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Tárgl:

HATÁROZAT

Hulladékgazdálkodási engedély

Az országos Köntyezetvédelmi és Természetvédelrni Főfelúgyelőség (a továbbiakban: Főfeliigyelőség)
a D&D METALL KFT (székhely és telephely: 908l Győrújbarát, Templom sor 66.,
rÜJ: 100678370, KTJ: 101072376, KSH azonosító: l l129565-4611-113-08,
adóazonosító: l l l29565-2-08, nyilvántartási szám: 408/2KERKOZ|2014, a továbbiakban: Engedélyes)
részére - kérelmének hely adva -

engedélyezi

nem veszélyes hulladékok orszáqos szállítását, közv€títését és kereskedelmét az alábbiak szerint.

1,) Az engedéIvezett hul|adékgazdálkodási tevékenvség megnevezése:

Szállítási, közvetítési és kereskedelmi tevékenység végzésenem veszélyes huIladékok tekirrtetében.

2.) A hulladékgazdálkodási tevékenvségeel érintett terület:

Magyarország egész területe.

3.) A hulladékok faitáia. típusa és mennyisége:

Azonosító
kód Megnevezés Mennyiség

(t/év)

02

KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS
ERDÓGAZDÁLKODÁSBÓL,

HALÁSZATBÓL, Élrlulszrn-
ts -relool-cozÁSBÓL SZÁRMAZÓ

MEZÓGAZDASÁGI,
TERMELESBÓL,
VADÁSZATBÓL,
tLÓÁLLÍTÁSBÓL
HULLADÉK

02 0l m ezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás,
vadászat és halászat hulladéka

02 0l ]0 férnhrrlladék 100

07
SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK ,

01 02
műanyago\ műgumi és műszálak gyártisából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhas2nálásáb ól származő hulladék

07 02 13 huIladék rnűanyag 100
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l2
FÉMEK, MÚANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS
Mf,cHANIKAI rnlüLrtxrznr,rsrnól szÁnuazó
Hul'r,.q.oÉx

12 01
fémek és műanyagok alakitásából, fizikai és mechanikai
felületkezeléséből származő hulladék

12 0l 0l vasfém részek és esztergaforgícs 200

12 0l 02 vasfém részek és por 500

l2 0l 0] nemvas fém reszelék és esztergaforgács 200

12 01 04 nemvas fém részek és por 200

lz 0| 05 gyalulásból és esztergálásból származő műanyag forgács 100

12 01 99
Közelebbről nem meghatározott hulladékok (fémek, műanyagok
alakításából, fizikai és mechanikai fe|ü|etkezeléséből származő
hulladékok_1

200

15
CSOMAGOLÁSI HULLADEKi KÖZELEBBRÓL MEG NEM
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TÖRLÓKENDÓK, SZÚRÓANYAGOK ES VEDÓRUHÁZAT

15 0l csomagolási hulladék (bel€értve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)

15 0l 01 papír és karton csomagolási hulladék l00

15 01 02 műanyag csomagolási hul ladék l00

l5 0] 0:] ia csomagolási hulladék l50

15 0l 04 fém csomagolási hulladék 4oo

15 0l 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék l00

15 0l 06 egl éb. ker ert csolnagolási hulladék l00

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 20

15 0l 09 textil csomagolási hulladék z0

r6 A HULLADEKJEGYZEKBEN KÖZELEBBRÓL MEG NEM
HATÁROZOTT HULLADEK

16 0r

a közlekedés (szállítás) különböző terü|eteiról származő
hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járműyet is), a
hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából
származő hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 1ó 06 és
a 16 08 alcsoportokban meghalározott hulladék)

16 0l 0:] hulladékká vált gumiabroncsok 50

l60l ]7 vasfémek 200

160l l8 nemvas fémek 400

l6 0l l9 műanyagok l00

16 0l 20 iiVeg 20

16 0l 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek 50

lo 0l 99
közelebbről , meg
fémhulladékok, pl.:

nem határozott hulladékok (különböző
alumíniurn, vas, stb.)

