezőcĺhet. A ievékenység végzóse során bekÖvetkezŐ esetleges káresemény,
szennyezÖdés esetén annak ťelszámolásárol, a teľület eredeti állapotába vaĺo visszaáilĺtásáľil
Engedélyes koteles gondoskodnĺ.
Jelen engedély birtokában veszĺiĺyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezeit egyéb
huĺladék nem Vehető át és nem kezelhetó
A telephelyen a hulladékok nem halmozhatÓk tel, azok további kezelésre torténő továbbadásárll
folyamatosan gondoskocJni keĺl'
A nem veszélyes hvlladékok olyan kezelćinek adhatók át, amely ľendelkezik az adott aŻonosĺti
kódú huĺtadékokra érvanyes hulladékgazdáĺkodási Vagy egységes kornyezethasználati
engedéilyel Engedélyes köteles megbÍzonyosodni a kezelő engedélyének meglétéroi.
A tevékenység során keletkezo' hasznosíthati hulladékok hulladékhasznosĺtás céljából adhatik
tovább.
Az alkalmazott gyűjtcĺ-, csomagoló- és takaróeszkozÖk ópségérő| rendszeres el|enörzéssel kell

meggyoződni. A sérüll eszkozt haĺadóktalanul épre kelĺ cserélni.

vonatkozóan a Generali Biztosító Zrt'_nél kotött
kiterjedő felelŐsségbłztosítássaI rendelkezik (kÖtvényszám:

KÖrnyezelvéd elmi és TeĺmószelVédelrni FÖosziály
1072 Budapest' Nagy Diófa utca 10-12.

Teleíon: (06-1) 47ô-4400 Farc (06"1) 478_4520
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B Engedélyes koteles a krilonbÖző iípilsú nem i,eszélyes hLllĺadékokat egymástol elkulonitve,

felĺľattal ellátva, a nuĺladék típtlsának megfelelÖen kialakított gyĹĺjiőedényzetben,

kornyezetveszéĺyeztetóst kĺzáro mÓdon gyujteni' Gondoskodnĺ keIl arrÓl, hogy az ecyes

hul ladéktípusok ne kev ered hessenek egynl ással.
s. A hultaĺiékról szÓló 2012. évi CLXXXV' törvány [a továbbiakban: Ht.] 15. $ (5) bekezdésének

értelmében az átvett nem veszélyes hul}adékok hasznosĺtást megelőző tárolása (az

előkezeléssel egyť'ltt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető, figyelenrbe véve a Ht'

12' s (3) bekezdésétren foglaltakat is'
10' A tłlephelyen egyidejűleg gyíjjthető nem veszélyes hul|adékok mennyisége (típusonként

és összesen ĺs} legfeljebb 400 tonna.
11' 

^ 
széĺ általĺ elhorclás megakatlá|yozásálrak Íeltéte|ei(, i|ieive a telephely rendezettségét,

tisztántaľtását foĺyamatosan biztclsítani kell.

12. A gyúlékony hrrłladókok gytijtóset ttjzvedelmi szempontboĺ a telepheĺy biztonságos rószén ke{ĺ

nnegvalósĺtani,
13. A tevékenység végzése ĺ'orán keletkezc veszéIyes ĺis neĺn veszéĺyes hulladékokat be kell soľolni

a huĺtadékjegyzékľlt szőlő 72ĺ2arc. (Vllĺ. 27.) VM reĺrdelęt [a íovábbĺakban:72l2Q13' (Vll1' 27,)

VM rendelet] 2. rnelléklete szerint.
14' A tevékenység végzése során esetlegesen keletkezo veszélyes huiladékok kezelěse scrán be

ketl tartani a tĺeszéýes huĺladékkaĺ kłpcso/aŕos egyes tevékełysógek ľesz/etes szabáĺyałrół

szőlő 225l2ÜJ5. (Vlll. 7.)Kcrm renđelet előíräsait.

15' Az elókezelěsre átvett nem veszĺílyes hulladôkok gyűjtéséřo szolgáló táľolóhellyel
kapcsolatban be kell Íartani az eg}/ęs huĺladékgazdálkodósi létesĺtmények kiaĺakításarlaA ĺłs

ĺjzęnettetěsének szabályał'ól szolo 246t2Ü14, (lX' 29') Koľn. renĺlęlet [a lovábbiakban: Ż4612014.

(lX. 29 ) Korm. rendelet]vonatkozó előĺľásait.

