Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Szerv. egység:
Telefon:

VE-09/KTF/00265-1/2021.
Németh Eszter
Környezetvédelmi Osztály
88/550-881

Tárgy:

Hulladékgazdálkodási
engedély
-

Hiv. szám:
Melléklet:

HATÁROZAT
1.00

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörében eljárva a BAKONY-FÉMKER
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Engedélyes) részére környezetvédelmi szempontból
engedélyezem,
hogy a 4.00 pontban megadott fajtájú és mennyiségű nem veszélyes hulladékok
hasznosítását végezze.

2.00

Engedélyes:

BAKONY-FÉMKER Kereskedelmi
Felelősségű Társaság

és

Szolgáltató

Korlátolt

Székhelye: 8100 Várpalota, Ipartelep hrsz 060/12.
Statisztikai azonosító jele: 14136223-4677-113-19
Ügyfél azonosító (KÜJ): 102219087
Telephelye: 8100 Várpalota, Külterület 060/12 hrsz.
Telephelyének EOV koordinátái: X = 206693 m, Y = 578457 m
Telephely azonosító (KTJ): 101873762
3.00

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:
- nem veszélyes hulladék hasznosítás

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
környezetvédelmi osztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1307, KRID: 346009700
telefon: 88/550-898, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu

4.00

A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító
kód

Mennyiség
(t/év)

Hulladék megnevezése

Kezelési kód

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

17
17 04

fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01

vörösréz, bronz, sárgaréz

1240

R4

17 04 02

alumínium

1240

R4

17 04 03

ólom

1240

R4

17 04 04

cink

1240

R4

17 04 05

vas és acél

1240

R4

17 04 06

ón

1240

R4

17 04 07

fémkeverék

1240

R4

Összesen:

1240

5.00 Az
engedélyezett
hulladékgazdálkodási
környezetvédelmi jellemzői:

tevékenység

műszaki

és

5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:
Az Engedélyes hulladékkezelő telephelye Várpalota külterületén lévő 060/12-es
helyrajzi számú saját tulajdonú ingatlanon van.(a továbbiakban: Telephely)
A telephely 3.000 m2-es része betonkerítéssel körülkerített, ebből 2.500 m2 az
előkezelésre, hasznosításra szolgáló, vízzáró betonnal burkolt terület. A burkolatról
elfolyó csapadékvíz olajfogón keresztül zárt tárolóba jut. Az 5.000 m 2-es hulladéktároló
tér drótkerítéssel határolt, burkolata részben beton, részben egységes és egybefüggő
zúzottkő burkolat.
5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:
A használt gépek, berendezések, járművek saját tulajdonúak.
Telepen belüli rakodás, szállítás



24 tonnás teherbírású kamionok



3,5 tonna teherbírású tehergépkocsi



villás targoncák

Mérlegelés



60 tonna teherbírású digitális hídmérlegek



5 tonna teherbírású digitális lapmérlegek

Hulladékok elkülönítése



konténerek

Hulladék aprítása, tömörítése
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mobil ollózó gép