200



16 íl2 elektromos és elektroniku§ berendezések hulladéka

16 02 14
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 l3-ig
te{edő hulladéktípusoktól

)U

16 02 16
kiselejtezett berendezésbő| eltávolított anyag, amely különbözik a
l6 02 l 5-től

50

l7 EPÍTESI-BONTÁSI HULLADÉK, (BELEÉRTVE
SZENNYEZETT TERÜLETEKRóI xrrrnnnnlT FöLDET

A
Is)

17 02 fa, üveg és műanyag

17 02 01 fa l50

l1 02 03 műanyag l00

17 04 fémek (tleleéÉve azok ötvözeteit is)

17 04 01 vörösréz, bronz, sár garéz 2 000

17 04 02 alumínium l0 000

17 04 03 óIom l00

17 04 04 c ink l00

l7 04 05 vas és acél 5 000

17 04 06 o11 40

17 04 07 fémkeverék l 000

l7 04 |l kábel, amely különbözik a 1'l 04 t 0-tól l00

19

HULLADÉ,KKEZELÓ LETESITMENYEKBOL, A
SZENNYVIZET xrpzólÉsÉNrK TELEPHELYÉN rÍrrÜr
KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTiTÓKBÓL, VALAMINT AZ
lyóviz rs rpanr yiz szoLG^LTATÁsBóL SzÁRMAzó
HULLADÉK

l9 10
fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származí
hulladék

l9 l0 0l vas- és acé|huIladék 200

l9 l0 02 nemvas fém hulladék 200

19 12
közelebbről meg nem hatáíozott mechanikai kezelésből
(pl. osztályozás, ápÉtás, tömörítés, pellet készítés) származő
hulIadék

l9 I2 0l papír és karton 100

l9 12 02 fém vas 200

19 12 03 nemvas fémek 200

19 12 04 muanyag es guml 50

l9 lz 05 üVeg 20

l9 lz 01 fa, amely különb'özik a 19 12 06-tól 150
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20

TELEPÜLESI HULLAD|iK fiÁZTARTÁSI HULLADÉK ES A
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO
KEREsKEDf,LMI, IrARI És nrúzvrrNvr rrur,r,.1,otíx;,
IDEÉRTvE az BIxüI,öNíTETTEN cyúnörr rntrcrór
IS

20 01 elkülönítetten g}űitött hulladék írakciók (kivéve a 15 0l)
20 0l 0l papír és karton l00

20 01 02 uVeg 20

20 01 36
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21-tól, a20 01 23-tól és a 20 01 3S-től

|00

20 01 38 fa. amely kiilönbözik a 20 0I ]7-tól l50

20 01 39 nrűanyagok l00

20 01 40 fémek 5 000

össresen: 27 680

4.) Bevezetendő biztonsági és elővigvázatossági intézkedésekre vonatkozó követelménvek:

Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok köZúton történő szállítása Magyarország területén történhet,
a hulladékok fizikai, kémiai, és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését,
szennyeződését, a hulladékok szóródását kiZáró módon. 

,_

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges környezetszennyezést - a kárelhárítás egyidejíi
megkezdésével - az illetékes környezetvédelm i hatóságnak késedelem rrélkiil be kelljelenterri,

A tevékenység során bekövetkezó esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a
terület eredeti állapotába va|ó visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.

Rakodás és szállítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika
alkalmazásával biztosítani kell a feIszíni és felszírr alatti vizek, a talaj- és a levegőterhelés megelózését.

A kömyezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerzódés az engedélyezett tevékenység befejezéséig
nem mondható fel.

A szállító járművek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely arra megfelelő
engedélyekkeI rendelkezik.

A szállító járművek telephelyen töfiénő tárolását, parkoltatását úgy kell biaosítani, hogy csepegés,
elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen.

5.) Az engedély jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig hatályos.