16. Engeclélyesnek az elektronikai hulladékok kezelési tevékenysóge végzóséhez szakkepzet(séggeĺ

ľendelkezo alkalmazottat kell fogĺalkoztatnĺa a 43912012' (Xll' 29') Korľn. rendelet 9. s (1)

bekezdésének e) pontja aÍapján,

17, FZ elektrornos és elekłľonikaĺ hu|ladókokat Ůgy kell további kezęlésre átadni, ľlogy teljestiljôn az
elektramos és elektronikus berendezésekkei kapcso/aĹos huĺladókgazdálkadásitevékenységekľŐl
szőlő 197ĺ2a14' (V|ll' 1 ) Korm' rencielet 2. mellóklei 2, pon!ában meghatározott hasznosítási és

újrafeldolgozási arány mártéke, vaĺamiłt gondoskodni kelł arról, hogy a 26, $

(1) bekezdésben meghatározott feltételeK továbbĺ kezelés során teljesüljenek.

1s. A diffúz levegóterhelés elkerülése éľdekében a telepheĺy rendszeres karbaniańásárÓl és

tisztántartásárol foĺyamatosan goĺrcioskodni kell.

1s. Engedélyesnek be kell tartania az engedélykéĺelmi dokumentációhoz mellékelt havária
teľvében foglaltakat.

20. A tevékenység végzőse soľán E*gedólyesnek fotyamatosan koll rendelkeznie környezeti

káresemónyre kiteqedo felelősség bi:tosĺtással'

21' Engedélyesnek az engedéiyben meghatározott feltételekben bekovetkezo változást, illstve a

hulladékgazdá[kodási tevékenység megszÜnietését annak bekövetkezěsětól számĺtott 15 napon

belĹil a Járási Hívatalnak be kelĺjelentenĺe'

22. A hulľadékgazdálkodási tevěkenységről a mindenkor hatályos joszabály, jelenleg a hulladékkal

ĺĺapcsolaľos nviłVántaľlási és adatszotgáltatási kÖtelezettségekröl szllo 309/2014. (Xll' 11.) Korm.

ľen<ielet eĺőśrásainak megfelelő nyilvántariást keĺľ vęzetni és aĺJatszcl|gáltatást ke|ĺ benyŮjtani a

Járási Hĺvatalhoz'

23. Engedélyas kőteĺes a tevékenysége végzése során a Járási Hivatal ältal eĺĺátott feiügyeleti

tevékenységért teĺephelyenkent a Járási Hivatal részére - külcjn jogszabálytran meghatározott

ĺnéľtékti _ évęs felügyeleti dí.!at fizetni minden év február 28- napjáig.

KÖrnyezetvécelnli és Természelvédelmĺ [-Üosziály
1ü72 BUdápBst, Nägy Dilfs utca 10-12.

Teléfon: (06-1) 478-4400 Faľ (06-1) 47d-4520
E.ĺrlall : zclldhatosag@peSi'gov,hu

\ł eb: h|ĺpl/włłvĺ'kormanyhivelal,hll/hu/pest



3,1.ĺ A Pest Mtlgyei Kormányhivatal Đabasi -lárási HivaÍala Hivatala Nĺópegészsĺtg(i61yi Osztá|y
Pt-04/NĘo/a22844ĺ2a17' számon közegészségügyi szempontból a tevékeĺlység
vészósóhez az alábbiak szerint hozzajárult:

A vizsgált' a környezetvédeĺlrrĺ és természĺ:tvédelmi hatÓsági és igazgatási Íeĺadatokat ellátó szervek
kijeiÖlósérŕil sz.oio 7112015. (liĺ. 30.) Kormáynrendeiet 31. $ (1) bekezdésében megjelolt szakkércĺes
tekintetében az alábbi vélemény'r aclolll;

A HUNGAR|A REcYcLlNG Kft kérelmező nenl vesze|yes hulladekok országos és teleohelyĺ
gyűjtósére, előkezeĺésére és hasznosltäsáľa vonatkozó hulladékgazdálxodási engedély
módosĺtäs kiadásának jogszabá1yi akadálya nincs, az aiábbiak biztosíiása mellett'

2. A béreli teĺephelyen a foglalkoz^|atoitak részóre szoĺ:iáiis fettételek biztosítottak. A teiephely
vízellátás kÖzmüháĺizatril biztosított, a kommunális szennyvĺz kozcsatornára kerÜl
ełvezetésre, Technoĺlgiai szennyvíz nem kelelkezik. A kérelmező rovaľ _ és rágcsálóirtást
szakváĺĺalattal végezteti, szerzodés alapján (Noval- Med Kft Gyál).

3,2.l Főváľosi Katasztrófavédeĺmi lgazgatóság lgazgató.helyettesi szervezet
Katasztľófavédelmi Hatóságiosrtály (a továbbiakĺ:en: FKĺ_KHO) a 3510G-Í44fr3-ý2a17'ált.
számú szakhatósági állásfogla|ásában a tevékenység végzéséhez az aÍábbi kĺkŕitésekkel
hozzájárult:

A hulladékgazdĺílkodási tevékenység során a felszín alałti vizek védelmérol szoió
21sl20\4' (Vll' 21.) Kornl. reľrdelet [a továbbiakban:219ĺ2a04' (Vll, 2ĺ.) Korrn.
rencleletl ęlóĺrásait maradéktaĺanul be kęil tartani'
A gyĹ]jtőedényeknek alkalnrasaĺĺnak kell lenn!tlk a huiladékok kÖryezhetszennyezóst
kizárl midon tÖrténő gyűjtésére.