hidraulikus daraboló gép



őrlő-szeparátor berendezés



mobil bálázógép

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:
A hasznosítási tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen folytatott előkezelési
műveletek:
Válogatás
A telephelyen található, partnereinktől átvett, szelektíven tárolt fémhulladékok a
hasznosítást megelőzően kézi válogatásra kerülnek, ekkor az esetleges egyéb fémek
és hulladékok eltávolításra kerülnek. A válogatás, szelektálás a vevői igények szerint
történik. A válogatásból másodlagosan keletkező hulladékok szelektív tárolás után
hulladékkezelőhöz kerülnek.
Bontás, darabolás, szétszerelés
Az idegen anyagot tartalmazó vas. acél és színesfém hulladék esetében csavarozással,
töréssel vagy vágással történik az egyes összetevők elkülönítése. Egyes esetekben (pl.
villanymotor) kulcsos bontási eljárást alkalmaznak. A nem szétszerelhető kötőelemeket
levágják. A nagy méretű darabokat a bálázáshoz szükséges méretre vágják kézi
szerszámokkal és mobil ollózó berendezéssel.
Őrlés-szeparálás
Az apróbb fémhulladék egységes méretűre darálása őrlő-szeparátor gépsorral történik.
A szeparálás során a fajsúlykülönbség miatt további elkülönítés lehetséges, ezáltal a
termék tisztasága javul. Az eleve egynemű, partnerektől érkező apró fémhulladék (pl.
forgács) kézi (pl. mágneses) ellenőrzésen esik át az esetleges szennyeződések
kimutatására, eltávolítására.
Tömörítés
A hasznosításra előkészített hulladék igény szerinti tömörítése hidraulikus bálázó
présgéppel, a végső felhasználó igényei szerinti méretben történik. Normál esetben
Euró-raklap méretben készülnek a bálák, melyek így könnyen szállíthatóak,
raktározhatóak, adagolhatóak.
Az előkezelési tevékenységet a VE-09Z/05501-15/2017 ügyiratszámú engedélyük
alapján végzik
Hasznosítási kód:
R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;
A keletkező fémtörmelék és bálázott fém a végső felhasználó nyilatkozata alapján
közvetlenül alkalmas a gyártásra. A hasznosítás alább felsorolt lépései során a
minőség-ellenőrzés folyamatos, valamint rendszeres időközönként laborban
vizsgáltatják a késztermék idegenanyag-tartalmát.

3

Minősítés: Ennek során egyrészt a betárolt, kezelt, kiszállításra előkészített hulladék
minőségét ellenőrizik, a hulladékot újraminősítik, a hulladékstátusz végét megállapító
mintavételt és vizsgálatokat elvégezik.
Minőség-ellenőrzés: A fizikai vizsgálatok az idegenanyag tartalom ellenőrzésére
irányulnak. A kémiai vizsgálatok az elemösszetétel, az ötvöző és szennyezőanyag
tartalom tömegszázalékos meghatározását szolgálják.
Sugárzásmentesség ellenőrzése: A szállítmány nem tartalmazhat a természetes
háttérsugárzást meghaladó radioaktivitású anyagot. Az ellenőrzést külső cég végzi.
Robbanás és veszélyes anyag mentesség ellenőrzése: A fémtörmelék nem
tartalmazhat olyan nyomás alatt lévő, zárt vagy nem eléggé megbontott tartályt, üreges
testet, lőszer, robbanó- és pirotechnikai anyagot, továbbá egészségre, környezetre
káros vegyi anyagot, valamint olyan mennyiségű nedvességet, amely egy feldolgozó
üzem kohójában robbanást okozhat.
Kritikus ellenőrzési pontok:

• fémhulladékok átvétele, nyilvántartása
• hulladékok szennyeződésmentessége
• hulladékok keveredésének megakadályozása
• sugárzásmentesség ellenőrzése
• minősítés: dokumentumok ellenőrzése,

szemrevételezés, gyors vizsgálat,
döntés további műveletekről, hulladékstátusz végének megállapítása.

