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BUCHL HUNGARIA Kft. (Gy6r)
Hulladekgazd6lkod5si engedely

ATAROZAT

t.

A

kornyezetvedelmi hatdskoreben eljdr6 Gy6r-Moson-Sopron Megyei Korm6nyhivatal

Hatos6g)

a eucFlt

(a

tov6bbiakban:

HUNGARIA Ktirnyezetv6delmi szolg6ltat6 Kort6tott Felel6ss69f T6rsasig
(sz6khely: 9027 Gy6r, Cs0rg6fa sor 8., statisztikai szSmjet: 10479641-3821-113-og, KUJ: 100409g99,
KTJ:
101696714; a tovdbbiakban: Ugyfel) - orsz6gos Kcrnyezetvedelmi 6s Term6szetvedelmi F6felugyel6seg
(1016 Budapest, M€sz6ros u.58/A.) OKTF-KP7\86-6/2015. sz. joger6s hat1rozat1val (reszben,l
megv6ltoztatott - 411-36/2015. sz. ioger6s hatdrozattat modositott 411-20/2015. sz. jogefts hatdrozattal
kiegeszitett 411-8/2015. sz. hatdrozafba foglalt - v€'sz6lyes 6s nem vesz6lyes hulladekok el6kezel6s6re
jogosit6 - hullad6kgazd6tkodisi enged6ty6t (a tov6bbiakban: enged6ly)

m6dcsitja
az alAbbiak szerint:
il.

1.

Az engedely ll. fejezete 2. alfeiezete 2.2. pontidnak2.2.2. alpontjSba foglatt tAblAzatban szerepl6
6venk6nt 8.000 tonna mennyisegben dar6lhat6 - hullad6kok kdre a 15 01 05 azonosito k6dri vegyes
osszet6teltli kompozit csomagolSsi hulladek megnevez6su nem vesz6lyes hulladekkal eg6szul ki.

2.

Az enged6ly ll. fejezete 3. alfejezet6nek 4. pontja a kovetkez6kket eg6sziit ki:

gy6rtm6ny0 LION 200 81000 basic tipusri 35-50 kg/h teljesitm6nyrj dar6t6
- JASU tipus0 900 kg/h anyagmin6s6gt6t fugg6 tetjesitm6nyU dar6t6"
,,- HEGER

3. Az enged6ly ll. fejezete 3. alfejezetenek 5. pontja a kOvetkez6kkeleg6sz1l

ki:

A HEGER gydrtmanyu gep 1 fo gepkezel6 kozremuk0d6s6vel dotgozik
- A JASU tipusU dardlo kezet6s6t 1 fo atkatmazott v6gzi,'
,,-

Kdrnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Fciosztdly

Kornyezetvedelmi6sTerm6szetv6delmiszak6rt<iiOsztdly
902'1 Gycir, Arpad Ut 28-32. - 9002 Gy6r, Pf .:471. - Telefon: +36 (96) 524-OOO- Fax: +36 (96) 524-024

.

E-mail: zoldhatosag@gyor.gov hu

-

Honlap: www.kormanyhivatal.hu

4.
,,3.

Az engedely ll. fejezete 3. alfejezetenek 1. pontja a kovetkezo alponttal eg6szi,il ki:

1.4. MAanyaghulladekok dar6l6sa

A HEGER berendez6s egy olyan technologia, amely a terjedelmes habositott mUanyaghulladekokat tomOriti
(EPS (Styropor@), XPS, EPP es EPE). K6nnyen kezelhet6, v6geredm6nyk6nt egym6sra rakhat6 blokkok
keletkeznek. Az ily' m6don csOkkentett terfogattal megtakaritSs 6rhet6 el a sz6llitasn6l 6s egy(ttal m6r
megtOrtenik az el6k6szit6se a hasznositds6nak, ugyanis az el66llitott blokkok m6r k6szen d'llnak az
Ujrahasznositdsra.

Azonosit6 k6d

Hullad6ktipus

07 02 13

Hulladek mUanyag

15 01 02

M0anyag csomagol6si hulladek

15 01 05

Vegyes 0sszet6teltj kompozit
csomagol6si hullad6k

Mennyis6g
(tonna/6v)

306

Osszet6tel

EPE, EPP, EPS

A HEGER 96pben a feldolgozand6 hulladekok ipari eredetUek, gyArt6sitermelesi hulladekok, csak a termel6
tev6kenys6get folytat6 gazd6lkod6 csomagol6si hulladekai.
tiszta, els6sorban ipari (elektronikai es aut6ipari) csomagol6si, m6sodsorban
visszagy(jtdtt csomagolAsi hulladek. Lehet feher es fekete is, ami az alkatrlszek sz6llit6sakor szolg6lja a
tOr6sg6t16 csomago16st.