_ A területen csak tÍszta, szennyezódésmentes csapadékvĺt szikkaszthati el
* A munkagópek' szállíytó jáĺnĹivek rendszeĺes karbantartásárÓl és mosásáról arra

engedéllyel rendelkezó telephelyen * a környzetszennyezés eĺkerijlése érĺlekében -
gondoskodni kell A te|epheĺyen a munkagépek és járművek javĺtása, karbantartása,
valamint tisztítása tilos,

- A tevékenységet a környezet szennyezését és káľositását kizáró mócjon úgy kell
végeznĺ' hogy * talaj, valamint a felszĺn alaŻti víz ne szennyeződjon, a felszÍn alattĺ víz,
Íőldtani kozeg áĺlapotában a tevékenység ne okozzon a foldtanĺ kazeg ós a ťęIszĺn alatłi
vĺz szellnyezésseĺ szembeni védelméhez sztJkséges hatáľértékekröl és a
szennyerések mérěséľöl szólÓ 612009. (IV. 14.) Kv\ĺM-EüM-FVM egyÜttes rendelet
mellékleteiben megállapĺtott (B) szennyezettségi határértókekęt meghaĺadÓ m;nÖség

romlást'

A fenti előíľásoĺ( - hatáľidőre torténő vagy megfelelÖ - onkéntes teĺjesĺtésének elmaradása esetén a
közĺgazgatási hatiságĺ eljárás és szoĺgáltatás áĺtalános szabáĺyaĺrÚlszólÓ 2004' évi CXL. toruény [a
továbbiakban: Ket'l 134. $_ában es 61. $-ában fogla|tak alkalmazásának van hełye.

Amennyiben a Járási Hivatal megállapítja, hogy Ěngedélyes a kérelemben valótlan adatokat
szerepeltetett, az engedéĺy megadásához elóírt feltételek már nem állnak Ýenn, Engedéĺyes az
engedélyezetL tevékenységet nregszünteti' vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben

foglaltaktileltero modon gyakoľolja, a Ht. 84' $ (1)és (2) bekezcjésében foglalt jogkövetkeztĺényeket
alkalmazza.

Az egószségĹigyi káftevŐk megte!epedéséenk és elszaporodásának
rnegakacályozásáról, áľtalmuk megelôzéserol, táVolta!'tásukról. rendszueres irtásukról
gondoskodni kelĺ.

Környezetvéclelĺni és l ernlészetvédgÍmĺ Fóosztály
'l072 BurJape^sl' Nagy Diófa utca'l0-12

Teleŕon: (06-1 ) 478-4400 Fäxi (06*ĺ) 47a-4520
E_ĺnail: zoldhatosag@pest.goV.hU

W eb: http ;1/wwlv,ĺ<ormanyhívatal' hu/hu/pest



Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsoiatos jogszabály, közvellenül

a|kalnlazanĺjó uniós jogi aktus vagy haiósági határozal előírásait megséńi, a hatÓsági engedélyhez

hozz'ćl|éruláshoz, nyĺlvántartásba vételhez Vagy be-jeleniéshez kotött hulladékgazdálkocjásĺ

tevékenységet engedéĺy, hozzájárulás nyilvárltartásba vétel vagy bejelentés nélkül, i!letve aitÓl

eltěľően végez, Vagy a melléktermék elóáilÍtásárÓl vagy képződésérll a kÖrnyezetvédelmi hatóságot

nem Vagy nern megfeleĺoen tájékoztatja, huĺiadékot termékként, illetve mellékteľmékként használ fel,

forgalmaz vagy tárol, akkor Engedéiyest a Járási Hivatal a Ht' 86, S (1) bekezdése aĺapján

h ul ladékg azdálkodás i bí rság tnegÍĺzetésóre kotelezi'

4,/ Az engedély 2022. december 31' napjáig hatályos'

A Járási Hivatal Engedelyes tárgyi telephelye vonatkozásában benyÚjtĺ:tt hulladéktároló hely
iizemeltetési szabályzatát jóváhagyja'

Egyidejűleg megá|lapítom, hogy az eljárás igazgatásĺ szoIgáltatási díja 240 000 Ft, meIynek vise|ésére

Engedélyes köteles. Megállapítom , hogy az igazgatási szolgáltatási cĺíj megfĺzetésre kerĹllt,

Jelen dÖntés elĺen a kÖzléstől számĺtott 15 napon belül a Pest fulegyeĺ Kormányhĺvatai

Kornyezetvédelmi és Teľmisĺetvédeĺmi Főosztályának címzett, de a Járási Hĺvalalhoz három

peldánybaľl benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A follebbezósi eĺjárás d|a 120 000 Ft, amit a Jáľási

