
FEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
~i~i~i JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: PE-06/KTF/33472-1 1/2017. Tárgy: Nagykovácsi, 2627 és 2628 hrsz., Ja~~
Ügyintéző: Németné Magyar Petra KIt. nem veszélyes hulladékok telephelyi

dr. Csemez-Csípszer Éva gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó
Stéh Renáta hul ladékgazdál kodási engedélye
Zsille L. Ákosné dr. Hiv. szám: -

Galamb István Melléklet: -

Telefon: (06-1) 478-44-00

H A TÁR O Z AT

A Jager Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok utca 3.; telephely:
2094 Nagykovácsi, 2627 és 2628 hrsz.; KÜJ szám: 100 791 037; KTJ szám: 102 374 583; KSH
azonosító kód: 12042603-3811-113-01; a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1./
pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és előkezelését

engedélyezem
az alábbi feltételekkel:

I.! Telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító . Mennyiség
. Megnevezeskod (tonna/ev)

03 01 05 fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácsiap és furnér,
amely különbözik a 03 01 04-töl

03 03 01 fakéreg és fahulladék
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék
15 01 03 fa csomagolási hulladék
15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék
1601 19 műanyagok
1601 20 üveg
1701 01 beton
1701 02 tégla
17 01 03 cserép és kerámia

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke,
amely különbözik a 17 01 06-tól

170201 fa
17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
17 06 04 szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól
17 0802 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
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Azonosító . Mennyiség
‚ Meg nevezes ‚

kod (tonnalev)

17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től,
a 1709 02-től és a 1709 03-tál

19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
20 01 01 papír és karton
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39 műanyagok
20 02 01 biológiailag lebomló hulladék
20 02 02 talaj és kövek

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes településihulladékot is
20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 07 lomhulladék

Összesen legfeljebb: 20 000

2J Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 1.! pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok tárgyi, saját tulajdonú telephelyen
történő gyűjtése és előkezelése.

A hulladékgazdálkodási tevékenység (előkezelés) meghatározása a hulladékgazdálkodási
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.
29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

— E02 — 01 szétválasztás (szeparálás);
— E02 — 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (p1. agglomerálás, regranulálás);
— E02 — 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
— E02 — 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

A telephely körbekerített, zárható, mart aszfalttal borított, 9475 m2 alapterületű. A nem veszélyes
hulladékok beszállítását Engedélyes, a lakosság, illetve partnercégek végzik. A telephelyre beérkező
hulladékokat egy 3000 kg méréshatárú hitelesített kanálmérleggel mérlegelik, mérlegelés után a
hulladékot számítógépes nyilvántartásba veszik. A beérkező hulladékok szükség szerinti válogatását
kézi erővel végzik. A papír, karton és műanyag hulladékok bálázását bérelt géppel, Saját emberrel
végzik, a gazdaságos szállítás érdekében.

A gyűjtött és az előkezelt hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek adják tovább.

2.1.! Személyi feltételek:

Engedélyes a tárgyi tevékenység végzéséhez környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, valamint
biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételeket.

22.! Tárgyi eszközök:

— 1 db 3000 kg méréshatárú hitelesített kanálmérleg;
— targonca;
— kézi szerszámok;
— bálázó (bérelt);
— homlokrakodó.

2.3.! Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan a Allianz Zrt.-nél kőtött környezetszennyezési
káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik (kötvényszám: 322571939).
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3J Az engedé’yezett tevékenység végzésére vonatkozó e!őírások:

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 Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályát (a továbbiakban: Járási Hivatal) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül,
írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.

2. A 20 03 01 azonosító kódú (‘egyéb település! hulladék, ideértve a vegyes települési
hulladékot is,) hulladéktípus gyűjtését és előkezelését Engedélyes kizáróiag
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó minősítési engedély
birtokában, iiletve minősítési engedéllyel rendelkező szervezettel kötött szerződés alapján,
annak alvállalkozójaként végezhetL

3. A telephelyi gyűjtési és előkezelési tevékenység során a környezet a hulladékkal nem
szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény,
szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról
Engedélyes köteles gondoskodni.

4. Jelen engedély birtokában veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett egyéb
hulladék nem vehető át és nem kezelhető.

5. A telephelyen a hulladékok nem halmozhatók fel, azok további kezelésre történő továbbadásáról
folyamatosan gondoskodni kell.

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

7. A tevékenység során keletkező, hasznosítható hulladékok hulladékhasznosítás céljából adhatók
tovább.

8. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell
meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.

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

10. A hulladékról szóló 2012. évi CLX)KXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. ~ (5) bekezdésének
értelmében az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása (az
előkezeléssel együtt) az átvételt követően legfeljebb I évig végezhető, figyelembe véve a Ht.
12. ~ (3) bekezdésében foglaltakat is.

11. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége (típusonként
és összesen is) legfeljebb 1500 tonna.

12. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét,
tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.

13. A gyúlékony hulladékok gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell
megvalósítani.

14. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni
a hulladékjegyzékrői szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.)
VM rendelet] 2. melléklete szerint.

15. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be
kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

16. Az előkezelésre átvett nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló tárolóhellyel
kapcsolatban be kell tartani az egyes hulladékgazdálkodásí létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] vonatkozó előírásait.

17. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést
megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni.

18. A tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
19. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a munkaterület rendszeres karbantartásáról és

tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
20. Rakodás és esetleges szabadtéri tárolás során megfelelő intézkedések megtételével

gondoskodni kell arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon.
21. Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária

tervében foglaltakat.
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22. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti
káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.

23. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, Illetve a
hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését an nak bekövetkezésétől számított 15 napon
belül a Járási Hivatalnak be kell jelentenie.

24. A hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor hatályos jogszabály, Jelenleg a hulladékkal
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a
Járási Hivatalhoz.

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

3.1.! Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi
Osztály PE~O6JN EOl05492-3/201 7. számon közegészségügyi állásfoglalásában a
tevékenység végzéséhez az alábbiak szerint hozzájárult:
- A hulladék előkezelési tevékenység során a dolgozók részére biztosítani szükséges

kézmosási, kézfertőtlenítési és WC használati lehetőséget. (Mobil WC elhelyezésével
megoldható, mivel a telephely nem közműves.)

- A hulladék begyűjtési és előkezelési tevékenység során a kémiai biztonságrói és a nem
dohányzók védelméről szóló törvény előírásait be kell tartani.

3.2.! Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100-14901-1/2017.ált.
számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez az alábbi kikötésekkel
hozzájárult:

1. A tevékenységek során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait maradéktalanul
be kell tartani.

2. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell
végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne ázennyeződjön, a felszín alatti Víz,
földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg ás a felszín alatti
víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről ás a
szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV: 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség
romlást.

3. A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen — a
környezetszennyezés elkerülése érdekében - gondoskodni kell. A területen a
munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos.

4. Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.

A fenti előírások — határidőre történő vagy megfelelő — önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [a
továbbiakban: Ket.] 134. ~-ában és 61. ~-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben a Járási Hivatal 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 Ht. 84. ~ (1) ás (2) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket
alkalmazza.

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül
alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez,
hozzájárul áshoz, nyilvántartásba vétel hez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdál kodási
tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól
eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot
nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel,
forgalmaz vagy tárol, akkor Engedélyest a Járási Hivatal a Ht. 86. ~ (1) bekezdése alapján
hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi
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4./Az engedély 2023. január 10. napjáig hatályos.

A Járási Hivatal Engedélyes tárgyi telephelye vonatkozásában benyújtott hulladéktároló hely
űzemeKetési szabályzatát jóváhagyja.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási d~a 240 000 Ft, melynek viselésére
Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának címzett, de a Járási Hivatalhoz három
példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 120 000 Ft, amit a Járási
Hivatal Magyar Ál lamkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38700006 számú elől rányzat
felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással
(csekk) postal úton. A fellebbezés elektronikus úton történő henyújtására a megfelelő technikai háttér
hiánya miatt nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2017. október 20. napján érkezett beadványában kérelemmel fordult a Járási Hivatalhoz,
hogy engedélyezze a határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok tárgyi
telephelyen történő gyűjtését és előkezelését.

A kérelemből és annak mellékleteiből, valamint tárgyi telephelyen 2017. november 17. napján tartott
helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a Járási Hivatal megállapította, hogy a fenti előírások betartása
mellett Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. ~-ával és 6. ~-ával
összhangban van.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok típusainak meghatározása
a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint történt.

Az előkezelésre átvehető nem veszélyes hulladékok mennyisége Engedélyes nyilatkozata alapján,
valamint egy összegben került meghatározásra, tekintettel arra, hogy Engedélyes nyilatkozata szerint
a mennyiség hulladéktípusonkénti meghatározása a változó piaci viszonyokra tekintettel nem
lehetséges.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyiségének meghatározása a
benyújtott kérelem, Engedélyes nyilatkozata, valamint a telephely műszaki jellemzőinek
figyelembevételével történt.

Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozó nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló
hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Járási Hivatal megállapította, hogy az
megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. ~ (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,
amelyre tekintettel a 21. ~ (4) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Járási Hivatal a hulladéktároló hellyel kapcsolatos előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
21. ~ (4) bekezdése alapján tette meg.

A Ht. 39. ~-a értelmében
„(1) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő települési hulladékot

elkülőn [tetten gyűjti, és azt - e törvényben meghatározott kívételekkel - a közszolgáitatónak átadja.
(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot -

kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési Önkormányzat (Budapesten a fővárosi
önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő
udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő
létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot az
ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodásí közszolgáltatási díjat a
Koordináló szerv részére megfizette.