5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:
A telephelyen bejelentés köteles légszennyező forrás nincs.
A hulladékok tárolása hulladék tárolóhelyen történik.
Az Engedélyes által végezni kívánt tevékenység helyi védett természeti területet és
termőföldet nem érintenek. A telephely területe nem országos jelentőségű védett
terület, nem tartozik a Natura 2000 hálózatba.
A tevékenység vízfelhasználással, szennyvízkibocsátással nem jár.
Talajszennyezéssel normál körülmények között nem kell számolni.
5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:
Megfelelő személyzet áll rendelkezésre a tevékenység végzéséhez. Az Engedélyes
környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.
5.06 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:
Engedélyes pénzügyi fedezettel és tárgyi tevékenységére vonatkozóan
környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik.
6.00 Előírások:
6.01 Engedélyes csak a 4.00 pontban szereplő nem veszélyes hulladékok hasznosítását
végezheti.
6.02 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető
legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen,
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ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a
hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
6.03 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékokat elkülönítetten és
biztonságosan gyűjteni, valamint további kezeléséről gondoskodni. Amennyiben az
Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az
adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkezik.
6.04 A hasznosítás nem érheti el az 5 tonna/nap kapacitást.
6.05. A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a
hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, illetve
felhasználása, alapanyagként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt
hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
6.06 Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a
hulladékok kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni. Ha az Engedélyes a
hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott
hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
6.07. Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során
képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész
nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni. A nyilvántartást
úgy kell vezetni, hogy alkalmas legyen arra, hogy annak alapján a jogszabály szerinti
adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági
ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét
biztosítsa.
6.08 A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi
felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. A hulladékgazdálkodási
tevékenységből fakadó környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet
folyamatosan biztosítani kell.
6.09 A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges személyi
és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
6.10 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a telephely
rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.
6.11 A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a
munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzemés/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
6.12 Az üzemeltetéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő
területeken határértéket meghaladó környezeti zaj-és rezgésterhelés.
6.13 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani a zaj-és
rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.
6.14 Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan
változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva
határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Veszprém
Megyei Kormányhivatalhoz.
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6.15 A hasznosított nem veszélyes hulladékok esetében az Engedélyesnek rendelkeznie
kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1)
bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek
teljesülését igazoló dokumentumokkal.
6.16 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az
Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak bejelenteni.
6.17 Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli
hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt
legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Veszprém Megyei
Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység
csak jogerős engedély birtokában végezhető.
6.18 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 Veszprém Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság
megfizetésére, illetve kötelezettségeinek betartására, a jogsértő állapot
megszüntetésére kötelezi.
6.19 Az Engedélyes köteles évente a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére az éves
felügyeleti díjat megfizetni.
Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: első alkalommal a felügyeleti díj
arányos részére vonatkozóan jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon
belül, majd évente, tárgyév február 28. napjáig.
6.20 Közegészségügyi előírások:

7.00

1

A köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő
állapotban kell tartani.

2

A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben
szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét
veszélyezteti.

3

A hulladékkezelésre szolgáló gépi és egyéb eszközök tárolóterületének
rágcsáló- és rovar-mentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell
végezni. Az elkülönítetten gyűjtött biológiailag lebontható hulladék csak zárható
eszközben gyűjthető, a gyűjtés helyét rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni
kell.

Bevezetendő biztonsági
követelmények:

és

elővigyázatossági

intézkedésekre

vonatkozó



Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása a Telephelyen történhet a
hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet
veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon.



A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát – a kárelhárítás
egyidejű megkezdésével – az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell
jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása mellett.
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A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés
esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az
Engedélyes köteles gondoskodni.



A hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb
technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.



A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során használandó eszközök
tisztítása/karbantartása kizárólag olyan mosóban/szervizben történhet, amely arra
megfelelő engedélyekkel rendelkezik.



Az hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során használandó eszközök
elhelyezését, tárolását úgy kell biztosítani, hogy csepegés, elfolyás ne történhessen,
környezetszennyezést ne eredményezzen.

8.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5968-1/2020.ált. számú
szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:
„1. A BAKONY-FÉMKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 8100 Várpalota, Ipartelep 060/12 hrsz., KSH: 14136223-4677-113-19, KÜJ:
102219087) által a Várpalota, 060/12 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 101873762)
végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbiak rögzítésével
szakhatóságként hozzájárulok:
1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a
felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
A gépekből/berendezésekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitatásáról
azonnal gondoskodni kell. A gépek/berendezések telephelyen belüli üzemanyag
feltöltése esetén kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet
folyamatosan biztosítani kell.
1.2 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal
meg kell kezdeni.
1.3 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra be kell jelenteni, a kárelhárítási
tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját
költségén felszámolni.
2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”
9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:
Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának
megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30
nappal – a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel
egyidejűleg az Engedélyesnek a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó
dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet
ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra,
utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő
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hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett
hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Veszprém
Megyei Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában
meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra,
utógondozásra vonatkozó követelményeket.
10.00 Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.
11.00 Jelen határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.
12.00 A 470 000 Ft, azaz négyszázhetvenezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díj,
amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került. Egyéb eljárási költség
nem merült fel.
13.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez
jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