Hivatal Magyar Áĺamkincstárnál vczetett 10023002-00299671-3B700006 szátĺti eĺoirányzat-

felhasználásĺ számlájára keli befizętni átu(alási rnegbÍzássa!, Vagy készpénz-átutalási megbízással

(csekk) postai úton A fellebbezés elekironÍkus Úton tÖrténő benytijtásáľa a megfeielÖ technikaĺ háttór

hĺányo miatt nincs lehetőség

lNDoKoLÁs

Engedóiyes 20'l7' oktiber 5' napján éĺkezett beadványában kérelemmęl fordult a Jáľási Hivatalhoz'

hogy engedelyezze a hatái"ozat'l.1./ pontjában megnevezett nern veszélyes hulĺadékok telephelyen

torténo gyűjteset és elôkezelósót, továbbá a lratározat 1.2./ pontjában megnéVeŻétt nom voszélyes

fémhulladékok teĺephelyen toíiénŐ gyűjtését és elôkezeIesét.

A kérelembo| és annak meltékletelbôl, valamint a tárgyi telephelyen 2017, nor.lember 22' napján taĺ-tott

helyszĺni szemlén tapasztaltak alapján a Járási Hivatai megállapĺtotta, hogy a fenti előírások bataľ1ása

mallett Engeclélyes tevókenységóvel a köľnyezetet nenr veszélyezteli, az a Ht, 4. $-ával és 6' $-ával

összhangban van.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok tipusa!nak meghatározása

a 7212013. (vul.27.) VM rendelet 2' mellěklete Szerlnt történt.

A telepheĺyen egyiclejtÍleg gyĹijtheti nem veszéfyes hulladékok mennyiságének meghatározása a

benyŮjtott kérelem, Engedélyes nyilatkozata, vaĺamint a telephely müszaki jellemziĺnek

fi gyel em bevétel éveI toriént.

Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozó nem veszélyes hulladékok gyĹijtésére szolgálo

hulladéktároló hely r]zemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Jáľási Hivataĺ rnegállapította, hogy az

megfelel a 246!aM, (lX. 29,) Korm. rendelet 21. s (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,

amelyre tekintettel a 21' $ (4) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Járási Hivatal a hulladéktárolÓ hellyel Kapcsolatos eioírást a 246ĺ2014. (lX' 29 ) Korm. rendelet

21' s (4) bekezdóse alapján tętte nreg

l
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Gyäl Pĺrlgúĺ'nrestęľi Hĺvataĺ jĺ:gyzője 3sB3-2ĺ2017' ügyiĺatszárnú határozatávaĺ Engeclél1'es iáł'gyi
telephelyen Íolytĺłtĺ:ti lreĺlr ,ĺeszélyes hLllladél<gazdálkođäsi tcvélĺenységére a telepeĺlgeclély, ĺlletve łl
ieicp léťesĺtésének lsejelentese alapjáll gyakorolheta egjre.s terľĺlęlo és egyes szalgaitató
tevókenységekľ(jl, va|ałlĺnt a telepengedélyeats rendjérai ěs a lsejeleľltés szabáĺyairil szóli |:712013'

(ll. 27,I Korm. rc'ndelet alap;án teĺepengedólyt adott és a tevékenységet 5'25l2017iE. szánron
nyilvántartásba vette.

Az Fł{ĺ-Kl lo a 35100-14403-3ĺ2-017.álI' számÚ szakhatósági itllásfoglalásá]rĺłn a tevékenység
vógzósehez a rendelkeĺó lészbeĺ.. ĺaglalt kikotésekke| hozzá;áľult. Szakhatosági állásfoglaĺását az_

aiábbiakkaĺ inciĺrĺ<olta:

,,|brelmezo hatiság a ĺĺc>ľnyezetvédelĺnl és tern"lószetvédelłni haftsági és igazgatásĺ szęnĺek
lcijeĺóléséľ'ői szólo 71/2Ü15 (ĺlL 3a.) Kaĺnl. reľldelei 7. számú meĺIékĺeĺónak ll. t!łbłiłzotĺ|łĺłalĺ 4'
pantja és a 6. szárriú nlel!éklet ĺl. táblazatának 2' pontja alapjárl kereste tneg FKl-KHo^i,
A 2017 csktólseľ 1ô. napjan érĺ<ezett ĺnegkereseshez csatolt engedólyezési dalĺunlentáció és a
ťencielkezésenlĺe ál!0 adatak érderrlĺ vizsgáĺatát kovetően, a ja,r1szabá!yi hiĺlatkclzásokai
ŕigyelembe llóVe a rendeĺkezo részhen fcglaltak szeľiľl! dontattem.

