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HATÁROZAT

1.0 A Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  (a  továbbiakban:  Kormányhivatal)  hatáskörében
eljárva a  Bakony-Fémker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  (székhely:  8100 Várpalota,
Ipartelep hrsz. 060/12; KSH: 14136223-4677-113-19, KÜJ: 102219087, a továbbiakban:
Engedélyes, telephely: 8100 Várpalota, Külterület 060/12 hrsz., KTJ: 101873762) részére
VE-09/KTF/00265-1/2021. ügyiratszámon  kiadott  hulladékgazdálkodási  engedélyt (a
továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint 

módosítom.

1.1 Az alaphatározat 4.00 „A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok
jellemzői” megnevezésű pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:

4.00 A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői

Azonosító
kód

Hulladék megnevezése
Mennyiség

(t/év)
Kezelési

kód

02

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, 
ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

02 01
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, 
vadászat és halászat hulladéka

02 01 04
műanyaghulladék (kivéve a 
csomagolás)

31 113 R3

02 01 10 fémhulladék 31 113 R4

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

07 02 vizes mosófolyadék és anyalúg
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07 02 13 hulladék műanyag 31 113 R3

12
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI 
FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

12 01
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 
felületkezeléséből származó hulladék

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 31 113 R4

12 01 03
nemvas fém reszelék és 
esztergaforgács

31 113 R4

12 01 05
gyalulásból és esztergálásból származó
műanyag forgács

31 113 R3

15
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 
csomagolási hulladékot)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 31 113 R3

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 31 113 R3

15 01 04 fém csomagolási hulladék 31 113 R4

16
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált 
gépjármű (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 01 17 vasfémek 31 113 R4

16 01 18 nemvas fémek 31 113 R4

16 01 19 műanyagok 31 113 R3

17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 02 fa, üveg és műanyag

17 02 03 műanyag 31 113 R3

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 31 113 R4
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17 04 02 alumínium 31 113 R4

17 04 03 ólom 31 113 R4

17 04 04 cink 31 113 R4

17 04 05 vas és acél 31 113 R4

17 04 06 ón 31 113 R4

17 04 07 fémkeverék 31 113 R4

19

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

19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék

19 10 01 vas- és acélhulladék 31 113 R4

19 10 02 nemvas fém hulladék 31 113 R4

19 12
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás,
aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

19 12 01 papír és karton 31 113 R3

19 12 02 fém vas 31 113 R4

19 12 03 nemvas fémek 31 113 R4

19 12 04 műanyag és gumi 31 113 R3

20

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

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01 papír és karton 31 113 R3

20 01 39 műanyagok 31 113 R3

20 01 40 fémek 31 113 R4

Összesen: 31 113

1.2 Az  alaphatározat  5.03  „A  hulladékgazdálkodási  tevékenység  ismertetése”
megnevezésű pontját törlöm, helyébe az alábbi lép:

5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:
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Az előkezelési  tevékenységet  a  VE/30/05353-13/2022.  ügyiratszámú engedélye  alapján
végzi az Engedélyes.

Fémhulladékok hasznosítása

Hasznosítás művelet kódja:

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.

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.

Műanyag és papírhulladékok hasznosítása:

Hasznosítás művelet kódja:

R3  -  Oldószerként  nem  használatos  szerves  anyagok  újrafeldolgozása,
visszanyerése  (ideértve  a  komposztálást  és  más  biológiai  átalakítási
folyamatokat is,  továbbá ez  a  művelet  magában foglalja  az újrahasználatra
való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és
pirolízist,  valamint  a  szerves  anyagok  feltöltés  formájában  történő
visszanyerését)

A műanyag-  és  papírhulladék hasznosítása révén olyan alapanyagot  készítenek,  mely
közvetlenül alkalmas a gyártásra.

A keletkező műanyag őrlemény és bálázott papír a végső felhasználó nyilatkozata alapján
közvetlenül  alkalmas  a  gyártásra.  A hasznosítás  lépései  során  a  minőség-ellenőrzés
folyamatos,  valamint  rendszeres  időközönként  laborban  vizsgáltatják  a  késztermék
idegenanyag-tartalmát. Megfelelőségi nyilatkozatukat csatolják a szállítmányok mellé.
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Minősítés:  Ennek során a betárolt,  kezelt,  kiszállításra előkészített  hulladék minőségét
ellenőrzik, a hulladékstátusz végét megállapító mintavételt és vizsgálatokat elvégzik.

Minőségellenőrzés: A fizikai vizsgálatok az idegenanyag tartalom ellenőrzésére irányulnak.
A kémiai  vizsgálatok  az  elemösszetétel  és  szennyezőanyag tartalom tömegszázalékos
meghatározását szolgálják.