Expanddlt - hore ldgyulo - cell6s (sejtes) szerkezetU polisztirol kem6nyhab. (Kozismert neve
egyeb elnevez6sei : n ikecell, stiropor, styropor, polistirol. )
Extrud616 - habosit6 elj6r6ssal keszUlt - kem6ny zdrtcell6s anyagszerkezetri polisztirolhab.

a

hungarocell,

A

mUanyaghulladekok gyUjt6se hullad6kazonoslto kodonkent t0rt6nik. A feldolgozds szin szerint,
hullad6kk6donk6nt kUl6n-kUl0n zajlik, kevered6s nem tdrt6nik. A telephelyre kont6nerben 6rkezik a hullad6k,
mld az a feldolgozAs Utem6ben kerUl az el6kezel6 berendez6sbe. Az elk6szUlt 0n. ,,tOmb6k" raklapon
egym5sra helyezhet6k, igy rakod5suk 6s sz6llltdsuk is kdnnyen megoldhat6. A mUanyaghullad6kok
v6logat6sra csak szUks6g eset6n kerUlnek (pl. ha a hulladek tartalmaz m6s kod al6 sorolhato mUanyagot,

vagy amennyiben a clmke, felirat, papiralap0 feljelOles a tov6bbi kezelest akad{lyozza). A kUl0nb6z6
azonosit6 k6don be6rkez6 hulladekok nem keverednek, egyszerre csak egy azonosit6 k6d ald sorolt
hulladek kerUl feldolgozdsra; a hulladekok el6kezel6se (dar6lds) azonosit6 kodonkent biztositott, ezlrl az
el6kezelt (dardlt) hulladekok azonosit6 k6dja a kiindulSsi hulladek azonosit6 k6djaval megegyezik
Amennyiben a hullad6kok 6sszet6tele olyan mertekben keveredett, hogy annak sz6tv6logat6sa, illetve
elkUlOnit6se nem megoldhato, Ugy a ledar6lt hullad6k a 19 12 04. 19 12 10 . v agy a 19 12 12 azonosito
kod al6 kerUl besoroldsra.

tipusti berendez6sben a feldolgozhat6 hulladekok 0sszet6tele: PE, PP, PS, ABS 6s PMMA. Kesek
szd,ma 24 db forg6-, 8 db 6ll6kes, teljesitmeny: 900 kg/h (anyagmin6segt6l fugg6en). A berendez6ssel a
kem6nymUanyagok aprit6sa, dar5l6sa biztositott. A gep a garatj6n keresztUl belehelyezett

A JASU

mUanyaghulladekot a gepben alkalmazott rosta lyukmeretenel kisebb darabokra apritja. Az aprit6st a forgo
k6sszerkezet vegzi az 6llok6sek k0zremUk0d6s6vel akk6nt, hogy a forgo- 6s 6llok6sek kOze kerU16 darabok
a fellepo nyiroer6 hat6s6ra a rosta lyukm6reten val6 dtes6sUkig apr6z6dnak. A g6phez tarlozo ventil6tor
sziv6cs6vel van 6sszek0ttet6sben az als6 garattal. Feladata a m6r Osszeapritott mUanyagdarabok sz6llit6sa
a ciklonba. A ciklon feladata a mUanyagdarabok 6s a leveg6 kUl6nv6laszt6sa, ami sor6n a sz6llit6leveg6 a
ciklon tetej6n, a dar6tum a ciklon als6 nyil6s6n tdvozik a gyUjt6zsdkba.