A dokuĺllęĺllácic alapján ĺłiegáĺlapĺtásra kerťjlt, hogy a telephelyen a vĺzeĺĺátás kijzüzemĺ
hálózaťta| lsizťositcti. A teĺephal1lĺ'e szaciális ĺĺonté.neľ kerül telepĺtôsľe,a kąletxezo lęoĺłlmunalis
szerłnyvÍz elszĺÁĺlĺtásľa kerí'jĺ. A telepheĺy burkolt és burkolaiĺan feĺĺjletéľe htiĺll csapadókviz a
b u rkolatl a n felti leten el szikkad.
T árgyi tertiĺel a vfzbĺśzisok, a távl*tĺ vízbázisok, valanlint az ivovĺzellátást szolgála
vĺziĺétesĺtłllények védelnléról szÓll 123/1997. (Vil. 18.) Kornl. renrlelet fa toválsbiakban:
123/19s7' (Vĺl' ÍB') Korm. ľęllcialeJ szarint kijelölt vĺzbázist nern érint,
Térgyi létesĺtnlłény a vĺz^Eazdĺálkodásril 8zolo t995, évĺ LVll. Íarvény 1' száľnú nlelléklet'ĺ2' a)
pontja alapján ľneghatĺ3ľc>zcstt nagyvĺzĺ rriełjret, valamĺnt a nagyvĺzĺ lnecer, a parti sáv, a vÍzjáĺźa
és a fakadó vĺzak áltaĺveszélyeztetett tartjĺeżek használatóľól, hasznasĺtásáról, ĺlalamĺnt a folyók
eseŕében a nagyvĺzi mederkeze!ésĺ terv készĺtésének reľldjére és taľ7almára ,ĺonatkozó

szabályokról szo]o 83/2014. (lĺĺ. 14.) Korm. rendeleŕ 7. $ 11. pontja aĺapjáll meghatárazott parti
sávat rcm érĺnt.
A hatóságĺ ddntéshaz-atal a viz-ek ńa'szlĺosĺŕását, vórlelnlłśt ,ós káriótelęĺnek e|hárĺtását szolgáló
tovekenységekľe és ĺétesĺtłllényekľe vonatkozó álta!ános szahályokrôĺ szólo 147/2010. (ĺv. 29.)

Korm. rendclet, a 2í9/20a4' (Vĺt.21.) Rorľn. rendęlet és a vĺzgazdálkodásĺ hatósági jcgköľ
gyakoľl,isáról szd/d 72/1996. (V. 22') Kaľm. ľendeĺet [a lovĺibbiakban: 72/1996. (V' 22} Korm,
rendeletJ fĺg1ĺę1617',5" véte|ével tęĺtént.
Jelan szakľlatósági áĺĺásfoglalást a kozĺgazgaŕásl haťósági eĺjárás ĺłs szo/gálŕaŕás ĺĺ/ŕa/ános
szabályairol szolr3 2Ü04. óvi CXL. toľvélly (a továbbĺakban: Ket') 44. $ fĺgyeĺemhevételéveĺ adtam
kĺ.

A szakhatiságĺ állősfogĺalás eĺĺęni anáiĺó fęllebbezés lehetőségĺ4t a KeL 44. Š (9) ł:akezdése
záľja ki.

Az FKl-KHo l'ł,,ladat- ĺłs haŕłískoľét a 72/1996' (v. 22') Karm. rendeieŕ í. $ (1) bekezdése, a
vĺzĹigyi ĺgazgatásĺ ós a vĺzügyĺ, valamint a vízvédelrli hatósági feladatakat ellétó szarvek
kijelrléséril szilcl 2%/2a14' (DX' 4') Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (lX.4"} Karm'
ľendelat] 1a, Š fi)bekezdés 2 pcntleł, vatan'lĺnt ĺlleŕékessógét a 223/2014. (ĺX' 4') Korm. reĺłdęĺet
2' számú ľnelĺékletónek 2. pontja szabályozza'"

Az ol.járĺis során kozľerĺlikÖcŐ szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását a Ket,72" $ (1)

bekezdése db) és ed) pon(jai aĺapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglaiása ellen a
Ket. 44. $ (9) bekezdése alapján őná|ló jogolvoslatnak nĺncs helye, az a határozat elieni jogolvosłat

keretóben támadhatÓ mag.

Pest Megyęi Korrnányhivatal Dabasi Járási Hivatal Nepegószségügyĺ Osztály PE-04/NE0/02784-
3ĺ2017, számon kcizegészségügyi szempontbll a tevékenysóg végzéséhez a rendelkező részben
foglaltak szerint łtozzájárult, nleĺyet az alábbiakkal iĺldokoĺt:

KÖi^nyezetvédelnli és Természelvédelmi Főosztá!y
'1072 Budapest' Nagy Diófa utca 10-'ĺ2.

