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HATÁROZAT 

A DATASHRED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1012 Budapest, Kuny 
Domonkos utca 4. D. ép. fdldszint l.; telephely: 2360 Gyál, Heltai Jenő utca 73. (4363/4 
hrsz.); KÜJ szám: 103 293 909; KTJ szám: 102 354 699; KSH azonosító kód: 23188819-4741-
113-01; a továbbiakban: Engedélyes) részére a 1.11 pontjában megnevezett nem veszélyes 
hulladékok Engedélyes telephelyén történő gyűjtését és kereskedelm ét, valarnint a határozat 
1.2./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő 
előkezelését 

engedélyezem 

az alábbi feltételekkel: 

1.1./ Telephelyi gyűjtési és kereskedelmi tevékenységgel érintett nem veszélyes 
hulladékok: 

Azonosító 
Megnevezés 

Mennyiség 
kód t/év 

15 Ol Ol papír és karton csomagolási hulladék 2 500 
15 Ol 02 műanyag csamagoJási hulladék 45 
15 Ol 03 fa csomagaJási hulladék 40 
15 Ol 05 vegyes összetételű kompozit csomagaJási hulladék 100 
20 Ol Ol papír és karton 3 300 

20 Ol 36 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

5 
különböznek a 20 Ol 21-töl, a 20 Ol 23-tól és a 20 Ol 35-től 

20 Ol 39 műanyagok 10 
Összesen: 600 0 
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1.2./ Előkezelhető nem veszélyes hulladékok: 

Azonosító 
Megnevezés 

Mennyiség 
kód t/év 

15 Ol Ol papír és karton csomagaJási hulladék 700 
15 Ol 02 müanyag csomagolási hulladék 20 
15 Ol 03 fa csomagaJási hulladék 10 
15 o l 05 vegyes összetételü kompozit csomagolási hulladék 10 
20 Ol Ol papír és karton 225 0 

20 Ol 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 
5 

különböznek a 20 Ol 21-től, a 20 Ol 23-tól és a 20 Ol 35-től 
200139 müanyagok 5 

Összesen: 250 0 

2.1 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: 

A határozat 1.1.1 pontjában megnevezett nem veszélyes hulladéknak Engedélyes 2360 Gyál, 
Heltai Jenő utca 73. szám (4363/4 hrsz.) alatti bérelt telephelyén történő gyüjtése és 
kereskedelme, valamint a határozat 1.2./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok 
Engedélyes telephelyén történő előkezelése (válogatás, darálás, bálázás). 

A tárgyi telephely alapterülete 2 x 642m2
; a deponáló helyiség mérete 259m2

, az előkezelő 
helyiség rnérete 273m2

, a megsemmisítő helyiség mérete 187m2
, a zúzaléktároló/csomagoló 

helyiség rnérete 346 m2
, a telephely fedett, zárt beton aljzatú. 

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékok mérlegelésre, rögzítésre kerülnek, majd a 
deponáló helyiségben raklapokon tárolják. Az előkezelő helyiségben fajtánként külön ládákba 
kerülnek szétválogatásra a nem veszélyes hulladékok. A szétválogatott, homogén 
hulladékokat újra megmérik, majd nagy teljesítményű zúzógéppel darálásra, a későbbiekben 
tömörítésre, bálázásra kerülnek a megsemmisítő helyiségben. A lezúzott hulladékat tároló 
konténerbe helyezik, majd engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át hasznosítás céljábóL 

2.1./ Személyi feltételek: 

Engedélyes a tárgyi tevékenységhez környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, valamint 
biztosítja a szükséges személyi feltételeket. 

2.2./ Tárgyi eszközök: 

l db 1500 kg méréshatárú, hitelesített digitális mérleg, 
aprítógép, 
konténerek, big-bag zsákok, 
LP 12 típusú tömörítő berendezés és konténer. 

2.3.1 Pénzügyi eszközök: 

Engedélyes tárgyi tevékenységére az 
kömyezetszennyezési káreseményre lS 

(kötvényszám: 322856666) 

Allianz Hungária Biztosító Zrt.-nél kötött 
kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik. 

3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások: 

l. A tevékenységet a kömyezet veszélyeztetését Icizáró módon, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő en kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező~"' n 
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havária esetén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 
órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali 
megkezdése mellett. 

2. A telephelyi gyűjtés, kereskedelem és előkezelés során a környezet a hulladékokkal nem 
szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, 
szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való 
visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni. 

