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HATÁROZAT
1.00

Engedélyes :

VT Metal Alkatrészgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Statisztikai azonosító jele: 11110282-2932-113-07
Ügyfél azonosító (KÜJ): 100256019
Telephely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Telephely koordinátái: EOVx = 207151 m, EOVY = 603790 m
Telephely azonosító (KTJ): 100298401

2.00

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:
- nem veszélyes hulladékok

gyűjtése

és közvetítése

Az Engedélyes részére környezetvédelmi szempontból
engedélyezem,
hogy a 4.00 pontban megadott azonosító kódú és
közvetítési tevékenységeket végezzen.

3.00

mennyiségű

hulladékokkal

gyűjtési

és

Az Engedélyes által a telephelyen üzemeltetett hulladéktároló hely üzemeltetési
szabályzatát az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének
szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján

jóváhagyom.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. , Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Tennészetvédelmi Főosztály
Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf. : 137.
Telefon:_,(22) 514-300, (22) 514-310, Fax: (22) 313-564, E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu
Ugyfélfogadás: Hétfő : 8N-12QQ; Szerda: 8N-12QQ és 13QQ - 15 N; Péntek: 3..í! - 12 QQ
y :\dokutar\kiadmany\2015\25664-14-1 .doc

-24.00

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett nem veszélyes
hulladékjegyzék szerinti azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító
kódszám
02

02 01

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL,
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
mezőgazdaság,

műanyaghulladék

erdőgazdálkodás ,

vadászat és halászat hulladéka

2
5

(kivéve a csomagolás)

erdőgazdálkodás

02 01 07

hulladéka

5
5

agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól

gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és
feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből , melasz-feldolgozásból
és fermentálásból származó hulladék

02 03 01

mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más
szétválasztásokból származó iszap

2

02 03 02

tartósítószer-hulladék

1

02 03 03

oldószeres kivonatolásból származó hulladék

2

02 03 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag

5

02 03 05

-

kertészet, akvakultúrás termelés,

mosásból és tisztításból származó iszap

02 01 04

02 03

Mennyiség
(tonna/év)

Megnevezés

02 01 01

02 01 09

hulladékok

a folyékony hulladéknak a

képződése helyén-történő k.ezelésébő!

származó

-

iszap

2

03

F AFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-,
PAPÍR- ÉS KARTONGY ÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

03 01

fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék

03 01 01

fakéreg és parafahulladék
fűrészpor,

03 01 05
03 03

faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely
különbözik
a 03 01 04-től

5
5

cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék

03 03 01

fakéreg és fahulladék

5

03 03 02

zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki

5

03 03 05

papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap

5

03 03 07

hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton
elválasztott maradék

5

03 03 08

hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék

5

03 03 09

hulladék mésziszap

2

03 0310
03 0311
04
04 01

mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és
fedőanyag-iszap

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó
iszap, amely különbözik a 03 03 10-től
BŐR-, SZŐRME-ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
bőr-

és

szőrmeipari

hulladék

2
2

-35

meszezési hulladék

04 0102

5

cserzőlé

04 01 04

krómtartalmú

04 01 05

krómot nem tartalmazó

5

cserzőlé

04 01 06

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő
krómot tartalmazó iszap

kezeléséből

származó,

04 01 07

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő
krómot nem tartalmazó iszap

kezeléséből

származó,

05
05 01

2

2

KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS
KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
kőolajfinomításból

származó hulladék

05 0110

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó
iszap, amely különbözik a 05 01 09-től

2

05 0113

kazántápvíz iszapja

5

05 0117

bitumen

5

05 06

05 06 04

kőszén

pirolítikus

kezeléséből

hűtőtornyok

származó hulladék

5

hulladéka

06

SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

06 06

kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén
vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék

06 06 03
06 09

06 09 04
07
07 02

07 0213
07 0215

szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től

5

foszforvegyület terme léséből , kiszereléséből , forgalmazásábói és felhasznáiásából, valamint
foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék

kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól

5

SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
műanyagok, műgumi

és műszálak gyártásából, k i szereléséből, forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék

hulladék

műanyag

adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02

10
14-től

2

08

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK,
TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL,
FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

08 01

festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből , forgalmazásából és felhasználásából , valamint
ezek eltávolításából származó hulladék