Azonosito k6d

Hullad6ktipus

07 02 13

Hulladek mUanvaq

Mennyis6g (U6v)

Eredet

Gyalul6sbol es eszterg6l6sb6l

12 01 05

szArmaz6

m

U

anyao forqdcs

15 01 02

M0anyag csomagol6si hulladek

15 01 05

Vegyes 6sszet6telU kompozit
csomagol6si hulladek

16 01 19

MUanyagok

17 0203

MUanyag

19 12 04

MUanyag 6s gumi

20 01 39

MUanyaqok

lpari eredetUek,
800

gy6rtdsi
termel6si
hulladekok

A m0anyaghulladekok koztil a 15 01 05 azonosit6 k6d0 hulladek a telephelyen vdlogat6sra kerul, a t6bbi
azonosit6 kod0 hullad6k csak szUks6g eseten (pl. ha a hullad6k tartalmaz m6s k6d ald sorolhato

mUanyagot, vagy amennyiben a cimke, felirat, papiralapu feljelol6s a tovdbbi kezel6st akadAlyozza). A
hulladekok nem keverednek azonosito kodonk6nt, egyszerre csak egy besorolds ala tartoz6 hulladek kerUl
feldolgoz6sra. Dardldsuk ut6n a hulladekot a zs6kokban gyUjtik, a gyujt6zs6kokba fajt6nkent elkUl6nitett

el6kezelt hullad5k kerul. A hulladekok el6kezelese (dar5l6s) azonosit6 k6donk6nt biztositott, ez6ri
az
el6kezelt (dar5lt) hullad6kok azonosit6 kodja a kiinduldsi hultad6k azonosit6 k6djdval megegyezik
Amennyiben a hullad6kok osszet6tele olyan m6rt6kben keveredett, hogy annak sz6tv6logat6sa, illetve
elkulonit6se nem megoldhat6, ugy a ledardlt hulladek a19 1204.19 1210, vagy a 1g 1212azonosit'
k6d al6 kerUl besorolSsra."

ilt.

,,

,,

Kdzeg 6szs6g ii gy i sz em po ntb6 t h ozzdj 6ru t o k.',

K6zeg6szs6g ilgyi szem pontbol kifog6st nem em elek.,'

tv.

1' A Gy6r-Moson-Sopron Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g mint teriileti viziigyi
35800/6279-1/2016.61t. szdmon a k6vetkez6 szakhat6sSgi Stl6sfogtatist adta:

hat6s6g

,,A Gy6nMoson-Sopron Megyei Kormdnyhivatat Kornyezetv^detmi 6s Term^szetv,detmi F6oszt,tydnak
K)rnyezetv'delmi es Term6szetvedetmi szak6rt6i osztatya a BUCHL H:NGAR;A Kft. (sz6khety: 9027
Gy6r,
cs6rg6fa sor 8.) k6relmere a 9027 Gy6r, Repteri 0t 2. (5458/27-29, 31 hrsz.) atatti ingailanokon t6v6
telephely1n t6ft6n6 hulladekgazddtkoddsi tevekenys6g (nem vesz'lyes hultad6kok et6kezel6se)
engedalyez6se t6rgy6ban indult hat6s6gi etj6r6s6ban megkiltd6tt 10531-8/2016. hivatkoz6si sz6m0
szakhatosAgi megkeresds6re a Gy6r-Moson-Sopron Megyei Katasztr6favedetmi tgazgatosltg mint els6fok0

viziigyi hatosdg (a tovdbbiakban: hat6sdg) az aldtbbi szakhat6sdgi Sllitsfoglaldst adja: A nem vesz6lyes
hullad6kgazddlkoddsi tev6kenys6g enged6lyez6s6hez elSirdsokkal hozzdjdrulok: 1. A tev6kenvs6s

Jelen

szakhat6sdgi 6ll6sfoglal6ssal szemben 1ndllo fellebbezdsnek helye nincs, az a hatdrozat, illetve az elj1rdst
megsz1ntet6 vdgz1s elleni jogorvoslat keret6ben tdmacihat6 meg."

2. A

Gy6r-Moson-Sopron Megyei Katasztr6fav,6delmi lgazgat6sig Gy6ri Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6ge mint tffzv6delmi hatos5g 6s Gy6r Megyei Jogri Viros Jegyz6je mint helyi
term6szetv6delmi hatos6g - hallgatSs ritjin -

V.