6,) A engedélyezett tevékenység bernutatása:

a) A hulladék szállítási, kereskedelmi és közvetítői tevékenység lényeges jellemzői:

Engedélyes tulajdonában lévő gépjárművekkel végzi a hulladék szállítását a terrnelóktől és a
hasznosítók és/vagy ártalmatlanítók telephelyeire, vagy Engedélyes telephelyére. Továbbá
Engedélyes telephelye és haszrrosítók/ártalmatlanítók telephelyei között.
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A közvetítői és kereskedelmi tevékenység során a hulladékok Engedélyes telephelyére az
illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott külön hulladékgazdálkodási engedély alapján
kerülhetnek be.

Gondoskodnia kell anól, hogy a különböző hu||adékfajták egymással nem keveredhetnek.
A huIladékokat egymástól jól elkülöIlitenen kell szállítani.

A hulladékok szállííásíra alkaImas üres tehergépjárm űvek tárolása az Engedélyes telephelyén
(908l Gyórújbarát, Templom sor 66.) történik.

b) A hul ladékszál |ítási tevékenység környezetvédelrni jellernzői :

A szállítójárművek karbantartását a Langex Kft. (9028 Győr, Külső Veszprémi u. 5.) végzi.

A szá llitójárművek mosását a CtLTRANS q] Zn. pI I I Ténlö. Árpád u. l l.) és az
EPFU-Tanoda Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 80.) végzik,

.A hulladékok szállítására alkalmazott szállítójárművek levegőterhelése, illetve zajkibocsátása
elhanyagolható a száIlítási útvorralon haladó gépjármírvek forgalma meIlett.

A száIlítasi tevékenység előírás szerinti végzése kizárja a l'elszini és felszin alatti vizek es a talaj
szennyezódését,

7.) A tevékenvsée végzésóhez szükséges egyedi feltételek:

a) személyi t'eltételek:
Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoáat a hulladék szállítási és kereskedelmi
tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására. A hulladék szállítási
és kereskedelmi tevékerrység végzéséliez megfeleló számú alkalmazottat foglalkoZtat.

b.) tárgyi feltételek:
3 db Engedélyes tulajdonábarr lévő gépjármíi (rendszámok: MOX-565, IXY-648,
MSY-876).

- 3 db Engedélyes tulajdonában lévó pótkocsi (rendszámok: XZX-191, XJX-428,
XoT-481),
A 908l Győrújbarát, Templom sor 66. című telephelyen történik az üres
szállítójárművek tárolása.

c) pén7iig) i leltételek:
Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából . Engedélyes az
ALGON Magyarország Általános Bizositó Zíí.-nél 48718 kötvényszámon általános
felelósségbiáosítás részeként környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

8.) Az eliárásban közreműködő szakhatóság megnevezése és az állásfoqlalása rendelkező része:

A Győr_Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve nem veszélyes
hulladék szál]ítási, kereskedelmi és közvetítői tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához
GYzu047/0l321-2l20l4. iktatőszámú szakhatósági áIlásfoglalásával közegészségügyi szempontból
feltétel nélkül hozzájárult.



9.) Előírások:

l. Jelen l1atáíozaí 1 példányát a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a gépjárművön'
kelltartani.

2. Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántaIlást a vonatkozó
jogs2abályban előíft határidőig (5 évig) meg kell őrizni.

3. A hulladék száIlítójának, kereskedőjének és közvetítőjének a hu]ladékkal kapcsolatos
nyiIvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben nreghatározott
módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén
naprakész nyilvántartást kell vezetnie.

4. Engedélyes az általa szállított hulladékot a hulladék termelője, birtokosa által nreghatározott,
átvételre jogosult kezelóhöz köteles szállítani. Ha a kezelő a szállított huIladékot nem veszi át,
azt az Engedélyesnek a terme|őhöz vissza kell szál}itania-

5. Engedélyes kereskedőként és közvetítőként a birtokába került hulladékot csak változatlan
formában, ér"vényes engedéllyel rendelkező kezeló részére adhatja át.