TeleÍolr; (06-1) 478-4400 Fax: (06-'ĺ) 47B-452O
t_maiĺl zoldhatosag@pest, gÔV.hu
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,,ĺ:!épegészségügyi fetar|atok korében eljári szervkótlt, tárgyi łlatosłági eljáľás sorĺiĺl; Könlyez"et-

egeszségiigyĺ szakkért!ésekre, ĺgy kü|anijsen az egész-ségkárosĺb kockázatok ós eseŕ/eges hatások

fe1ĺĺlĺirésěre, a ťeńőzo betegségek te|ec\ésének megakadályozására, a ľovar és rágcsáloĺl-feĺs, a

,łeszólyes kělszĺtmónyekkeĺ végzell tevékenység vizsg,áĺatára' a települési sziĺárd lluĺladékl<al

kapcsolaŕos közegészségügyĺ, jálványügyi vonatkozásu koveteĺnények érvényesĺtósére kiterjedő

szakkéľdésekben acltant nleg váĺaszornat a hatÓságĺ dľllltés(ik kia|akĺtásához

Szakvéleméllyenl kiatakĺtása sarán fĺgyelembe vettęm:

1. a nenldĺshállyzók ,léc|elméľr:t és a dohányterrnékek fogyasztásánalĺ, foryalmazásáne*

egyes szaŕ.:ĺí lyairól szóló 1999, évi XLĺl. lőrvény,

2, a kémĺai biztonsĺ\grol szotó 2000. év!XXV tclrvólly,

3. a munkaheĺyek kémiai biztc:nsĺágáril szóli 25/2000 (lX.30') EüM-SzCsM együttes

rendeleł elöĺrásaĺt.
4, a telepĹitési htlltedékhat kapcscllatos tevékenységek végzésétlek feltételeirÖl sziio

213/2001'(Xl' 14) Korľnárlyrcncĺelet ós a 16/20a2. (lV'10') EĺjM rendelet a taleplülési

szĺtál^d és folyékony htltiactékkalkapcso/afos közegészségĹigyi kovetelrtléllyekľól

5 a 3/2002.(tt. 8.} szcsM - ĚÜM együttes rendelet a munlĺahelyek munkavédalnlĺ

klvetel nł énye ĺn e k m inĺm óIi s szintjé röI''

Engeclélyes tárgyi teĺephelyen tervezett nem veszelyes hulladek te|ephelyi gyűjtési és előkezelési

tevékenységére vonatkr:zoan a kornyezeti hatásvĺzsgálaŕl ós az egységes koľnyezethasználalĺ

engecétyezésĺ etjárásroĺsziĺo 314/2005. (Xil' 25') Korm rendelet [a lovábbiakbarl:3'14Da05. (Xll-

25') l(orm, renclelet] szerinti előzetes vizsE1álati eljár'ás került lefolytatásra'

Járási Hivatal az eĺozetes vizsgálati eljárást lezárÓ PE-06/KTF/1&20B-12fta17' számr]i határozatävaj

mogállapította, hogy a tervezeit huĺladikgazdálkodásĺ tevékenységnek jelentős kcirnyezeti hatása

nincs' Łornyezetĺ hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szÜksógos. A fentiekben hivatkozott szánrú

határozat 2017' jÚ:itls 14, napján jogerÓre emeĺkeciett. A jelen határozatban engedéĺyezett

huiladéktĺpusok, illeive mennyiségek a PE-06/KTFi18268-1212a17' számťr hat*ľozaiban foglaltakkal

ósszhangban vannak.

F6n1ek alapján a Járási l-.litlataĺ kompĺex kornyezetvédelmi szempontbÓl a tevékenység végzóse elĺen

kizárÓ tényezlt nem tárt fel'

A Járási Hivataĺ lovegot[sztaság-védelnli szempontból a rendelkező részben fogIalt eióĺrások

betaľtása rneiĺett a levegb vérJeĺméróĺszólo 30ö/201o, (Xl$. 23.) Korln. rendeletbeľl fogtaltak alapján a

tevékenység végzése ellen kizĺĺrl iényezőt nem táĺt feĺ.

Engcdélyes tárgyi teiephęiyen tervezett huĺladékgazdálkoĺiási tevékenység végzésére vonatkozÓ

3.ĺ412005. (Xĺĺ' 25.) Kclrrn, rencĺelet szęrinti eĺozetes vizsgálati eljárásához kapcsolódóarl, az Akusztĺka

Kít által készĺtett BM009470 munkaszámú zajvizsgáĺati jegyzcĺk,rnyvoeri megáĺlapításra került, hogy

tevékenységbćjl származi zaj szempontjából vizsgált hatásiei-rilet határa a telephely hatáĺain belljĺ

húzódik A hatásterÜleten belÜl védencjö létesltmény nem található,

Fentiek alapján megállapíthato, hogy a telephelyen tervezett hulladékgazdálkodásĺ ievékenységbol a

védendő kornyezetben határértěket meghal adó zajteľhelés nem várhato

A kornyezeti Eąj és rezge s etĺęĺlĺ vécleĺem egyes szabélĺyaĺriĺ szóĺo 2B4/2OO7' (X 29')