külön

14.00 Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.
Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi
Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Veszprém Megyei
Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél
bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti
jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény
igazolásához szükséges.
A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben nevesített
gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a https://ekormanyablak.kh.gov.hu honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani. A jogi
képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az
ítélkezési szünet nem érinti.
A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél
azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A
kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali
jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló
okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől
számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén
a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb
módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító
szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló
határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést
azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított
végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban
maradnak.
A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül
határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja
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szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás
illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a
beavatkozót és az érdekeltet is - a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési
jog illeti meg.
A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen
döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS
A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál a 2020. augusztus 25. napján érkezett kérelem
alapján közigazgatási hatósági eljárás indult a VE-09/KTF/06698-1/2020. ügyiratszámon,
ami a VE-09/KTF/00265-1/2021. ügyiratszámon folytatódott, az Engedélyes által a
Telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.
A hiánypótlásra felhívás, valamint szakhatóság megkeresése miatt az eljárás csak teljes
eljárásban folytatható le. A teljes eljárásra való áttérésről az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján
2020. augusztus 27. napján a VE-09/KTF/06698-2/2020. ügyiratszámú levélben
tájékoztattam az Engedélyest.
A kérelmet áttanulmányoztam és megállapítottam, hogy az nem felel meg Ákr. 44. §-ban
foglaltaknak, mert nem tartalmazza teljes körűen a Ht.-ben, a hulladékgazdálkodási
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: hull.eng.R.) foglaltakat, így
hiánypótlás benyújtása szükséges.
A VE-09/KTF/06698-8/2020. ügyiratszámon végzésben hiánypótlásra hívtam fel az
Engedélyest, aki a VE-09/KTF/6698-9/2020. ügyiratszámon iktatott levelében az eljárás
szünetelését kérte a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges időtartamra.
Fentiekre tekintettel a VE-09/KTF/06698-10/2020. ügyiratszámú végzésben foglaltak szerint
2020. szeptember 21. napjától az eljárást szüneteltettem.
Az Engedélyes által 2020. december 18. napján benyújtott, VE-09/KTF/6698-11/2020.
ügyiratszámon iktatott levelében kérelmezte az eljárás folytatását.
A szüneteltetett eljárás folytatása az ügyfél erre irányuló kérelme alapján lehetséges,
figyelemmel az Ákr. 49. § (2) bekezdésére, mely szerint: „Az eljárást bármelyik ügyfél
kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás
megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné.”
Fentiekre való tekintettel VE-09/KTF/6698-13/2020 ügyiratszámú végzésben rendelkezem
az eljárás folytatásáról.
Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az
eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, erre tekintettel az ügyintézési
határidő: 2021. január 15.
Az Engedélyes a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz 2020. december 18. napján
benyújtott, a VE-09/KTF/06698-12/2020. ügyiratszámon iktatott kiegészítéseiben eleget tett
a hiánypótlási felhívásnak.
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 9. § e) pontjára
figyelemmel, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az
FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM
rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági eljárásokért.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az FM rendelet 1. melléklet 7. pontja szerint 470 000
Ft, azaz négyszázhetvenezer forint, melyet az Engedélyes a közigazgatási hatósági eljárás
során a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére megfizetett, továbbá ennek tényét
igazolta.
Az Ákr. 10. § (2) bekezdése alapján törvény vagy kormányrendelet meghatározott
ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a
jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:
Kvt.) 98. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott
politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő
egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban
a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Az érintett szervezetek
alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló véglegessé vált határozattal igazolhatják
ügyféli jogosultságukat. Az Ákr. 5. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás során
bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
A fentiekre való tekintettel - a társadalmi szervezetek tájékoztatása érdekében - az eljárás
megindulásáról szóló értesítést VE-09/KTF/06698-5/2020. ügyiratszámon a Veszprém
Megyei Kormányhivatal honlapján közhírré tettem.
A közigazgatási hatósági eljárás során a kérelmezett tevékenységgel kapcsolatosan ügyféli