08 0112

festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 0111-től

10

08 0114

festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól

10

08 0116

festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01

08 0118
08 01 20
08 02

08 02 01

15-től

10

festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08

10

0117-től

festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 0119-

10

től

egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyá1iásából, kiszereléséből forgalmazásából és
felhasználásából származó hulladék

por alapú bevonatok hulladéka

1

30

-408 02 02

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap

2

08 02 03

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió

2

08 03

nyomdafestékek gyártásából,

kiszereléséből,

forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladék

08 03 07

nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap

5

08 03 08

nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék

5

08 0313

nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03

08 0315

nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03

08 03 18

hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03

08 04

08 0410
08 04 12
08 0414

12-től

14-től

5

17-től

5

tömítőanyagok

gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)

ragasztók és

ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04
ragasztó-,

tömítőanyagok

iszapja, amely különbözik a 08 04

09-től

11-től

ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól

09

FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA

09 01

fényképészeti ipar hulladéka

09 01 08

5

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír

10

TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

10 11

üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék

10 11 03
10 11 05
10 1110
_101112

-

--

5
5

2

üveg alapú, szálas anyagok hulladéka

10

- egyéb részecskék és.-por

2

--- . -

feldolgozásra

5

előkészített

keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09tői

üveghulladék, amely különbözik a 10

1111-től

2
5

10 1114

üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól

2

10 11 20

a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó
szilárd hulladék, amely különbözik a 10 1119-től

5

10 12

10 12 01

kerámiaáruk, téglák, cserepek és
hőkezelésre

építőipari

termékek termeléséből származó hulladék

elkészített, hulladékká vált keverék

5

10 12 03

szilárd részecskék és por

2

10 12 06

kiselejtezett öntőforma

2

10 12 08
10 12 12
10 13

kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és

építőipari

termékek hulladéka

5

11-től

2

zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12
cement, mész és gipsz, valamint az

ezekből előállított

gyártmány és termékek gyártásából

származó hulladék

10 13 01

hőkezelésre

elkészített, hulladékká vált keverékek

5

10 13 04

a mész égetéséből és oltásából származó hulladék

5

10 13 11

cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től
és
a 10 13 10-től

5

10 13 14

hulladék beton és betonkészítési iszap

20

11

FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBÖL ÉS BEVONÁSÁBÓL

-5SZARMAZO HULLADEK; NEMVAS FEMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADEKA

11 01

fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából szánnazó és egyéb hulladék
(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás,
lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)

iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01

11 0110

öblítő-

11 0112
11 0114
12
12 01

12 01 05

és mosóvíz, amely különbözik a 11

09-től

5

0111-től

15

zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól

15

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI
FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
fémek és

műanyagok

alakításából, fizikai és mechanikai

gyalulásból és esztergálásból származó

felületkezeléséből

műanyag

származó hulladék

forgács

20

12 0113

hegesztési hulladék

10

12 0117

homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 0116-tól

10

12 01 21

elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól

10

15
15 01

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ
ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS
VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan

15 01 01

gyűjtött

települési csomagolási hulladékot)

papír és karton csomagolási hulladék

15 01 02

műanyag

15 01 03

5

csomagolási hulladék

5

fa csomagolási hulladék

15 01 05

vegyes

összetételű

10

kompozit csomagolási hulladék

10

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

10

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

10

15 01 09

textil csomagolási hulladék

10

15 02

15 02 03

abszorbensek,

abszorbensek,

szűrőanyagok, törlőkendők

szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat,

és védőruházat

amely különbözik a

15 02 02-től

10

16

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről szánnazó hulladékká vált gépjánnű (ideértve a
terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából
származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és
a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)

16 0119

műanyagok

15

16 01 20

üveg

5

16 01 22

közelebbről

16 02

16 02 14
16 02 16
16 03

16 03 04

meg nem határozott alkatrészek

5

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02
hulladéktípusoktól
kiselejtezett

berendezésből

09-től

16 02 13-ig terjedő

eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15tői

az előírásoknak nem

megfelelő

5
30

és nem használt termékek

szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól

10

-616 03 06

szerves hulladék, amely különbözik a 16 03

10

elemek és akkumulátorok

16 06

1

egyéb elemek és akkumulátorok

16 06 05
16 10

05-től

a

képződés

telephelyén kívül

tö1iénő

kezelésre szánt vizes folyékony hulladék
01-től

1610 02

vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 1610

16 10 04

vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól

30
5

17

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL
KITERMELT FÖLDET IS)