3. Jelen engedély veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szermyezett egyéb 
hulladék gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére nem jogosít fel, az kizárólag külön 
engedély birtokában végezhető. 

4. Engedélyes köteles a különböző típusú nem veszélyes hulladékokat egymástól 
elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék típusának megfelelőerr kialakított 
gyűjtőedényzetben, illetve gyűjtőhelyen, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. 
Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással. 

5. A tevékenységhez használt gyűjtőedényeknek alkalmasaknak kell lenniük a hulladékok 
kőrnyezetszennyezést kizárá módon történő elhelyezésére. Az alkalmazott 
gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssei kell meggyőződni, a sérült eszközt 
haladéktalanul épre kell cserélni. 

6. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. § (5) 
bekezdésének értebnében az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző 
tárolása (az előkezeléssei eg)'iitt) az átvételt követően Jegfeljebb l évig végezhető, 
figyelembe véve a Ht. 12. §(3) bekezdésében foglaltakat is. 

7. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék mcnnyisége legfeljebb 
67,5 tonna. 

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

engedélyének meglétérőL 

9. A szelektíven gyűjtött, hasznosítható nem veszélyes hulladékok hulladékhasznosítás 
céljára adhaták tovább. 

1 O. Az elektromos és elektronikai hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy 
teljesüljön a 197/2014. (VIII. 1.) Kom1. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában 
meghatárowtt hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke, valamint gondoskodni kell 
arról, hogy a 26. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek további kezelés során 
teljesüljenek. 

11. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét, 
karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztositani kell. 

12. A gyúlékony hulladék gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén 
kell végezni. 

13. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell 
sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] l. számú melléklete szerint. 

14. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél 
veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, núndenkori hatályos 
jogszabály, jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Karm. rendelet előírásait be kell tartani. 
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15. Tárgyi létesítmény összes zajforrásainak legnagyobb környezeti zajkibocsátású 
üzemi állapota közben végzett zajmérések alapján készült szakvéleményben kell 
bemutatni, hogy a létesítmény környezetében lévő \'édendő épületek homlokzatai előtt 
2 m távolságra a környezeti ::aj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról s::óló 
2712008. (XII 3) KvVM-EüA1 együttes rendelet l. sz. mellékletében, a területi 
funkciónak megfelelő sorban szereplő megengedett zajterhelési határértékek teljesülnek. 
Határidő: 2015. január 31. napja. 

16. A zajméréseket az MSZ 18150-1 szerint kell elvégezni, és a zajkibocsátási határéttékek 
megállapításának, valamint a :zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 
93!2007. (XII. 18.) Kv VM rendelet 5. sz. melléklete szerint dokumentálni. 
Határidő: 2015. január 31. napja. 

17. A telephely zajvédehni hatásterületét a környezeti ::aj és rezgés elleni védelem egyes 
szabá/vairól szóló 284/2007. (X. 29.) Konn. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) 
Konn. rendelet] 5. § (2) bekezdésének f) pontja és a 6. § alapján meg kell határozni, és 
azt a helyszínrajzon be kell jelölni. 
Határidő: 2015. január 31. napja. 

18. Amennyiben a zúzógéphez kapcsolódó porelszívó berendezéshez a levegő védelméről 
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező 
pontforrás kapcsolódik, úgy a rendelet 5. számú melléklete szerint összeállított pontforrás 
működési engedély iránti kérelmet és a 31. §-ban előírt levegőtisztaság-védelmi 

alapbejelentést (LA.L adatlapokon) kell benyújtani a Felügyelőségre. 

19. A tevékenységet a környezet veszé1yeztetését kizáró módon, a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell végezni. 

20. 

21. 

22. 

24. 

25. 

Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt 
havária tervében foglaltakat. 

A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie kömyezeti 
káresemén}Te kiterjedő felelősségbiztosítássaL 

Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve 
a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 
15 napon belül a Felügyelőségnek be kell jelenteni. 

A tevékenység során előforduló környezetet érintő rendkívüli eseményeket a 
Felügyelőségnek haladéktalanul be kell jelenteni a kárelhárítási tevékenység azotmali 
megkezdése mellett. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységről a hulladékkal kapcsolatos nyih,ántartási és 
adats:zolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Karm. rendelet 
előírásainak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a 
Felügyelőségre. 

Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a Felügyelőség által ellátott felügyeleti 
tevékenységért telephelyenként a Felügyelőség részére - külön jogszabályban 
meghatározott mértékű- éves felügyeleti díjat fizetni minden év február 28. napjáig. 

3.1./ A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete a PE-R/032/02152-3/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a 
tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzáj árult. 

3.2./ A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi 
Vízügyi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az FKI-VH: 5747-3/2014. számú 
szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez kikötés nélkül 
hozzáj árult. 
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A fenti előírások - határidőre történő vagy megfelelő - önkéntes teljesítésének elmaradása 
esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szo!gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van 
helye. 

Amennyiben a Felügyelőség megállapítja, hogy Engedélyes a kérelemben valótlan adatokat 
szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az 
engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a 
továbbiakban: Ht.J 84.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza. 

Amermyiben 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 engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy 
bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy 
képződéséről a környezetvédelmi hatóságo! nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, 
hulladékat termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgahnaz vagy tárol, akkor 
Engedélyest a Felügyelőség a Ht. 86. §(l) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási bírság 
megfiZetésére kötelezi. 

4.1 Az engedély 2019. december 15. napjáig hatályos. 

Egyidejűleg megállapítom, hogy az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díja 200 OOO Ft, 
melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapitom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetésre került. 

Megállapítom továbbá, hogy Pest Megyei Konnányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézetét megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 27 700 Ft, melynek 
viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. 

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és 
Tennészetvédehni Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez négy példányban 
benyújtandó fellebbezéssei lehet éhll. A fellebbezési eljárás díja l 00 OOO Ft, amit a 
Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett l 0032000-01711806-00000000 számú 
előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbizással, vagy készpénz
átutalási megbízással (csekk) postai úton. A fellebbezés elektronikus úton történő 

benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. 

INDOKOLÁS 

Engedélyes kérelemmel fordult a Felügyelőség felé, hogy engedélyezze a határozat 
1.1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő 

kereskedelmét és gyűjtését, valamint a határozat 1.2./ pontjában megnevezett nem veszélyes 
hulladékok Engedélyes telephelyén történő előkezelését. 

A kérelemből, annak mellékleteiből, valamint a 2014. október 8. napján tartott helyszíni 
szemlén tapasztaltak alapján megállapítottam, hogy a fenti előírások betartása mellett 
Engedélyes tevékenységével a kömyezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával 
összhangban van. 

(, o 0 1r1 'l ~l. ' • eJ / .. , .. v· . ~ . .....c"'--· _ _) 
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A kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok 
típusainak, illetve meru1yiségének meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. 
melléklete szerint, valamint Engedélyes 2014. szeptember 12. napján kelt, KTF: 42136-
8/2014. számon iktatott nyilatkozata alapján történt. 

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető 

meghatározása Engedélyes nyilatkozata 
figyelembevételével történt. 

nem veszélyes 
alapján, valamint 

hulladékok mennyiségének 
a telephel y adottságainak 

Gyáli V áras Onkormányzatának Jegyzője a 7849/2014. ügyiratszámú értesítésében 
Engedélyes tárgyi telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenységére 
vonatkozóan a telepengedé~v. illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyalwrolható 
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről. valamint a telepengedélyezés rendjéről 
és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Karm. rendelet szerint a telephelyet 
469/2014 szám alatt nyilvántmtásba vette. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
PE-R/032102152-3/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez 
kikötés nélkül hozzáj árult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

"A Datashred Kjt. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély kiadásátkérte a 
környezetvédelmi hatóságtól. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség a KTF: 42136-412014. szám alatt, 2014. augusztus 26. napján kereste meg 
Intézetemet szakhatósági állásfoglalás A.."iadása céljából. 
A kérelemhez csatolt dof.v-umentumok és az elvégzett helyszini szemle alapján 
megállapítottam, hogy 5 fő foglalkoztatott folytat munkavégzést. Részükre szociális 
helyiségek biztositottak A telephely közművesített. Dohányzóhelyet a jogszabályoknak 
megfelelően alal-vitottak ki és jelölték 
Fentiek alapján döntöttem hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás kiadásról. 
Szakhatósági állás.foglalásom során figyelembe vettem: 
l. a nemdohányzák védelméről es a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló többször módosított 1999. évi XLII törvény 
2. a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének febételeiről szóló 
213/2001. (XI. 14.) Karm. rendelet és a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 
3. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény elöírásait. 
Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. 09. 10. 
Fentiela-e tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntötte1n. 
Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely alapján hoztam meg. 
Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam A."i és e jogszabályi helyre 
hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 
Szakhatósági állásfoglalásom kiadása során figyelembe vettem a közigazgatást hatósági 
eljárás es szaigáitatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-ában 
foglaltakat. 
Az PMKH Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének hatáskörét a 
347/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet állapílja meg, illetékessége az AZZami Népegészségügyi 
es Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 32312010. (XII. 27.) 
Karm. rendelet előírásain alapul. " 