6. Engedélyes telephelyére bekerülő hu||adékok tárolása, kezelése (beleértve az elókezelést is) csak
a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes könryezetvédelmi hatóság által kiadott megfelelő
engedé|y birtokában töfténhet.

7. Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak
bekövetkezésétől számított l5 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kelljelenteni.

8. A szállított hulladékok kizárólag olyan kezelőnek adhatóak át, amely rendelkezik az adott
azonosító kódszámú hulladékokra érvényes hulladékkezelési engedéllyel, az engedélyében
szerepló átvételi mennyiség erejéig.

9. Engedélyes a hulladékgazdálkodási közszolgá}tatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a
közszolgáltató nevében eljárva vásárolhada meg, adhatja el, szállíthatja, közvetítheti. kivéve, ha
kezeli is a hulladékot.

l0. Tevékenysége során nem lépheti túljelen határozatban szereplő éves mennyiséget.
l1. A hulladék szállitását csak olyan módon lehet végezni, amely alkalmas arra, hogy a kiporzást

megakadáIyozza annak érdekében, hogy a tevékenység során környezetszennyezés ne
következzen be.

l2. a99-re végzódő azonosító kódszámú közelebbról meg nem határozott hulladék szállítása esetén,
a fuvarokmányokon az azonosító kódszám szerinti megnevezés mellett a hulladék tényleges
meghatározását is lel kell tiintetni

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
GYRJ047/0l3ZI-212014. iktaíószámú szakhatósági állásfoglalása a határozat elleni felülvizsgáIat
keretében támadható meg.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozássa] -
a Fófelügyelóséghez a közléstől számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott, és a Fővárosi
Közlgazgaíási és Munkaügyi Bíróságnak círnzett keresettel lehet kérni.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást íarí. Az
ügyfél a tárgyalás taftását a ker9set|evé|ben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított
nyolc napon belül irásban kérheti.

INDOKOLÁS

Engedélyestó| kérelem érkezett a Főfelügyelóséghez nem veszélyes hulladék Magyarország területén
történő szállításának, kereskedelmének és közvetítésének engedélyezése iránt.



Engedélyes a kérelemhez mellékelte a kömyezetvédeimi megbízott áltaI készített engedé|yezési
dokumentációt és igazolta, hogy l60.000,- Ft-ot (azaz százllatvanezet forirrt) igazgatási szolgáhatási d{i
jogcímén megfizetett a Főfelügyelőség számlájára, a kömyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáItatási díjairól szó|ó 33/2005. (XlI. 27.) KvVM rende|et
(a továbbiakban: 3312005. (XII.21.) KvVM rendelet) 2. § (l) bekezdésének előírása, valamint l. számú
melléklete I. 4.3. pontja alapján.

A FÓfelügyelóség kózigazgatási hatósági eljárás és szolgáItatás általános szabályairól szőlő 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése, valanrint a körrryezetvédeImi,
természetvédelmi. vízvédeImi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szótó
48112013. (XIt. l7.) Korm. rendelet (a továbbiakban 48l l2013. (XH, l7.) Korm. rendelet) 34. § (l) és (3)
bekezdése, továbbá az 6. számú melléklete alapján a Főfelúgyelőség megkereste az ügyben hatáskönel
rende]kező Gyór-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szenr'ét, mint
szaklratóságot, (a továbbiakban: Szakhatóság) amely a következó álIásfoglalást adta ki:

A Szakhatóság a CYN047 l01321-2120l4. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi
szempontból feltétel nélkül megadta a szakhatósági hozzáiárulását.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása az alábbiakat taftalmazza:

,Az Országos Környezenédelmi és Természetvédelmi Főfelíigelő,ség a D&D METALL Kft. (székhely és

telephely: 908l Győrújbarát, Templont sor ő6.1 kéreltne alapján a nem w,szélyes h ladékok szállítására,
kereskedelnlére és közvetítésére vonalkozó tevékenységgel kapcsolatos ügyben, a hivatkozoít szátnon
megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdékében a 2001, évi CXL lóruény 41. § (1)

bekezdése, valaminí a 48]/2013. 6n. 17.) Korm. rendelet"31 § (1) és (3) bekezdése alapján,