17 01

beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 07

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

20

fa, üveg és műanyag

17 02

17 02 01

fa

10

17 02 02

üveg

5

17 02 03

műanyag

10

bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék

17 03

17 03 02
17 05

bitumen keverék, amely különbözik a 17 03

föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
.szigetelőanyagokat és

17 06
szigetelő

gipsz alapú
gipsz-alapú

építőanyag,

19

19 02

19 02 03

20

amely különbözik a 17 08

01-től

20

01-től,

a 17 09 0220

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK
TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ
ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

hulladék fizikai-kémiai
előkevert

kezeléséből

(pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó
hulladék

hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz

fizikai-kémiai

19 0210

éghető

19 09 01

építőanyag

építőanyag

kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09
tői és
a 17 09 03-tól

19 02 06
19 09

tartalmazó

egyéb építési-bontási hulladék

17 09

17 09 04

azbes~et

meddő

20

anyag, amely különbözik a 17 06 01ésa17 06 03-tól

17 08

- 17 08 02

10

föld (ideé1ive a szennyezett területekről származó kitennelt földet) , kövek és kotrási

17 05 04
17 06 04

01-től

kezelésből

származó iszap, amely különbözik a 19 02

hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02

05-től

09-től

5
5
10

ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék
durva és finom

szűrésből

származó szilárd hulladék

10

19 09 02

víz derítéséből származó iszap

5

19 09 03

karbonát sók eltávolításából származó iszap

2

19 09 04

kimerült aktív szén

10

19 09 05

telítődött

vagy kimerült ioncserélő gyanták

10

-7ioncserélők

19 09 06
19 12

közelebbről

regenerálásából származó oldat és iszap

5

meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet
készítés) származó hulladék

19 12 01

papír és karton
műanyag

1912 04

10

és gumi

10

19 12 05

üveg

10

19 12 07

fa, amely különbözik a 19 12 06-tól

5

1912 08

textíliák

5

1912 09

ásványi anyagok (pl. homok, kövek)

10

éghető

1912 10
19 12 12

egyéb, a 19 12

hulladék (pl.

keverékből

készített tüzelőanyag)

10

11-től különböző

hulladék mechanikai kezelésével nyert
hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

5

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI
HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK),
IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS

20
20 01

elkülönítetten

gyűjtött

hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01

papír és karton

5

20 01 02

üveg

5
27-től

20 01 28

festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01

20 0134

elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól

5

20 0136

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek
a 20 01 2 1 ~től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-tői

5

20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01

20 01 39

5

műanyagok

Összesen:

5.00

37-től

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység

3

5
1

műszaki

897 t/év

és környezetvédelmi

jellemzői:

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenvséggel érintett terület (telephely) megnevezése.

jellemzői:

Az Engedélyes a 4.00 pontban szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtését és közvetítését
Fejér-, Veszprém-, és Tolna Megye közigazgatási területén, valamint a 8000 Székesfehérvár,
Berényi út 72-100., 2762/3 hrsz. alatti telephelyén (továbbiakban: Telephely) végzi.

A hulladék tároló hely a 44,35 m x 35,85 m alapterületű (hasznos alapterülete 1589,85 m 2),
részben fedett szigetelt beton aljzatú veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely épületében került
kialakításra. Az épület a Videoton Holding Zrt. tulajdonában áll. Az épületben összesen 6
raktárrész található, melyből az Engedélyes 4 raktárrészt bérel. Az épületben lévő mind a 6
raktárrész alatt elhelyezésre került egy-egy ellenőrző szivárgó egység. A raktárrészek beton
aljzata az alatta elhelyezett kármentesítő aknák befolyó nyílása felé lejt. A 6 db kármentesítő
akna egyenként 8 m 3 térfogatú.
A hulladéktároló hely fém válaszfallal került elválasztásra az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött
hulladékoktól, és a göngyöleg raktártól. A tárolótér betonozott alapterülete 138 m2 • A hulladék
tárolási ideje: 14 nap.