A Hatóság az FKI-VH: 5747-3/2014. számú szald1atósági állásfoglalásában a 
tevékenység végzéséhez kikötés nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az 
alábbiakkal indokolta: 
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"Kérelmező hatóság szakhatósági megkeresésére o 201-l. s::eptember 25. napján 
megküldött ten,dokumentáció érdemi vi::sgálatát követően a:: alábbiakatfigyelembe véve a 
rendelkező részbenfoglaltak s::erint döntöttem. 
A telephe(v ivóvi::ellátása, kommunális s::ennyvi::.-, és csapadéb·i:: elvezetése kö::ü::.emi 
hálózatokkal megoldott. Technológiai s::.enn.vvi:: nem keletkezik 
Tárgyi terület a vi::.bá::.isok, a távlati vizbázisok valamint a::. ivóvizellátást s::.olgáló 
vblétesitmények védelméről szóló 12311997. (VII. 18.) Karm. rendelet s::erint kijelölt 
vízbá~ist nem érint. 
Tárgyi létesítmény a l'Í::.ga::dálkodásról s::óló 1995. éri LVII. tÖn'ény l. s::.ámú melléklet 12. 
a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyviz meder, a parti sá1', a 
1'Í:járta és a jGkó 1'i::.ek által veszélyeztetett területek használatáról, has::.nositásáról, 
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és 
tartalmára vonatkozó s::abályoÁ.TÓl s::.óló 8312014. (III. 14.) Karm. rendelet l.§ ll. pontja 
alapján meghatározott parti sávot nem érint. 
Gyál település területe a felszin alatti viz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 2712004. (XII. 25.) KvVM rendelet me!lék!ete alapján 
fels::in alatti viz szempontjából érzékeny területet érint. 
A Hatósági döntéshozatal a vi::ek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
s::.olgáló tevékenységekre és létesitménye!--Te vonatkozó általános szabályokról s::.óló 
14712010. (IV 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatóságijogkör gyakorlásáról szóló 
7211996. (V. 22.) Konn. rendelet és a felszin alatti vizek védelméről s::óló 
21912004. (VII. 21.) Konn. rendeletfigyelembevételével történt. 
Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. §figyelembevételével adtam ki. 
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 4-l. § (9) 
bekezdése ::á1ia h. 
Tájéko::tatom, hogy az FKI-VH a 22312014. (IX. 4.) Karm. rendelet 17. §(2) bekezdés e) 
pontja alapján vizvédelmi hatósági és szaklwtósági .feladat- és hatáskörében a Kö::ép-Duna
völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelm; Felügyelőség jogutódja, a 18. §(2) bekezdés e) 
pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóságjogutódj a. 
Az FKI-T/H feladat- és hatáskörét a vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról s::.óló 
7211996. (Y 22.) Karm. rendelet l. §(l) bekezdése, a 22312014. (IX 4.) Konn. rendelet 
10. §(l) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 22312014. (IX 4.) Karm. rendelet 2. 
számú mel!ékletének 2. pontja s::.abályoz::.a. " 

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indokolását a Ket. 72. § 
(l) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam határozatba. A szakhatóságok 
állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogon,oslatnak nincs helye, az a 
határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

A benyújtott dokumentáció átvizsgálása során megállapításra került, hogy tárgyi tevékenység 
nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Konn. rendelet hatálya alá, így tevékenység nem 
előzetes vizsgálati eljárás köteles. 

A Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi előírásait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 
23.) Karm. rendelet alapján tette meg. 