Kritikus ellenőrzési pontok:

- hulladékok átvétele, nyilvántartása,

- hulladékok szennyeződésmentessége,

- hulladékok keveredésének megakadályozása,

- minősítés: dokumentumok ellenőrzése, szemrevételezés, gyorsvizsgálat, döntés további
műveletekről, hulladékstátusz végének megállapítása.

1.3 Az alaphatározat  6.00  „Előírások”  megnevezésű pontját  törlöm,  helyébe  az
alábbi lép:

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,  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 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.

6.05 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
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hulladékgazdálkodási  engedéllyel  rendelkezik,  illetve  nyilvántartásba  vétele
megtörtént.

6.06 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.

6.07 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.

6.08 A hulladékgazdálkodási  tevékenység  végzéséhez  szükséges  és  elégséges
személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

6.09 A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az üzemeltető köteles a
telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

6.10 A  tevékenység  során  csak  megfelelő  műszaki  állapotú  munkagépek
alkalmazhatóak,  a  munkagépek  műszaki  állapotát  rendszeresen  ellenőrizni
kell,  hogy  azokból  üzem-  és/vagy  kenőanyag  elcsepegés/elfolyás  ne
történhessen.

6.11 Az  üzemeltetéséből  semmilyen  körülmények  között  nem  származhat  a
védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zaj-és rezgésterhelés.

6.12 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával kell biztosítani
a zaj-és rezgésterhelési határértékek teljesülését a védendő területeken.

6.13 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 Kormányhivatalhoz.

6.14 A hasznosítási  rendszer  részeként,  olyan  minőségbiztosítási  rendszert  kell
kialakítani  és  működtetni,  amely  alkalmas  a  hulladékról szóló  2012.  évi
CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  9.  §  (1)  bekezdésében  foglalt,  a
hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4)
bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált
igazolására.

6.15 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik
be,  az  Engedélyes  köteles  a  bekövetkezésétől  számított  15  napon belül  a
Kormányhivatalnak bejelenteni. 
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6.16 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
Kormányhivatalhoz.  Felhívom  figyelmét,  hogy  a  hulladékgazdálkodási
tevékenység csak jogerős engedély birtokában végezhető. 

6.17 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  Kormányhivatal
hulladékgazdálkodási  bírság  megfizetésére,  illetve  kötelezettségeinek
betartására, a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezi. 

6.18 Az Engedélyes köteles évente a 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.

6.19 A hulladékhasznosítási  tevékenység  akkor  tekinthető  megvalósultnak,  ha  a
hulladékstátusz  megszűnésének  vonatkozó  jogszabályban  meghatározott
feltételei teljesülnek.

A vas-, az acél- és alumínium hulladékok hasznosítása során  az egyes
fémtörmeléktípusoknak  a  2008/98/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi
irányelv  szerinti  hulladék  jellegének  megszűnését  meghatározó
kritériumok  megállapításáról szóló  333/2011/EU  rendeletben  (a
továbbiakban: EU rendelet) foglalt kritériumoknak meg kell felelni.

6.20 Az  R4  technológiával  első  alkalommal  előállított  termék  minőségi
megfelelőséget  igazoló  és  a  telephelyen  üzemeltetett  minőségbiztosítási
rendszer  szerint  készült  adatlapok,  minőségi  paramétereket  igazoló
dokumentumok másolatait, az alapanyag első értékesítését követő  15 napon
belül be kell küldeni a Kormányhivatalhoz.

6.21 A hasznosítandó hulladékokat, valamint a minősített, eladásra váró termékeket
egymástól jól elkülönítve kell tárolni.

6.22 A  hasznosításra  kerülő,  illetve  a  fémtörmelék  haszonanyagként  történő
kiszállításakor a szállítmányok rendszeres telephelyi ellenőrzését (mérlegelés,
szemrevételezés,  veszélyes  összetevők  esetleges  tartalma,  radioaktivitás
vizsgálata,  PVC  bevonatok,  festékek,  stb.)  arra  alkalmas  végzettséggel
rendelkező alkalmazottnak el  kell  végeznie és a tapasztalatokat,  méréseket
dokumentálni kell.
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6.23 A fémhulladék hasznosítási eljárás során előállított törmelékek esetén a vas-
és acéltörmeléknél, valamint a réztörmeléknél, a teljes idegenanyag-tartalom
legfeljebb  2  tömegszázalék,  az  alumínium  törmeléknél  legfeljebb  5
tömegszázalék lehet.