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét
képező elkülön[tetten gyűjtött hulladék kezeléséről a 31. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint
gondoskodik.”
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiröl sz6~ó 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet 2. ~ (1) bekezdése szerint:

„2. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék: a (...) Ht. 42. ~ (1) bekezdés a)-d)
pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve elszállított hulladék, ideértve az Ilyen
hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot is~

A Ht. 42. ~ (1) bekezdés szerint:

„A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási kőzszolgáltatás keretében:
a) az ingatlenhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben

gyűjtött települési hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja (ideértve a háztartásban
képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és
elszállítását is),

b) - ha e törvény felhatalmazása alapján jogszabály eltérően nem rendelkezik - a vegyes hulladék
összegyűjtéséről és elszállításáról hetente legalább egy alkalommal gondoskodik,

c) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjt~ átveszi és
elszállítja,

d) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen
átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja,

e) az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények közőtt elhelyezett hulladékot ősszegyűjtf elszállítja,
gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséröl, ha
erre a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése
kiterjed,

f) az a)-e) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot
kezelt vagy annak kezeléséről a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hulladékkezelőnek
történő átadás útján gondoskodik,

g) a 37/B. ~ szerint~ valamint a Koordináló szerv mint vagyonkezelő által a részére űzemeltetésre
átadott létesítményeket, eszközöket, vagyonelerneket, valamint a hulladékgazdálkodási
kőzszolgáltatással érintett egyéb hulladékgazdálkodási létesítményt üzemelteti, és

h) köteles az e törvényben foglalt előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot működtetni.”

A Ht. 41. ~ (3) bekezdése szerint: „A közszolgáltató a huliadékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésben meghatározott, továbbá a (2) bekezdés szerinti célok elérése érdekében a
hulladékgazdálkodásí közszolgáltatás ellátására — a kőzbeszerzési eljárás lefolytatása esetén a
közheszerzésekről szóló törvény előírásainak megfelelően — alvállalkozót vehet igénybe.”

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kilelöléséről szóló 71/201 5. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet]
10. ~ h) pontja alapján „Az országos környezetvédelmi hatóság jár el elsőfokon Országos
illetékességgel a Ht. 20., 29., 68., 69., valamint 81. ~-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként.”

Fenti jogszabályhelyek alapján a 20 03 01 azonosító kódú (egyéb települési hulladék, ideértve a
vegyes települési hulladékot ís) hulladéktípus gyűjtését és előkezelését a rendelkező részben foglaltak
szerint engedélyezte a Járási Hivatal.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője tárgyi telephelyre vonatkozó
telepengedélyezési eljárást megszüntette, tekintettel arra, hogy Pilisvörösvár Város
Önkormányzatának Jegyzője Engedélyes tárgyi telephelyen folytatott tevékenységét a telepengedély,
illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgálta tó
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló
358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 474/1/2010. számon nyilvántartásba vette, így a
telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 17. ~ (3) bekezdése értelmében a tevékenység folytatását
2013. január 1-jétől telepengedély hiányában isjogszerűnek kell tekinteni.

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

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



Az FKkKHO a 35100-14901-112017.ált. számú szakhatósági áflásfoglalásában a tevékenység
végzéséhez a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az
alábbiakkal indokolta:

~A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (1072
Budapest, [Vagy Diófa u.. 10-12.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi DXL. to~•í-’~ény (a továbbiakban: Ket.) 44. ~ (1)-(2..) bekezdése és a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási szervek k~/elöléséről szóló 71/2015
(III. 30.) Korm. rendelet 8. számú mellékletének II. számú táblázatának 2. pontja alapján
megkereste az FKI-KHO-t tárgyi ügyben.
A telephelyen a hulladékok elhelyezése 210 m2 nagyságú fedett tárolóban, illetve fedett
(ponyvázott) konténerekben történik, amely megakadályozza, hogy csapadékkal érintkezzen.
Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A dolgozók szociális igényeinek ellátását a telephelytől
—280 méterre található irodaépület biztosítja. A csapadékvíz a burkolatlan felületeken és a
telephelyen belül található szikkasztó árokban elszivárog.
Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízházisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/199 7. (VII. 18.) Korm. rendelet szernt érvényes és
jogerős határozattal k(/előlt vízbázíst nem érint. Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi L VII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret,
valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/20 14. (III. 14.) Korm.
rendelet 1. ~ 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.
Kikötéseim betartása mellett a 219/2004. (Vii. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások
érvényesíthetők, a tevékenység végzése a felszíni ás felszín alatti vizek mennyiség~ minőségi és
áramlási viszonyaira, valamint a földtani közegre nem gyakorol káros hatást.
A Hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét ás kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre ás létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.)
Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet, ás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (Vil.21.) Korm. rendelet figyelembe
vételével történt.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. ~ figyelembevételével adtam ki.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. ~ (9~) bekezdése
zárja ki.
Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. ~ (1) bekezdése, a
vízügyi igazgatási ás a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
k(jelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet] 10. ~ (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását ás annak indokolását a Ket. 72. ~ (1)
bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a
Ket. 44. ~ (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat
keretében támadható meg.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály PE-06/NEO/05492-
3/201 7. számú közegészségügyi állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez a rendelkező részben
foglaltak szerint hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által benyújtott
szakkérdésben történő megkeresésre vonatkozó állásfoglalásom kialakításánál figyelembe
vettem a telephelyen tartott helyszíni szemle tapasztalatait, továbbá az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységről szóló 1991, évi Xl. törvény 4. ~ (1) bekezdés f) pontjában és (3)
bekezdésben előírtakat.
Szakkérdésre vonatkozó állásfoglalásomat az egészségügyi hatóság és igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi Xl. töivény 2. ~ (1) bekezdés f) pontjában, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 44. ~ (la) és 14. ~ (5~ bekezdésében foglaltakra tekintettel adtam meg.
Hatáskörőmet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kUelőlésérői szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. ~ (1) bekezdése, a fővárosi és
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megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáró~ továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (Xíl.2.)
Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 4. ~ (1) bekezdése, illetékességemet az R. 5. ~-a és 2.
számú melléklete határozza meg. “