A Győr-Moson-Sopron Meg),ei Kornúnyhi,-atal Népegészségügyi Szakigazgatási Szeryéhez megktildan
dokumentáció tartalma alapján, a hatáskörömbe tartozó kérdéseket yizsgálva negállapítottatn, hogl a
dokumentáció a voncltkozó közegészségügg,,i követelményehlek tnegfelel, ezérí a rendelkező részben

Íogla l rak szerint döníötte m.

Szakhatósági üglintézési határidő: l5 nap, a lényleges úglintézési idő: 1nap.

A közigazgatási hatóságí eljórás és szolgáltatás általáno,s szabályairól szóló 2001. évi CXL. tönény 41.

§ (9,1 értelmében zártam ki a joglrloslati Iehetőségeí és adlam tújékozlatásí a jogorvoslati lehetőség7ől.

Döntésenl nleghozatalánál az alábbi jogszabályi előírásokat vettem fig;elembe:
- a vízbázisok, távlati yízbázisok valamint az iyóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védeliéről

szóló 123/1997. (VII. ]8.) Korm. rendeleí,
, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségiigli kóvetelményekről szóló

lő/2002. (IV. l0.) EüM. rendelet.

Hatóságon hataskölét a 2001. évi CXL larvény J1. §-L!, vLrlaminl a 181/2013. (XILl7,) Korm. rendelet
31. § (1.) és (3) bekezdése, illetékességét a fővárosi és meglei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII.

2l.) Korm. rendelet 1. § (1) és 2. § (3) bekezdése, yalaniní az ÁlIaui Népegész,ségugli és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségüggti szakigazgatúsi Jeladatok ellátasáról, valamint a g)óqy)szerészeíi

államigazgatási szen kijelöléséről szóló 323/20]0. (XII.27.) Korut rendelel 1. § (2) bekezdése állapítja
l1eg.



Az eljárási díj összegét az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvc,tsi Sz,lIgálat epyes közigazgatási
eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fzetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EúM. rendelet

l. számú mellékletének XL l3. alapján állapítottam meg. "

Engedélyes megfiZette a szak|ratósági közreműködésért j árő igazgatási szolgáltatási díjat.

A Ht. 2. § (l) bekezdés 26, pontja szerint ,, hulladékgazdálkodás: a hulladék [...] száIlítása [...J az ilyen
műveletek felüg,lelete, a kereskedőkéní, közvelííőként [...] végzett tevékenység [...]."

A Ht. 62. § ( l ) és (3 ) bekezdése az alábbi rendelkezést taftaltnazza:
,,(l.) HulladékgazdáIkodási tevékenység - e törvényben meghatáf()zott kivétellel - a környezetvédelmi
halósá8 által kiadott hulladékgazdálkodási engedély [...] alapján tlégezhető."
,,(3) A hulladékgazdálkodási engedéIy [...] iránti kérelntet a környezenédelnti hatóságál kell
előterjeszteni a hulIadékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba yételéről, valantint hatósági
engedélyezésérőI szóló kormómyrendeletben meghatározott tartalommal. "