6.24 A hasznosítani kívánt vas, acél és alumínium hulladék vas-oxid tartalma nem
lehet több 0,5 tömegszázaléknál. A hasznosítani kívánt rézhulladék fém-oxid
tartalma 0,5 tömegszázaléknál.

6.25 A fémtörmelék  nem tartalmazhat  olyan,  nyomás  alatt  lévő,  zárt  vagy  nem
eléggé  megbontott  tartályt  egy  fémfeldolgozó  üzem  kohójában  robbanást
válthat ki.

6.26 A fémtörmelék-szállítmányok  radioaktivitását  vizsgálni  és  dokumentálni  kell.
Mindegyik  fémtörmelék  szállítmányt  a  radioaktív  fémtörmelékre  irányadó
nyomon  követési  és  válaszintézkedési  eljárások  nemzeti  és  nemzetközi
szabályaival összhangban kiállított igazolásnak kell kísérnie.

6.27 A hasznosítani kívánt fémhulladékokat szállítmányonként kell  minősíttetni.  A
minőségi  megfelelőséget  igazoló  dokumentumokat  a  szállítmány  következő
birtokosához el kell  juttatni,  másolatukat azok kiadásától számított  egy évig
meg kell őrizni.

6.28 A  hulladékstátusz  megszűnését  meghatározó  kritériumok  teljesülésének
vizsgálatára legalább hat hónaponként reprezentatív mintákat kell venni – vas
és  acéltörmelékek  esetén  az  idegenanyagból  –  és  azokat  elemezni
szükséges.

6.29 Közegészségügyi előírás:

A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros
rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati  kártevők
megtelepedésének  és  elszaporodásának  megakadályozásáról,  ártalmuk
megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. 

2.0 A  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  35700/9044-1/2022.ált.  számú
szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:

„1.  A  Bakony-Fémker  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.  (székhely:  8100  Várpalota,
Ipartelep hrsz. 060/12; KSH: 14136223-4677-113-19, KÜJ: 102219087) által a Várpalota,
Külterület  060/12  hrsz.  alatti  telephelyen  (KTJ:  101873762)  végzett  nem  veszélyes
hulladékok hasznosítására vonatkozó VE-09/KTF/00265-1/2021. ügyiratszámon kiadott
(továbbiakban:  alaphatározat)  hulladékgazdálkodási  engedély  módosításához  az
alábbiak rögzítésével

szakhatóságként hozzájárulok:

1.1. Az alaphatározat 8.00 pontjában rögzített vízvédelmi előírásokat fenntartom.
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2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”

3.0 Az alaphatározat itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.

4.0 Jelen határozatot hatósági nyilvántartásban rögzítem.

5.0 Az  eljárás  235  000  Ft,  azaz  kettőszázharmincötezer  forint  összegű  igazgatási
szolgáltatási díját az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.

6.0 A Kormányhivatal a határozat hirdetményezéséről az internetes honlapján gondoskodik.

7.0 Jogorvoslat

Jelen  döntés  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 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://e-
kormanyablak.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.
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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 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.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál  VE/30/07743/2022.  ügyiratszámon  közigazgatási  hatósági  eljárás indult
2022.  október  01.  napján  benyújtott kérelem és  mellékletét  képező  dokumentáció  alapján,
hulladékgazdálkodási engedély módosítása tárgyában. 

Az Engedélyes  nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet folytat az alaphatározata
alapján, melynek kapacitását a kérelem szerint bővíteni kívánja. A jelenlegi 5 tonna/nap alatti
kapacitású  fémhulladék  hasznosítási  tevékenységét  szeretné  kibővíteni,  illetve  papír-  és
műanyaghulladék hasznosítással (R3 hasznosítási művelettel) kiegészíteni. 

Tekintettel  arra,  hogy tárgyi  eljárás szakhatósági  megkeresés esetén csak teljes eljárásban
folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján VE/30/07743-
3/2022. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól
szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint
igazgatási  szolgáltatási  díjat  kell  fizetni  az  FM  rendelet  1-4.  mellékletben  meghatározott
eljárásokért. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az FM rendelet 1. mellékletének
7.  és  37. pontja  szerint  235  000  Ft,  melynek  megfizetését  az  Engedélyes  a  kérelem
benyújtásakor igazolt.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése
alapján  a  környezetvédelmi  érdekek  képviseletére  létrehozott  politikai  pártnak  és
érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi
államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Az előzőek,
valamint  a  hulladékról szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  78/B.  §  (2)
bekezdése  alapján  az  érintett  szervezeteket  tárgyi  közigazgatási  hatósági  eljárásról  a
Kormányhivatal  honlapján történő közzététellel  értesítettem. A közigazgatási hatósági eljárás
során  a  kérelmezett  tevékenységgel  kapcsolatosan  ügyféli  nyilatkozattételi  jogával  egyetlen
szervezet sem kívánt élni.