-85.02

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:
Az Engedélyes a hulladékokat a gyűjtési, illetve a közvetítési tevékenysége keretében a
hulladékbirtokosoktól, hulladékgazdálkodási létesítményekből típusuk szerint elkülönítetten
veszi át.

A közvetítéssel, gyűjtéssel érintett nem veszélyes hulladékokat az Engedélyes az átvételt
követően a nem veszélyes hulladék tárolóhelyen helyezi el, addig, míg az adott
hulladéktípusokból egy fuvarra való mennyiség összegyűlik -amely jellemzően 24 t- , majd
szerződött hasznosító, vagy ártalmatlanító szervezetekhez továbbítja.
A hulladékok mérlegelését 2 t méréshatárú hitelesített körmérlegen, vagy 500 kg méréshatárú
hagyományos mérlegen végzik. A hulladékok elszállítása előtt előkészítik azokat, amely a
hulladékok kombinált csomagolásából áll.
5.03

A telephelven

egyidejűleg

tárolható hulladékok maximális mennyisége:

A telephelyen üzemeltetett tárolóhelyen
hulladék tárolható.

egyidejűleg

maximálisan 26,6 tonna nem veszélyes

5.04

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:
- 2 t méréshatárú körszámlapos hitelesített mérleg
500 kg méréshatárú tolósúlyos hitelesített mérleg
villástargonca
1 m3 tároló térfogatú fa anyagú konténer
1 m 3 tároló térfogatú acél anyagú konténer
1 m 3 tároló térfogatú acél anyagú speciális konténer
60 1tároló térfogatú műanyag hordó
200 1tároló térfogatú műanyag hordó
220 1 tároló térfogatú acél hordó
600 1 tároló térfogatú acélerősítéses műanyag IBC taitály
1 m 3 tároló térfogatú acélerősítéses műanyag IBC tartály
1 m3 tároló térfogatú fém gitterbox.

5.05

Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi {e/tételei:
Személyi feltételek:
A hulladékgazdálkodási műveleteket közvetlenül irányító
szakirányú végzettséggel rendelkezik.

vezető felsőfokú

környezetvédelmi

A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:
Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása
céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint bankban elkülönített
pénzösszeggel rendelkezik.
5.06

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:
A telephely területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.
(X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 4. számú légszennyezettségi zónába
tartozik. A telephely területén a nem veszélyes hulladék közvetítés és gyűjtés tevékenység
során légszennyezést okozó technológiákat nem alkalmaznak.
A Telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó - nem veszélyes hulladék
közvetítés és gyűjtés - bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem üzemel, légszennyezés,
valamint a levegő zavaró bűzzel való terhelése kizárható.
A gyűjtési és közvetítési tevékenység során abból adódó másodlagos hulladék keletkezésével
nem kell számolni. A tevékenység jelentős zaj-, és rezgés kibocsátással nem jár.

-96.00

Előírások:

6.01

Gyűjtésre, közvetítésre kizárólag a 4.00 pontban szereplő nem veszélyes hulladékok,
kerülhetnek, azzal a feltétellel, hogy ezen hulladékok összmennyisége nem lehet több 897
tonnánál.

6.02

A hulladékokkal végzett tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy a környezet
veszélyeztetésének, szennyeződésének megakadályozása biztosított legyen.

6.03

A tevékenység folytatása során csak megfelelő

műszaki

állapotú munkagépek és berendezések

üzemeltethetők.

6.04

A telephelyen tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az 5.03 pontban ismertetett
egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségét, vagyis az egyes hulladékok anyagminőség
szerinti elkülönített tárolására, gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.

6.05

Az Engedélyes a gyűjtési, közvetítési tevékenységek körébe tartozó hulladékokról a
vonatkozó rendeletben meghatározott adattartalommal naprakész nyilvántartást köteles
vezetni.

6.06

A gyűjtési, közvetítési tevékenységek körébe tartozó hulladékokról a naprakész nyilvántartás
alapján, a jogszabály szerinti adatszolgáltatást meg kell küldeni a Környezetvédelmi
Hatósághoz.
Határidő:

évente március 1.

6.07

A hulladéktároló helyen tárolt hulladékokról üzemnaplót kell vezetni a vonatkozó jogszabály
szerinti adattartalommal.

6.08

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, felügyeleti
díjat köteles fizetni.
Határidő:

évente február 28.