A Ht. l3. § szerint:
,,(l) A kereskedő és tl közyelílő a kereskedelem, illetve a kózvelílés tárgát képező hulladékkal
kupcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet nyilvántartásba véteI alapján úgzi, kivéve, ha a
hulladék a birtokába kerúl.
(2) Ha a kereskedőnek és a közvetítőnek a kereskedelem, illene a kózvetítés tárgát képező hulladék a
birtokába kerül, tevékenységét csak kereskedelemre, illeue közvetítésre yonatkozó hulladékgazdálkodási
e nge d é l lye l vé ge zhe ti.
(3.1 A kereskedő és a könetítő a hulladékot csak kezelés céljából, 'a kezelésre vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szeryezetnek adhaüa át, illetye közveíítheti.
(1) A kereskedő és u kózl,etítő - ha a hulladék a birtokába kerüI - az áw*eü hulladékot a
hu l ludé kke ze lőne k vá ltozat lun fonn úban adj a át.
(5) Ha a kereskedőnek és a közvetítőnek a hulladék nem kerül a birtokába, a hulladék hulladékkeze]őhöz
íöríénő eljuttatásáért ttgyanúgy felel, mintha a hulladék a birtokába kerülne.
(6) A kereskedő és 0 közvetílő - a 39. § (3) bekezdésében foglaltakra fig,lelemmel - a
hulladékgazdálkoditsi közszolgáltatás kórébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében
eljárva vásárolhatja meg, adhatja el, szállíthatja, könelítheti, kivéve, ha kezeli is a hulladékot. "

A Ht, l4. § az a|ábbi reridelkezéseket t artalmazza:
., (1) Hulladékot csak hulladékga:dálkodási engedély birtokában lehet szállítani, kivéve ha
o.) a íermészetes :jzemély ingatlanhasználó az elkülönítetíen g)űjtött házlartási hulladékot hulladékgyűjtő
pontra, hulladékgtűjtő udvarba, ánércli helyre vapy hulladékkezelő létesítménybe szállítja, valamint
b) a gyúrtó, a forgalmaző az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesítménybe
,rzállítja.
(2) A hulladék szállítój a fe le lős a hulladék rendelíeíési helyéfe töfíénő biztonságos eljuttatásáért.
(3) SzáIlításból eredő szentryezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti kömyezeti állapot
helyreállításáról, ígl kúIönósen a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról.
(4) Ha a httlladék szállításáróI a kereskedő és a könetítő sajál maga gondoskodik, akkor a kereskedőre
és a közvetítőre a szállítóra vonatkozó ,szabályokat is megfeIelően alkalmazni keIl. "

A Ht, ó5. §-a alapján:
,, (}.1 A hulladék ternelője, birtokosct, g,űjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, yalamint cl

közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltutási kötelezetíSégekről szóló kornúnyrendeletben meghatározotl módon és
'tulíalomműl, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántortást vezet.
(2) A hulkdék gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője, kezeIője az (1) bekezdésben meghatúrozotí
nyilvántarlásban a hulladék eredetének nyomon követhetősége céljából, a íennészetes személytől ánen
hullatlék esetében
ü) a temlészetes szenlélyazonosító adatokat, valamint



b) a lakcímet
larthutja nyilvan.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvánla/tást a hulladékjeglzékről szóIó miniszteri rendeletben
meghatúrozott azonosító kódok alapján kell vezetni.
(1) A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvúntartás yezetésére kötelezeü legalább 5 évig -
veszélyes hulladék esetén ]0 évig - megőrzi. Hulladéklerakó eseíén a hulladéklerakási tevékenységről
szóló ny ilvání artás. üze mnapl ó ne m s e lej te zhe tő.
(5) A nyilvánlarlás yezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántaríási
és addtszolgáhatási kötelezettségekről szóló kornányrendelet szerút a környezetvédelmi hatóságnak
adatot szolgáltat, továbbá nyilvántaríáSát a hatóság íelhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.
(6) Az a hulladékkal kapcsolatos nyilviutartási és adatszolgáltaíási küelezeííségekről szóló
kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szerNezet, amely mellékterntéket állít elő vagl
tevékenysége során melléktermék képződik, és az előállított vagl képződür anyagoí, íáfg)at
melléktermékként használja fel, tárolja vagl;forgalntazza, a ntelléktermélvől - a 61. § (1) bekezdésében
meghatározott tartalommal - nyilyánícrríást l)eZet. "

A Ht. 7l. § szerint:
,,A tevékenységével okozható, előre nent látható környezeri károk felszámolását lehetőyé tevő

fnanszírozás biztosílása érdekében környezenédelmi biztosítást köt az a konnányvendeletben
me 8h at ároz ot l gazdál kodó szervezet,

,,b.) amely e tPrvény szerht hullcrdékgazdálkodási engedélyhez [...] katft fuyékenységeí yégez [ ..J."