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  57-58. pontjaiban  meghatározott  hatóságokat
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szakhatóságként  be  kell  vonni,  melyre  tekintettel  a  VE/30/07743-5/2022. ügyiratszámú
végzéssel szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/9044-1/2022. ált. számú szakhatósági
állásfoglalásában  a  tervezett  tevékenység  megvalósításához  a  2.0  pontban szereplő
kikötésekkel járult hozzá. 

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
szakhatósági  állásfoglalását  kérte  a  Bakony-Fémker  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft.
(továbbiakban: Engedélyes) Várpalota, Külterület 060/12 hrsz. alatti telephelyen végzett nem
veszélyes  hulladékok  hasznosítására  vonatkozó  VE-09/KTF/00265-1/2021.  Ügyiratszámon
kiadott  (továbbiakban:  alaphatározat)  hulladékgazdálkodási  engedély  módosítására  irányuló
eljárásban. Az alaphatározat és Kudron András környezet- és hidrotechnológus által készített
nem veszélyes hulladék hasznosítási engedély kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg:
Ügyfél  fő  tevékenysége  fémkereskedelem  és  hulladékkezelés,  melyet  hulladékkezelési
engedély,  fémkereskedelmi  engedély  és  telepengedély  birtokában  végez.  A  jelenlegi,  5
tonna/nap alatti kapacitású fémhulladék hasznosítási tevékenységét szeretné kibővíteni, illetve
papír-  és  műanyaghulladék  hasznosítással  kiegészíteni.  A  műanyag-  és  papírhulladék
hasznosítása révén olyan alapanyagot készítenek, mely közvetlenül alkalmas a gyártásra. A
hasznosítást megelőzően a meglévő, VE/30/05353-13/2022 sz. előkezelési engedély alapján
történik a hulladékok előkészítése, előkezelése, az abban szereplő eljárások, berendezések,
mennyiségek nem változnak. A burkolatról elfolyó csapadékvíz olajfogón keresztül zárt tárolóba
jut.  A  tevékenység  nem  jár  víz-  és  segédanyag  felhasználással,  szennyvízkibocsátással.
Tekintettel arra, hogy a módosítás közvetlenül nincs hatással a felszíni és felszín alatti vizekre,
ezért  az  alaphatározatban  rögzített  vízvédelmi  előírások  fenntartásával  szakhatósági
hozzájárulásomat megadtam.

Szakhatósági  állásfoglalásomat 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. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58.
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
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hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, és a
K.r. 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai, illetékességét a
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”

A  hulladékgazdálkodási  hatóság  kijelöléséről szóló  124/2021.  (III.  12.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban:  Korm.  rendelet) 2.  melléklet  2.  sora  alapján közegészségügyi  szakkérdés
vizsgálata  során  megállapítottam,  hogy a  kérelemben  foglaltak  eleget  tesznek  a  hatályos
közegészségügyi rendelkezéseknek a 1.3 pontban előírtak betartása mellett, melyet a fertőző
betegségek  és  a  járványok  megelőzése  érdekében  szükséges  járványügyi  intézkedésekről
szóló  18/1998.  (VI.  3.)  NM  rendelet  alapján  írtam  elő,  és  egyúttal  módosítottam  az
alaphatározat 6.29 pontjában előírtakat jelen határozat 1.3 pontjában foglaltak szerint.

A kérelem szerint  végezni  kívánt  tevékenység  a környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban:  Rendelet)  3.  számú melléklet  107.  a)  és  108.  a)  pontja értelmében  előzetes
vizsgálati eljárás lefolytatására került sor VE/30/06867/2022. ügyszámon, mely a VE/30/06867-
25/2022.  ügyiratszámú  határozattal  (a  továbbiakban:  Határozat)  lezárásra  került.  A
Határozatban megállapítást nyert, hogy a tevékenység engedélyezését kizáró ok nem merült
fel,  a  tervezett  tevékenységnek  jelentős  környezeti  hatása  nincs,  ezért  környezeti
hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem  szükséges.  A  tevékenység  megkezdéséhez  a
hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély kiadása szükséges.
A  kérelemhez  mellékelt  dokumentációt  áttanulmányozva  megállapítottam,  hogy  az
alaphatározat  módosítására irányuló  kérelem  tartalma  összhangban  van  a  Határozatban
foglaltakkal. 