6.09

A hulladékgazdálkodási tevékenységből esetlegesen fakadó környezeti károk elhárítására
szolgáló pénzügyi fedezetet, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi
feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

6.10

Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységeket az engedély időbeli hatálya
után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell
nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.

6.11

Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a
bekövetkezéstől számított 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság felé jelenteni kell.

6.12

Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a
kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a Környezetvédelmi
Hatóságnak írásban bejelenteni.

6.13

A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Környezetvédelmi Hatósághoz
haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal
megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

6.14

A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának
megszüntetését, befejezését - a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal - a
Környezetvédelmi Hatóság részére köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az
Engedélyesnek a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell
mutatnia a hulladékgazdálkodási tevékenység következtében a környezetet ért hatásokat,
továbbá igazolnia szükséges, hogy a hulladék tárolására kijelölt területen hulladék nem marad
és az érintett területek helyreállítása megtörténik. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási
tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt
hivatalból visszavonja.

- 10 A Környezetvédelmi Hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a
tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó
követelményeket.
6.15

Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá
vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött
hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a
környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

7.00

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztályának előírásai:

7.01

A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a tevékenység végzése során ne szennyeződhessenek
a felszíni, a felszín alatti vizek, a földtani közeg, a levegő, erre vonatkozóan valamennyi
vonatkozó előírás teljesüljön, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII . 23.) Korm. rendelet.

7.02

A dokumentáció a nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglaltakra nem tér ki. A
létesítményre vonatkozóan a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően dohányzóhely épületen kívül kijelölhető.

7.03

A kémiai biztonságról szóló 2000 . évi XXV . törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól szóló 44/2 000. (XII.27.) EüM rendelet előírásait be kell tartani.

8.00

Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.00

Határozatom

10.00

Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került.
Egyéb eljárási költség nem merült fel.

11.00

Jogorvoslat

Jl.01

Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (továbbiakban: Főfelügyelőség) címzett, de hozzám 2
példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A Főfelügyelőség jelen döntést
helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új
eljárásra utasíthat.

11.02

A jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes
személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj
1%-a. A civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a civil szervezet
kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a.

időbeli

hatálya: 2020. június 14.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen 25664/2014. ügyszámon
közigazgatási hatósági eljárás indult a VT Metal Alkatrészgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kérelmező) kérelmére nem veszélyes hulladék gyűjtési
és közvetítési tevékenység engedélyezése tárgyában.

- 11 A 2015. április l-jétől hatályos, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 29. § (1)
bekezdése és 3. mellékletének 7. pontja alapján a Közép- dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).
A kérelmet a benyújtásakor hatályos, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: hull.eng.R.)
előírásait figyelembe véve vizsgáltam.
A kérelem áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy az nem felel meg a jogszabályi
követelményeknek, így a 2463/2015. iktatószámú végzésemben hiánypótlás benyújtását írtam elő,
majd a Kérelmező által 2015. január 30. napján benyújtott, a Környezetvédelmi Hatóságnál
6597/2015. számon iktatott kiegészítés alapján ismételt hiánypótlást kértem a 12137/2015. számú
végzésben. A hiánypótlást kérő végzésekben foglaltaknak a Kérelmező 2015 . március 19. napján
benyújtott 22410/2015. számon iktatott kiegészítésében eleget tett.
A közigazgatási hatósági eljárás során 23691/2015. iktatószámon értesítettem az érintett civil
szervezeteket az eljárás megindításáról. Az engedélyezési eljárásban civil szervezet ügyféli
jogállásának megállapítását nem kérte.
Ezt követően 23693/2015. iktatószámú levelemmel megkerestem a Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét, mint az ügyben érintett
szakhatóságot.
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2015. évi VIII. törvény 24. § (5) bekezdése szerint folyamatban lévő szakhatósági eljárás 2015.
április l-jén a törvény erejénél fogva egyesül azzal az eljárással, amelyben a szakhatóság
megkeresésére sor került, ha a szakhatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdést a 2015 . április l-jén
hatályos jogszabályok alapján az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóság szakhatósági közreműködés
nélkül a saját eljárásában vizsgálja, tehát a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség
(2015. április l-től Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály) megkeresésére indult szakhatósági eljárás 2015. április l-jén a törvény
erejénél fogva szakkérdés vizsgálatává vált.
A környezet egészségügyi és közegészségügyi szakkérdések vizsgálata keretében a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya FE-09R/046/016792/2015. ügyszámon a gyűjtési és közvetítési engedély kiadásához a határozat 7.00 pontjában szereplő
kikötésekkel hozzájárult.
Indokolásában az alábbiakat rögzítette:

„ VT Metal Alkatrészgyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72100.) kérelmére, nem veszélyes hulladék gyűjtési és közvetítési tevékenység engedély eljárásában, a
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség hatóságomat levelében
megkereste szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 48112013. (X/117.)
Korm. rendelet alapján.
A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2015. évi VIII. törvény 24. § (5) bekezdése szerint folyamatban lévő szakhatósági eljárás 2015.
április 1-jén a törvény erejénél fogva egyesül azzal az eljárással, amelyben a szakhatóság
megkeresésére sor került, ha a szakhatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdést a 2015. április l-jén
hatályos jogszabályok alapján az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóság szakhatósági közreműködés
nélkül a saját eljárásában vizsgálja, tehát a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség
(2015. április l-től Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály) megkeresésére indult szakhatósági eljárás 2015. április l-jén a törvény
erejénél fogva szakkérdés vizsgálatává vált.

- 12 A kérelmező megbízásából elkészített és benyújtott dokumentációból megállapítottuk, hogy a tervezett
nem veszélyes hulladék gyűjtési és közvetítési tevékenység engedély kérelem az egészségkárosító
kockázatok és esetleges hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a
rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység, a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású előírásoknak megfelel.
Fentiek szerint a dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadásra javaslom.
A szakkérdés vizsgálata során figyelembe vettük az alábbi jogszabályokat, jogszabályhelyeket:
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi .ITV törvényt, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló
4412000. (XII. 27.) EüM rendeletet.
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 20112001. (X25.) Korm.
rendeletet.
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
1612002. (IV 10.) EüM rendeletet.
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény előírásait.
A nem veszélyes hulladék gyűjtési és közvetítési tevékenység engedélyének közegészségügyi
szakkérdésként megvizsgálva - a dokumentációban foglaltak maradéktalan betartása mellett és a
rendelkező részben foglalt feltételekkel - akadálya nincs. "
Az Engedélyes kérelme, kiegészítései, valamint a rendelkezésre álló adatok tartalmazták a hull.eng.R.
7. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő
végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A
környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért
a hulladékgazdálkodási tevékenységeket környezetvédelmi szempontból engedélyeztem.
üzemelő hulladéktároló hely üzemeltetés szabályzatát az
egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló

Határozatom 3.00 pontjában a telephelyen

_246/2014. (IX. 29.) Konn. rendelet (továbbiakban: (továbbiakban: hull.lét.R.) 21. § (4) bekezdése
alapján jóváhagytam.
Határozatom 4.00 és 6.01 pontjában megadtam a gyűjthető, közvetíthető hulladékok mennyiségét a
benyújtott kérelem alapján, valamint megnevezését, azonosító kódját a hulladékjegyzékről szóló (VIII.
27.) VM rendelet alapján.
Határozatom 6.02 pontjában

szereplő előírást

a Ht. 4. § alapján tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6.
§ (1) bekezdés b) és e) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
megelőzze a környezetszennyezést és kizá1ja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 6.03 pontban
előírást tettem.
A 6.04 pontban, a hull.eng.R. 9.§ (2) bekezdés b) pontját figyelembe véve előírást tettem a telephely
kapacitására vonatkozóan, meghatároztam a telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékmennyiséget,
mellyel elkerülhető a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.
előírást a a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban:
hull.nyilv.R.) 6. § (1) bekezdés, 6. § (2) bekezdés a) pont, 7. § (1) bekezdés a) pont és 7. § (2)
bekezdés a Ht. 65. § (1) bekezdés alapján tettem.

Határozatom 6.05 pontjában

adatszolgáltatási

szereplő

kötelezettségekről

A 6.06 pontban szereplő előírást a hull.nyilv.R. 12. § (2) bekezdés a) és b) pontjai és a 12. § (4)
bekezdés a) pontja alapján tettem.
Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a hull.lét.R. 21. § (2) bekezdése alapján írtam elő határozatom
6.07 pontjában, az üzemnapló tartalmi követelményeit a hull.lét.R. 21. § (3) bekezdése tartalmazza.