Korłnányrende/eŕ 9' $ (1)a koľlyezelbazajtvagy rez-gést kiŁtocsátó létesítményeket Úgy kell iervezni

és megvalósĺtani' hogy a védendő terÜleten, épületben és heĺyĺségben a zĄ' vagy rezgésterlrelós

felel.$en nle6 a zaj- és rezgésterhelési követelnłényeknek'

Fenteik aĺapján a Járási Hivatal zaj- és rezgésvédelmi szetnpontból a tevékenység vógz-ése ellen

kizárÓ tenyezit nem tań feĺ.

li.l
r'j
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1_árgyi ingatlan egyecÍi jogszabály által i<ijelölt ol'"szágos je!entősegü védett tennészeti tÉrületet és a
tennészat vécelnlérőĺ szólcj'|996. évĺ Lill. töľvény 23' ľi (2) llekezclés alapián ex legc Vó#eit
ternlćszeĹi lerÜletet, erľlĺóket, éľtéket nem erĺnt Továbbá az ingatlarl az europai kÖzÖsségĺ jelelltősép1ű
tarmószetvédelni rendelietós(j |erĺjletekről szalo 275l20oĄ. (X. s') Kornl. rendelet es tiz eurÓpai
/<oz_ĺlsségi jelentoség(i tennészetvóde!nlĺ ĺenďelŕeŕésĺi ter(jleEkke! éľĺntett fclĺirészletekről szóló
14/201Ü' (tĺ. ĺ 1') KvVM ľendelet álta| meghatái"ozott Natuľa 2000 hálazat terÜleténęk nem rósze,
vaĺamint a barĺaligok feiszĺlli verlĺjovezetének ltijelölósólol szólo 16/2009' (X. B.) KvVľvĺ r_endęiet által
megáltapított barlang fe!szíĺ'ii védoĺjvezetet sem érintĺ

Táĺ'gyi ingatlan a Gyáii 1'-es főcsatorna ľneilett helyezkedĺk el. A vĺzťolyäs és paľti savja az()rszágos
Terüĺetrendezési Teruról szóló 20c3. évi )fiVl' törĺényben rnegjelent országos ol<cllÓgiaĺ hálizat
okológiai folyoso ĺlvezetéhez iaľtozik, trľe a teľijletl^e a telephełyen Vógzett tevékenyse!g nerĺl
gyakoroi jelentös natást.
A tĺłrgyĺ ingatianon és kozvętlen szonrszóc|ságában l,edett í'ajok eloiordttlása lrem !sĺĺeĺt, az engeclély
kiadása táj- és termeszetlĺéclglmi érdekeket neln sért.

řeriieik alapján a .lárási HivaÍai természetvécle|ĺrli szeľ:pontboľ a ievékenység végzése eilen kizáro
tényezot nem táĺt fe|,

Fonlĺekot Íĺgyeleľnbe ,réve a Járási ĺ livatai megáĺlapította, hogy a kéreleĺ':l teljesĺiésének
köl'nyezetvétlelmĺ szenrpontbÓl nincs akadáĺya, ezért a F,L' 12. $ (2) bekezdése ós a 62. s (1)
bekezcjése, tĺalanlint a 43912012' (Xll' 29.) Korĺl. ĺende|et 7. $ (2) bekezclése és a 9' s (2) bekezdése
aĺap1áll a rendelkezö részben foglaltak szerilrt a kérelmezett nen veszélyes hulladékok gyűjtését és
elclkezę ĺését en gedéI yezí.

JeJen engeciély a feĺtijogszabál},helyeken łÚl a Ket. 71' s (1) bekezdósón és a 72. $ (1) bekezdésén
alapul.

Tárgyi i'igyben a Járási Hivatal PE-06lKTFi32272:,l2Üź7. számon függő hatályú hatáľozatot (a
továbbiaktran: Függő hatályú hatáľozat) hozott' TekÍntettel arra, hogy a Jálásĺ Hivatal jelen
hatáľozattal az ügy érdemébsn döntést hozott, ezért a Ket' 71/A' 5 (4) bekezdésében foglaltak
alapján a Függő hatáĺyu határozatban foglaltakhoz nem kapcsolódnak Joghatások.

Az eljárás igazgatási szolgá|tatási dÍjának móľtókét a koľnyezetĺĺédeĺmi és łern':'śszetvedeimĺ hatósági
eljárások ĺgazgatási szalgóllatĺásĺ dĺjalril sz-alo 1412015. (lll.31') Fľýl rendelet [a továcbiekban:
1412015. (ĺĺl. 31,) FM rendeletj 1. meiiéklet 4 ô. és 5 sorszámai atapjáll állapítottarn meg.