A Járási Hivatal levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkező részben foglalt előírások
betartása mellett a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a
tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Tárgyi telephelyen folytatott tevékenység végzése során környezeti zajforrást nem telepítenek, ezért
környezetben határérték feletti zajterhelés nem várható, a Járási Hivatal zaj- és rezgésvédelmi
szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Tárgyi ingatlan egyedi jogszabály által kijelölt Országos jelentőségű védett természeti területet és a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. ~ (2) bekezdése alapján ex lege védett
természeti területet nem érint. Továbbá az ingatlan az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terűletekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része,
valamint a barlangok felszíni védőövezetének kilelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által
megállapított barlang felszíni védőövezetet sem érinti. Az ingatlan az Országos Terűletrendezésről
szóló 2003.évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetet nem érint.
Fentiek alapján a Járási Hivatal természetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró
tényezőt nem tárt fel.

Fentieket figyelembe véve a Járási Hivatal megállapította, hogy a kérelem teljesítésének
környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért a Ht. 12. ~ (2) bekezdése és a 62. ~ (1)
bekezdése, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. ~ (2) bekezdése és a 9. ~ (2) bekezdése
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett nem veszélyes hulladékok telephelyi
gyűjtését és előkezelését engedélyezi.

Jelen engedély a fenti jogszabályhelyeken túl a Ket. 71. ~ (1) bekezdésén és a 72. ~ (1) bekezdésén
alapul.

Tárgyi ügyben a Járási Hivatal PE-06/KTFl33256-1l2017. számon függő hatályú határozatot (a
továbbiakban: Függő hatályú határozat) hozott. Tekintettel arra, hogy a Járási Hivatal jelen
határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért a Ket. 71lA. ~ (4) bekezdésében foglaltak
alapján a Függő hatályú határozatban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatásí díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban:
14/2015. (Ill, 31.) FM rendelet] 1. melléklet 4.6. és 5. sorszámai alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/201 5. (III. 31.) FM rendelet 5. ~ (3) bekezdése alapján
Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. ~ (1) bekezdése biztosítja, az előterjesztésére nyitva álló
határidőt a Ket. 99. ~ (1) bekezdése állapítja meg. Az előterjesztés módját a Ket. 102. ~ (1) bekezdése
határozza meg.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. ~ (5) bekezdése írja elő.

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 eltérően végez, vagy a melléktermék
előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően
tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a
Járási Hivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
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Tájékoztatorn továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illeWe a határozatban
előír[ak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. ~ (2) bekezdése alapján a végrehajtást végzésse~
elrende~em, továbbá a <ct. 134. ~ d) pon~a szerint, a 61. ~-ban meghatározott mértékű eljárási bírság
kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer fo~iot, legmagasabb összege természetes
személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
esetén egymW~ó fo~int. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése
esetén ismételten is kisza b ható.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a területileg Illetékes katasztrófavédelmi
Igazgatóság részére, a Ket. 15. ~ (4) bekezdésének, továbbá a 71/201 5. (III. 30.) Korm. rendelet 31. ~
(4) bekezdésének figyelembevételével.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró Járási Hivatal feladat- és hatáskörét,
valamint illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

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

Budapest, 2017. december 19.

A kiadmány hiteléül:

Kapiák: ügyi ntézői utasítás szerint.

Dr. Szabó Zso~tjárás~ h~vata~vezető
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabo’cs s. k.
főosztályvezető
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