Fentijogszabályhelyek és Engedélyes kérelme alapján a Főfelügyelőség rn egáll'apilolta az alábbiakat:

- A hulladék szállítása, kereskedelrrre és közvetítése hulladékgazdálkodásnak minósül, mely
tevékenység a Ht.-ben meghatározott kivételektól .eltekintve - kizárőlag hulladékgazdálkodási
engedély birtokában végezhető.

- Engedélles által benyújtott kér,elem netn lelelr lneg, a hLrlladékgaztiálkodási tevékenlségek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésról szőlő 439/201,2. (XIl. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/20lZ. (XIl. 29.) Korm. rendelet) 6. § és 7. §-ában foglalt
előírásoknak. 14/3586-2/20|4. számon a Fófelügyelőség hiánypótlást rendelt el. Engedélyes a
hiánypótlást a megadott határidón belül teljesítette.

- Engedélyes igazolta a pénzügyi eszközök nreglétét azzal, hogy a Kis-Rába menti
Takarékszövetkezetnél elkülönült összeget zárolt.

- Engedélyes a hulladék szállításához, kereskede|méhez és közvetitéséhez szükséges személyi, tárgyi
és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközók, a
berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és
felszereltségét igazoló dokumentumokat csatolta.

- Engedélyes kapacitásszámítással igazolta, hogy a 3. pontban szereplő hulladékok szállításálloz
megfelelő kapacitással rendelkezik.

- A szállítójárművek karbantaltását a Langex Kft. (9028 Gyór, Kü|ső Veszprémi u. 5.) végzi.

A szá llítójármúvek mosását a CÉLTRANS 91 Za. |qI ll Tényö. Árpád u. ll.} és az
EPFU-Tanoda Kft, (9028 Győr, Fehérvári út 80,) végzik.

- Engedelyes csatolta a Györújbarát Község Polgármesreri Hivatal által lq29-|l/2008. számon
kiadott telepengedély másolatát.

Engedélyes csatolta a kömyezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkezó káreseméiy (havária)
elhárítására vonatkozó tervet.

- Engedélyes csatolta a környezetszel]nyezési felelősségbiztosítás megkötésének tényét igazoló
dokumentutnot.



- Engedélyes igazolta, hogy a 439/2012. (XlI. 29.) Korm. rendelet 7. § k) és m) pondábart
foglaltaknak azzal tett eleget, hogy környezetvédelmi végzettségű alkalmazottat foglalkoztat.

- Engedélyes csatolta a korábbi liulladékgazdálkodási tevékenységéről szólő, 439/2012. (XII. 29.)
Korm. téndelet l l. § szerinti nyilatkozatot.

, Engedélyes csatolta az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát
arra vonatkozóan, hogy az Engedélyesnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztarlozása nincs.

Fentiek alapján a Főfelügyelőség megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának, a
jelen határozatban foglaltak szerint akadálya nincs.

A Főfelúgyelőség Engedélyest, mint engedéllyel rendelkezó hulladék kereskedőt és közvetítőt jelen
engedély kiadásával egyidejűleg 408/2KERKOZ12Il4 számon nyilvántaItásba vette.

A Főfelügyelőség felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht.82lA. § (1) bekezdése alapján felügyeleti
díi fizetésére kötelezett.

Az eljárás' során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolási részét a Ket.
72. § (l) bekezdésének db) és ed) pontjai alapján foglaltam a hatáíozaíba.

A halározaí rendelkező részének 5. pontjában foglalt idóbeli hatálya a Ht.79. § (1) bekezdése alapján
került meghatározásra.

Amennyiben a hulladék birtokosa jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt köte]ezettségeinek
nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltéró módon végzi, akkor - a
külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett - a környezewédelmi hatóság kötelezi a
jogsértő állapot megszűntetésére feltételek és határidő előírásával, a köriilmények mérlegelése alapján a
tevékenység koflátozása vagy felfiiggesaése rnellett.