A fentiekre tekintettel a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 3. pontja
alapján  tárgyi  ügyben  környezeti  zaj-  és  rezgés  elleni  védelem  követelményeinek,  a
levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek szakkérdés
vizsgálatát mellőztem.

A  fémhulladék  hasznosítási  tevékenység  bővítése  miatt  a rendelkező  rész  1.3  pontjában
módosítottam az  alaphatározat  6.00  pontjában  szereplő  előírásokat,  melyeknek  jogszabályi
hivatkozásai az alábbiak:

A 6.01  pontban 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.
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Az  6.04  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.

A 6.05 pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A 6.07 pontban 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 6.07 és a 6.08 pontokban rendelkeztem.

A rendelkező  rész  6.09 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 6.10 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 6.11-6.13 pontokban tettem.

A határozat 6.14 pontjában tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján tettem.

A 6.15 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 6.16 pontban rendelkeztem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 84. § és 86. § (1)
bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a 6.17 pontban rendelkeztem.

A 6.18 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  6.19 pontban szereplő előírást a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak, valamint az EU rendeletben
meghatározottak alapján tettem.

A 6.20 pontban szereplő előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettem.
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A 6.21  pont  szereplő  előírást  az  EU  rendelet  I.  melléklet  3.  pontja,  a  réztörmeléknek  a
2008/98/EK európai  parlamenti  és tanácsi  irányelv szerinti  hulladék jellegének megszűnését
meghatározó kritériumok megállapításáról szóló A BIZOTTSÁG 715/2013/EU RENDELETE (a
továbbiakban: Eur rendelet) I. melléklet 3. pontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 6.22 pontban  szereplő előírást  EU rendelet I. melléklet 1. pontja, Eur rendelet I. melléklet
1.pontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 6.23 pontban szereplő előírást EU rendelet I. melléklet 1.2 alpontja, Eur rendelet I. melléklet
1.2 alpontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 6.24 pontban szereplő előírást EU rendelet I. melléklet 1.3 alpontja, Eur rendelet I. melléklet
1.3 alpontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 6.25 pontban szereplő előírást EU rendelet I. melléklet 1.7 alpontja, Eur rendelet I. melléklet
1.7 alpontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 6.26 pontban szereplő előírást EU rendelet I. melléklet 1.5 alpontja, Eur rendelet I. melléklet
1.5 alpontja, Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 6.27 pontban szereplő előírást az EU rendelet 5. cikk és az Eur rendelet 4. cikk, valamint a
Ht. 10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A 6.28 pontban EU rendelet I. melléklet 1.2 alpontja, Eur rendelet I. melléklet 1.2 alpontja, Ht.
10. § (1) bekezdése alapján tettem.

A  kérelemnek  helyt  adva  az  alaphatározatot  jelen  határozat  1.1-1.3  pontja szerint
módosítottam. Jelen döntést a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján hoztam meg.

Jelen határozat  3.0 pontjában rendelkeztem az  alaphatározat további részeinek változatlan
hatályban való fenntartásáról.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII.  18.)
AM rendelet szerint a határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat 4.0
pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81.
§ (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész 5.0 pontjában.

A határozat 6.0 pontjában szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tettem.

Jelen határozat 7.0 pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást:

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.
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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 ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. október 30. Az ügyintézést a jelen határozat
közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem. 

Jelen  határozatot  az  Ákr.  85.  §  (1)  bekezdésére  tekintettel  megküldöm  a  Fejér  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint az illetékes
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak. 

A  Kormányhivatal  hatáskörét  és  illetékességét  a  Korm.  rendelet 1.  §  (1)  és  a  2.  §  (1)
bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése
állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról szóló  10/2022.  (IX.  22.)  MvM  utasítás  és  a  Kormányhivatal  vezetőjének  a
kiadmányozás rendjéről szóló 18/2022. (VIII.1.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs

főispán
nevében és megbízásából:

Kelényi Roland
osztályvezető

Kapják:
1. Bakony-Fémker Kft. (adószám: 14136223)
2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hivatali kapun keresztül, KRID: 

601411315
3. Tájékoztatásul: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, hivatali kapun 

keresztül, KRID: 708215715
4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, email: 

vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu 
5. Irattár

Véglegessé válás után:
6. Honlap
7. Hatósági nyilvántartás

15

mailto:vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu

		2022-10-24T16:28:59+0200
	SD-DSS Signature id-daea1d16702839043b22af869ac2cd11


		2022-10-24T16:28:59+0200
	SD-DSS Signature id-daea1d16702839043b22af869ac2cd11