nyilatkozattételi jogával egyetlen szervezet sem kívánt élni.
Az Ákr. 55. § (1) bekezdése szerint, törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi
döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben
más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.
Tárgyi eljárásban az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet 1. melléklet 19. táblázat 60. és 61. pontjaiban meghatározott hatóságot
szakhatóságként be kell vonni, melyre tekintettel megkerestem a VE-09/KTF/06698-4/2020.
ügyiratszámú végzéssel a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/5968-1/2020.ált. számú
szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a határozat 8.00
pontjában szereplő kikötésekkel hozzájárult.
Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:
„A Veszprém Megyei Kormányhivatal a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szakhatósági állásfoglalását kérte a BAKONY-FÉMKER Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére VE-09/KTF/06698/2020.
ügyiratszámon indult hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban.
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A benyújtott, Kudron András környezet- és hidrotechnológus által 2020. augusztus 11.
napján elkészített „BAKONY-FÉMKER KFT 8100 Várpalota Ipartelep, hrsz. 060/12. NEM
VESZÉLYES HULLADÉK HASZNOSÍTÁS ENGEDÉLYKÉRELME" című dokumentáció és a
rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:
A Telephely 3000 m2-es része betonkerítéssel körülkerített, ebből 2500 m2 az előkezelésre
szolgáló, vízzáró betonnal burkolt terület. A burkolatról elfolyó csapadékvíz olajfogón
keresztül zárt tárolóba jut. A tevékenység nem jár technológiai vízfelhasználással,
technológiai szennyvíz nem keletkezik.
A hulladékhasznosítási tevékenységgel érintett hulladékok: építési-bontási hulladék
(beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) főcsoportba, (beleértve azok
ötvözeteit is) alcsoportba tartozó:
‒ vörösréz, bronz, sárgaréz
‒ alumínium
‒ ólom
‒ cink
‒ vas és acél
‒ ón
‒ fémkeverék.
A végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet megelőző előkészítő
műveletek:
‒ válogatás,
‒ bontás, darabolás, szétszerelés
‒ őrlés-szeparálás
‒ tömörítés.
A fentiek szerinti kezelést az Ügyfél a VE-09Z/05501-15/2017. Ügyiratszámú
hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, az engedély 2022. szeptember 8-ig érvényes.
A végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási művelet:
R4-Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása
A VE-09Z/05501-15/2017. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély alapján előkezelt,
hulladékokat laboratóriumi vizsgálatok alapján termékké minősítik. Az elvégzendő
laboratóriumi vizsgálatok:
‒ fizikai vizsgálatok – az idegenanyag tartalom ellenőrzésére irányulnak
‒ kémiai vizsgálatok – az elemösszetétel, az ötvöző és szennyezőanyag tartalom
tömegszázalékos meghatározását szolgálják
‒ sugárzásmentesség ellenőrzése
‒ robbanás és veszélyes anyag mentesség ellenőrzése.
A telephely területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: FaviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú
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érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti víz
állapota szempontjából érzékeny (2a) terület.
A tevékenység ivóvízbázis védőterületét, védőidomát nem érinti.
A telephelyhez legközelebbi felszíni víztest a Ny-i irányban 480 m távolságra található
Névtelen-7020 bányató és a D -i irányban 600 m távolságra lévő, Névtelen-2112 nem
kategorizált jellegű vízfolyás.
A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására.
Az 1.1-1.3 pontokban foglalt előírások jogalapja a FaviR. 8-11. §, 13. § és 19. §-a, a felszíni
vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4-8. §-ai,
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6. § -8. §,
18. §-a.
A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer
üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett
nem indokolt.
A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rend. (a továbbiakban: K.r.) 1. számú melléklet 19. táblázat 62-63. pontjai alapján adtam
meg.
Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást
befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az Ákr. 55. § (4) bekezdése
alapján.
Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a
hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.
4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, és a
K.r. 1. számú melléklet 19. táblázat 62-63. pontjai, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8.
melléklet I. táblázata alapján közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során
megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak a rendelkező
részben tett kikötések betartása mellett eleget tesznek a hatályos közegészségügyi
rendelkezéseknek. A szakkérdést az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
szóló 1991. évi XI. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a Ht, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.)
Kormányrendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001.(X.25.) Kormányrendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.
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21.) Kormányrendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 220/2004. (VII.
21.) Kormányrendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet, a fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet vonatkozó előírásai alapján vizsgáltam.
Tájékoztatom, hogy a dolgozók részére a munka jellegének megfelelő védőoltásokat a
munkáltatóknak kell biztosítania (a dolgozók munkakörhöz kapcsolódó védőoltási
kötelezettségét a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §-a, és
az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani levele szabályozza.).