A 439l20l2. (XIL 29.) Korm. rendelet l5. § (l) és (2) bekezdése szerint:
,,(].) A kórnyezenédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
a) az engedély jogosultja nem lesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatdsi
kötelezettségeklől szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
b1 megállclpítja, hog,, az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokaí szerepeltetetí és az
engedély kiadását ez érdentben befolyásolta,
c.1 az.engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon 2g,akorolja, vagy
d1 az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
(2) A környezenédelmi hatóság az engedélyt hivatalból tlísszcnonja, ha
a1 az engedély megadásáfu;z el(íírt feltéte lek már nem állnakfenn,
b) az engedéIy jogosultja az engedélyezett hulladékgazdáIkodási tevékenységgel felhapx,, azt megszünteti,
valamint
c) a hulladékgazdáIkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetéséleI, szennyezésével,
kár,l_titúsával jár. "

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdáIkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó
hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban rneghatározottak szerint
hulladékgazdálkodási birságot köteles fi zetni.

A Főfelügyelóség határozatát aHt,62. § ( I ) bekezdése alapján hozta meg.

A Főfeliigyelóség hatáskörét és illetékességét a 48l12013. (XII. 21.) Korm. rendelet
l. § (1) bekezdésének d) pontja és l2. § (3) bekezdése alapozza meg.

A rendeIkező rész 3.) pontjában a hulladékgazdálkodásba bevonható hulladékok körét a Főfelügyelóség a
hulladékok jegyzékéről szőlő 7212013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódszámok
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alapján állapította meg; a 4.) pontban foglaltak a Ht. 80. § (l) bekezdés e) pontján alapulnak; az
5.) pontban foglaltak jogalapja a Ht. 80. § (l) bekezdés 0 pont; a 6.) pontja a 43912012. (XIl.29.)
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontján alapul; a 7.) pontja a 43912012. (XII. 29.) Korm. rendelet
7. § (2) bekezdés b) pontján alapul; a 8.) ponda a 48112013. (XII.27.) Korm. rendelet 3a. § (1) és
(3) bekezdése, valamint a Kel '72. § (1) bekezdés db) alpontján alapul; a 9.) pontja az alábbí
jogszabályhelyeken alapul: 439l20lZ. (XIl. 29) Kotm. rendelet 5. § (l) bekezdése, Ht. ó5. § és a levegő
védelméről szőló 30612010. (XII. 23,) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése rendelkezésein alapul.

A jogorvos|atra történő felhívás a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány íag]ai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLllI. törvény l. § (2) bekezdésének g) pontja,5. § (2) és,
(3) bekezdése, a Ket. l00. § (l) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, l09. § (1) bekezdésének
a) pontjában, a 48112013. (XII.27.) Korm, rendelet l, § (l) bekezdésének a) pontjában foglaltakon
alapu l.

A Fővárosi Kózigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a Fófelügyelőség a polgári
perrendtartásról szőlő 1952. éVi lII. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326.§ (7) bekezdése, hatáskörét a
Pp. 22. § (2) bekezdése alapján állapította meg, A keresetlevél benyújtásánák helyét és idejét a
Pp. 330. § (2) bekezdése határozza meg. A tárgyalás taftása iránti kérelem lehetőségéról való tájékoztatás
a Pp. 338. §-án alapul. Az iIleték mértékét az illetékekről szóló l990. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdése állapítja meg. Az illeték feljegyzésről az
Itv. 59. § (l) bekezdése, iIletve a62. § (l) bekezdésének h) pontja rendelkezik.

Az engedély megléte nem mentesít ajogszabályok által előírt egyéb engedélyek megszerzese alól.

A határozaí aKet 73lA. § (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a közlésseljogerós,

Budapest, 2014.07.29.

Búsi Lajos
fóigazgató megbízásából

Vad Helga s.k.
mb, főosztáll.vezetó
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