- 13 A Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján felügyeleti díj megfizetését íttam
pontjában. A felügyeleti díj mértékét a 82/A. § (3) bekezdése határozza meg.

elő

a határozatom 6.08

Az Engedélyes kérelméhez mellékelte a havária helyzet elhárítása céljából, a rendelkezésre álló
pénzügyi fedezetként, a környezetszennyezési felelősségbiztosításról szóló igazolásának másolatát. A
pénzügyi fedezetet, valamint a személyi és tárgyi feltételeket mindaddig folyamatosan biztosítani kell,
amíg a tevékenységet folytatja. Erre vonatkozóan a 6.09 pontban szerepeltetek előírást, figyelemmel a
Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára.
Az 6.10 pontban az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység felülvizsgálatára vonatkozó
kötelezettség teljesítési határidejét az eljárás időszükségletének figyelembevételével a hull.eng.R. 14.
§ (5) bekezdéssel összhangban állapítottam meg, miszerint az engedély jogosultjának az engedélye
időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal kell ben}rújtania az új engedély iránti kérelmét.
Amennyiben jelen határozatban meghatározott feltételekben változás következik be, a változást annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Konnányhivatal felé jelenteni kell a K vt. 82. § (1)
bekezdésben és a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdésben foglaltak alapján. Erre vonatkozó előírást
szerepeltetek határozatom rendelkező részének 6.11 pontjában.
A 6.12 pontban szereplő előírást a hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tettem. Ezen
kötelezettséget a hull. nyilv.R. 10. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell teljesíteni.
A 6.13 pontban

szereplő előírást

a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése alapján tettem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 6.14 pontban tettem
előírásokat a hull.eng.R. 14. § (2) bekezdésére, a 9. § (2) bekezdés f) pontjára és a 15. § (2) bekezdés
b) pontjára tekintettel.
A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és
b) pontjában foglaltak alapján a 6.15 pontban rendelkeztem.
Az engedély időbeli hatályát a 9.00 pontban foglaltak szerint a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján
állapítottam meg.
Az eljárási költség viseléséről a határozat rendelkező részének 10.00 pontjában a Ket. 72. § (1)
bekezdésének dc) és de) pontja, valamint a 153. § 2. pontja alapján rendelkeztem.
A kérelemben szereplő 01 01 01, 01 01 02, 01 03 06, 01 03 08, 01 04 08, 010409, 010410, 01 04 11,
Öl 04 12, 01 05 04, 01 05 07, 01 05 08 azonosító kódszámú hulladékok szállítására irányuló kérelmet
áttettem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztályára figyelemmel Ht. 1. § (2) bekezdés b) pontjára, a bányászati hulladékok
kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 6. § (1) bekezdése és a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján.
Határozatomat a Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hoztam meg.
Az ügyintézési

határidő

leteltének napja: 2015.június 15.

A Kormányhivatal az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési
megtartottnak tekinti.

határidőt

A határozat 11.00 „Jogorvoslat" című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:
- Az ügy érdemében hozott első fokú határozat elleni fellebbezés jogát a Ket. 98. § (1) bekezdése
biztosítja. A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 72. § (l) bekezdés da) pontjára figyelemmel, a 11.01
pontban rendelkeztem.
Azon ügyfelek esetében, akikkel a Kormányhivatal döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10)
bekezdése, és a 99. § ( 1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll
rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.
A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő
napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
- A 11.02 pontban az alábbiakra tekintettel rendelkeztem:

- 14 Fellebbezés esetén DíjR. 2. § (4) bekezdése alapján az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át kell
fizetni, amely jelen esetben 80.000,- Ft. Természetes személyek és társadalmi szervezetek esetében
a jogorvoslati eljárás díja a DíjR. 2. § (5) és (7) bekezdései alapján az alapeljárás díjának 1 %-a,
azaz 1600,- Ft.
A Kormányhivatal a döntését a Korm. rendelet 9. §-a és a Ht. 62. § (1) bekezdése szerinti
hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3.
számú melléklet 1. 2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés e) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva
hozta meg.
A Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése alapján jelen határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatósággal közölni kell.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM
rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem határozatom 8.00
pontjában foglaltaknak megfelelően.
Székesfehérvár, 2015. június 15.
Dr. Simon László
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Bognár József s.k.
főosztályvezető-helyettes
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