A kérelem és kiegészítése tartalmazták a hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésében előírtakat.
A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a
tevékenység környezetvédelmi szempontból megítélhető.
A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi
és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell
számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból
engedélyeztem.
A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata a VE-09Z/05501-15/2017. ügyiratszámon
kiadott határozatban lett jóvá hagyva.
A határozat 4.00 és 6.01 pontjában meghatároztam a hasznosítható nem veszélyes
hulladékok azonosító kódszámát a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
alapján, megnevezését és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján.
A 6.02 pont szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.
A 6.03 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1) és (5)
bekezdései alapján tettem.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 108. pontja szerint
fémhulladék hasznosítása 5 t/nap kapacitástól előzetes vizsgálathoz kötött. Az Engedélyes
nyilatkozata szerint a tervezett tevékenység kapacitása nem éri el a fenti küszöbértéket.
Figyelemmel azonban arra, hogy az előkezelési kapacitása 31 113 t/év, így az 6.04 pontban
tettem előírást.
Amennyiben az adott helyszín vonatkozásában 5 t/nap kapacitás feletti hasznosítási
tevékenység végzése tervezett, úgy a tevékenység megkezdését megelőzően előzetes
vizsgálati eljárást szükséges kezdeményezni a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál.
Az 6.05 pontban szereplő előírásomat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:550.§-6:559.§-ai, a Ht-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, valamint
hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján tettem.
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Határozatom 6.06 pontjában szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel
tettem.
A határozat 6.07 pontjában szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint a
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.nyilv.R.) 3. § (1)-(4) bekezdései, a
4. § (1) és (3) bekezdései, a 7. § (1) és (2) bekezdései és a 12. § (1) és (2) bekezdései
alapján tettem.
A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel, figyelembe véve a hull.eng.R. 9. § (2)
bekezdés e) és g) pontjait, a 6.08 és a 6.09 pontokban rendelkeztem.
A rendelkező rész 6.10 pontjában szereplő előírást a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 26. § (2) bekezdése alapján tettem,
figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.
A 6.11 pontban foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 11. § (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti
zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték
túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon)
köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést a zajkibocsátási
határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni.
Fentiekre való tekintettel előírást a 6.12-6.14 pontokban tettem.
A határozat 6.15 pontjában tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése alapján tettem.
A 6.16 pontban szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.
Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának
lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell
véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R.
14. § (5) bekezdésére, ezért a 6.17 pontban rendelkeztem.
A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 84. § és 86. § (1)
bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a 6.18 pontban rendelkeztem.
A 6.19 pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. §
(3) bekezdésének a) pontja alapján a felügyeleti díj mértéke hulladékgazdálkodási
engedélyhez kötött tevékenységek esetén 40.000 Ft.
A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a 7.00 pontban tettem előírásokat.
Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a 9.00 pontban
tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15.
§ (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.)
AM rendelet szerint jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a
határozat 11.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.
Az engedély időbeli hatályát a 12.00 pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése
alapján állapítottam meg.
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Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a 129. § (1) bekezdése alapján
rendelkeztem.
Jelen határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.
Az ügyintézést a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési
határidőt megtartottnak tekintem.
A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A
keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást. A
keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli
elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.
A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja
alapján adtam tájékoztatást.
A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és
a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló
2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján a határozatot megküldöm az ügyben eljárt
szakhatóságnak, továbbá a Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése szerint tájékoztatásul
megküldöm az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 9. §-a és a Ht. 62. § (1)
bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1)
bekezdés a) pontja állapítja meg.
A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020. (III.2.)
utasítása alapján történt.
Veszprém, elektronikus bélyegző szerint
Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Vitai Gertrúd
osztályvezetői feladatok ellátására
kijelölt kormánytisztviselő
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