Az igazgatásĺ szoĺgáitatási díj vĺseĺésére a 1Ą12015, (lĺĺ. 31') FM rendelet 5. $ (3) bekezoése alapján
Engedélyes köteles' Az ig;azgatási szolgáltatiási díjat Engedélyes rrlegfizette'

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. $ (1) bekezdése biztosĺt1a, az e|őterjesztásére łTyitva állo
hatáłĺcióta Ket,99 $ (1)bekezdése állapítja meg. Az elöteĺjesztés módjáta Ket. 102, $ (1) bekezdese
hatáľozza meg'

A Íeltelrbezési eĺjaräs dljának móľtóket a 14ĺ2Ö15 (lll. 31') FM rendelet 2. s (5) bekezclése ĺrja e!ő

Aki a hulĺadókgazdálkoclásaaĺ kapesolałos jogszabály, kÖzvetlenĹil aĺkaĺmazancll rĺĺiiós jogi aktus vagy
hatóságĺ határczat eĺőĺrásait rnegsérti, a hatóságĺ engedÔlyhez, hozzajáruláshoz, nyilvántańásba
vételhez vagy be.ielentéshoz kotott hulladókgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzéjárulás,
llyiĺvántartásba véteĺ vagy bejeleniés nélkÜl, illetve attól eltérĺĺen végez, Vegy a mellékiermik
előállĺtásárol vagy képzodéséľől a kornyezetvédeĺĺnĺ hatiságot nem Vagy nem nregfeIeíöen
tájekoztatja, hulladékot termókként, ĺlletve melĺókteľmékként használ fel, ťorgalmaz vagy lárol' az| a
J árási Hivatal h ulladékg azdńlkodás i bírság megfizetésĺĺre kötel ezi.

KörnyezetVéclElnti És Terlrlésaetvédelľni FöosztáIy
1072 Budapest, Nagy Diéfa utca Í0_12,

Tďefon: (06"1 ) 47B-4400 Fax: (06-1 ) 4 7Ü-4Íj20
Eĺrlail: zoklhatosag@pest'gov htl

\Ą/eLl: hllp://rnivĺw.k oĺ rtanyhivalal, h u/h u/pest
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Tájékoztator'ľl tcválrbá' hogy az előírásokban foglaltak teijesĺtésének elnrulasztása, ĺ|letve a hatáľozatban

eioĺriak neln megfelolo teljesttése esetén a Ket' 127, S (2i bekezdese alapján a végrehajtást végzésse|

elrendelenr' továbbá a Ket' 134' $ d) pontia szerĺnt, a 61' $-ban meghatározott méĺtékti eljárási bÍľság

kiszabásánal< van helye, lnelynek legkisebb iisszege iĺtezer foľint, legrnagasabb összege terrnészetes

szenló|y eseten ötszinezer forinl, jogi szelrély Vagy jogi személyiséggeĺ nem ľencielkező szeĺvezet

esetén egyrnlllió forint. Az eljárási bírság egy eljárásbaĺr, ugyanazon lĺötelezettség ismételt megszegése
gsetén isnrótelten is kiszabható.

Jelen halározat egy példányát tájékoztatásul megkü|doĺl a terulętileg ĺiíetékes kaľasztrófavécjelmi

igazgatóság részére, a Ket' 15. {i (4) bekezclésének, továbbá a kornyezetvécleĺmi és

természetvédeimi hatóságĺ és łgazgatási felaĺlatokat ellab szeruek kijeĺrbsóről szóló 71l?015. (lll.

30.) Kornl' renclelet {a továbbiakłsaĺ::7112015. (lll.30') Kĺrrm. ĺendelet] 31.s (4) bekezclésének

figyelem bevólelével,

A környezetvécĺęlrni és természatvéclelmj hatóságként eljáró Járási Hivatal Íelaciat- es hatáskörét'

val złĺni nt ille(ékességé Í a 7 1 ĺ2015' (l l l' 30' ) Korm, rendeĺ ei szabályozza.

Jelen dontés - ťellebbezés hiányában, külön értesítés néikül - a feltebbezesĺ határidÓ leteltét kÓvetrj

napołl jogerore emelkedik'

BLrdapest, 2017. december 5.
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A kiadnlány hiteléÜl: ''""i'

KąQjäk Ĺigyintézői utasĺtás'szerint

Dr' Szabó Zsolt iárásĺ hlvatalvezetö
nev ébęn és rnegbízásából :

dr. Cserkúti Szabolcs s. k,

főosztályvezeto
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KörnyezetVédelmí ls Természetr,'édelmł FŐ0sŻtály
1072 tsudapest, Nagy Diofa utca 10'12.

Tęlefon: (00-Í) 478-4400 Fax| (o8-i) 478-4520
Ełĺail; zoldhatosag@pěs1,9oV.hu

!ł eb: http:ilyiww. koÍn1anyhiVatal' hu/h u/p ost
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