A benyújtott engedélyezési dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett 
tevékenység végzése során a nagyteljesítményű zúzógép és a porelszívó berendezés 
üzemeltetésével zaj források jelentkeznek. 
Az épület környezetének térképi vizsgálatából megállapítható, hogy a zaj szempontjából 
vizsgált vélelmezett hatásterületen belül védendő lakóépületek találhatóak. 
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Fentiekre tekintettel a vonatkozó határértékek teljesülését ellenőrző vizsgálat elvégzését és a 
hatásterület méréseken alapuló meghatározását tettem az engedély kiadásához való 
hozzájárulásom feltételeként. 
A 284/2007. (X. 29.) Konn. rendelet 9. § (l) szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó 
létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és 
helyiségben a zaJ- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaJ- és rezgésterhelési 
követelményeknek. Ugyanezen rendelet 3. § alapján a zajvédelmi követelmények ellenőrzése 
érdekében a mérés elvégzésére kötelezheti a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőL A 
hatásterület meghatározását a 284/2007. (X. 29.) Konn. rendelet 5. § (2) bekezdésének f) 
pontja alapján írtam elő. 

A telephely országos jelentőségű védett vagy védelemre tervezett természeti területet és a 
természet rédebnéről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. §(2) bekezdés alapján ex Jege védett 
tennészeti területet, illetve tennészeti értéket nem érint. A tárgyi terület a::: európai kö:::össégi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terűletekről szóló 275/2004. (X. 8.) Koml. rendelet 
és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érinteff 
földrés=letekről szóló 14/2010. (V. ll.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 
hálózat területnek nem része, valamint a barlangokfels:::íni védőövezetének kijelöléséről szóló 
16/2009. (X. 8.) KvV:\1 rendelet által megállapított barlang felszín.i védőövezetét sem érint. 
A::: Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos 
ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetet a telephely nem érinti. 
Fentiek alapján a tárgyi tevékenység végzése táj- és természetvédelmi érdekekkel 
összeegyeztethető, ezért a Felügyelőség táj- és tennészetvédelmi szempontból előírás nélkül 
hozzájárult a tevékenység végzéséhez. 

Fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi 
szempontból nincs akadálya, ezért a HL 12. § (2) bekezdése, 13. § (2) bekezdése, 62. § (1) 
bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 
valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Konn. rendelet 7. § (2) 
bekezdése és 9. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett 
nem veszélyes hulladék gyűjtését, kereskedelmét és előkezelését engedélyezem. 

Jelen engedély a Ket. 71. § (l) bekezdésén és 72. § (1) bekezdésén alapul.' 

.42 alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a környe:::etvédelmJ, természetvédelmi, 
valamint a vizűgyi hatósági eljárások igazgatási s:::olgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 
27.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet] l. számú 
mellékletének 4.4. és 4.5. sorszáma alapján állapítottam meg. 

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az Aliami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi S:::olgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgá!tatásaiért fizetendő díjakról szóló 112009. (I. 30.) EüM rendelet 
[a továbbiakban: 112009. (I. 30.) EüM rendelet] 1. szá.mú mellékletének XI. 13. pontja alapján 
állapítottam meg. 

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 33./2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 3. § (2) 
bekezdése és az 112009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles. 
Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette (számla szám: HIKVI4-02767; KTF: 
42136-10/2014. számon iktatva). 

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a 
Ket. 99.§ (l) bekezdése állapítja meg. 
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A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) 
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, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy 
bejelentés nélkül, illetve attól eltérőerr végez, vagy a melléktennék előállításáról vagy 
képződéséről a környezetvédelmi hatóságat nem vagy nem megfelelőerr tájékoztatja, 
hulladékat tennékként, illetve melléktermékként használ fel, forgahnaz vagy tárol, azt a 
Felügyelőség hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. 

Tájékoztatom továbbá. hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, 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 rnértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer 
forint, legmagasabb összege tennészetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási birság 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 
kömyezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szen>ek kijelöléséről szóló 48112013. (XII. 17.) Karm. rendelet [a továbbiakban: 481/2013. 
(XII. 17.) Korm. rendelet] 34.§ (2) bekezdésének figyelembevételével. 

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét 481/2013. (XII. 17.) Karm. 
rendelet 43.§ (1) bekezdése és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza. 

Tájékoztatom, hogy a 2014. szeptember 10. napján hatályba lépett a vízügyi igazgatási és a 
vízügyi. valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szen,ek k;jelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Konn. rendelet 7. § (l) bekezdése, valamint 17. § (2) bekezdésének e) 
pontja értelmében vízügyi hatóságként első fokon a Hatóság jár el. 

Jelen döntés- fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül- a fellebbezési határidő leteltét 
követő napon jogerőre emelkedik. 

Budapest, 2014. december 2. 

A kiadmány hiteléül 

:-:,~~ ./ 
Osztályvezető 

Kapjálc ügyintézői utasítás szerint 
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