Jefen m6dosit6 hatirozat az enged6ly egy6b rendelkez6seit nem 6rinti.

vt.
Az Ugyf6l a m6dosit6si elj6rds6rt igazoltan megfizetett 150.000,- Ft, (azaz egysz6z6tvenezer forint) osszeget
a Hat6s6g r6sz6re mint igazgat6si szolgdltat6sidijat. Az elj6rdsi koltseg visel6je az Ugyfel.

vil.
Jelen hat6rozattal szemben annak k6zhezv6tel6t kdvet6 15 napon beliil az Orsz6gos K6rnyezetv6delmi 6s
Term6szetv6delmi F6felUgyel6seghez (1539 Budapest, Pf.: 675.) cimzett, de az els6fokri Hatos6qhoz k6f
peldanyban benyUjtand6 indokol6ssal ell6tott fellebbez6snek van helye. A fellebbez6s igazgat6si
szolgdltat6si dijdnak Osszege 75.000,- Ft, (azaz hetven6tezer forint), melyet a ,,Gy6nMoson-Sopron Megyei
Kormdnyhivatal Magyar Attamkincstdrndl vezetett el6irdnyzat-felhaszn6tdsi keretsz1mta" megnevez6s(i
10033001-00299633-00000000 sz. szlmlSra kell a k0zlem6ny rovatban az Ugyiratszam (10531/2016.)

-

-

-

feltir ntet6sevel

-

6tuta

ln i.

Az elj6r6sba bevont szakhat6sAgok 5ll5sfoglal6sai jelen hat6rozat elleni jogorvoslat keret6ben t6madhato
meg.

A

fellebbez6s igazgat6si szolgdltatdsi dij6nak megfizet6s6t igazolo bizonylat m6solat6t

a

fellebbez6si

k6relemhez mellekelni kell.

INDOKOLAS

A BUCHL HUNGARIA K6rnyezetv6delmi Szolg5ltat6 Korl6tolt Felel6sseg0 T6rsas6g (sz6khely 9027 Gy6r,
Cs0rg6fa sor 8., statisztikai sz6mjel: 10473641-3821-'113-08, KUJ: 100409899, KTJ: 101696714 a
tov5bbiakban: Ugyfel) 10531-2/2016. sz6m alatt iktatott modosit5si k6relmet terjesztett el6 a
kOrnyezetv6delmi hat6skor6ben eljdro Gy6r-Moson-Sopron Megyei Korm6nyhivatalndl (a tovdbbiakban:

Hatos6g) 2016. j0nius 9. napj6n a 9027 Gy6r, Repteri 0t 2. (5458t27-2g, 31 hrsz.)
atatti ingaflanokon t6v6
telephely6re vonatkoz6an kiadott az OrszAgos Kornyezetv6delmi 6s Term6szetvedelmi
F6felugyeloseg

-

(1016 Budapest, M6sz6ros u.5S/A.) OKTF-KP7^86-6/2015.

-

sz.

joger6s hatilrozat^val (r6szben)

megv6ltoztalott
411-36/2015. sz. ioger6s hatarozattal m6dositott 411-20/2015. sz. joger6s hat1rozattal
kieg6szitett 411-8/2015. sz. hatdrozatba foglalt vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hullad6kok
el6kezel6s6re
jogosito hulladekgazddtkod6si engedelye t6rgy6ban.

Az Ugyfel beadvdny5ban hivatkozott szdmu

hulladekgazd5lkoddsi engedelyeben meghatarozott t6rgyr
felt6telekben bekovetkezett vSltozAst ismertetett a Hatosdggal; valamint a kezel6si
technol6gi6val 6rintett
egyes hullad6kok mennyis6genek emel6s6t k6rte, figyelemmel az rijonnan ijzembe
dllitott k6t
darab

dardl6gepere.

-

Fentiek nyomdn a kozigazgatasi hatosdgi eljdr6s 6s szolg6ltat6s dltaldnos
szab6tyair6l sz6l6 2004. evi
CXL. torveny (a tov6bbiakban: Ket.) 33. $ (5) bekezd6s6ben foglaltaknak megfetet6en
2016.jUnius 11.
napj5n kdzigazgatAsi eljaras indult a Hat6sdgn6l; melynek ugyint6zesi hat6rideje a hultadekr6t
szot6 2012.
evi CLXXXV. torv6ny (a tovabbiakban: Ht.) 79. S (8) bekezd6se 6rtelm6ben 45 nap, amibe
nem sz6mitanak
be a Ket. 33. S (3) bekezd6se 6ttat meghat6rozott id6tartamok.
- A Ket. 15. S (5) bekezdeseben foglaltaknak megfelel6en - a Ket. 29. g (3) bekezd6s b) pontja, valamint a
kornyezet v6delm6nek 6ltal6nos szab6lyairol sz6l6 1995. 6vi Lllt. torveny gs. (1)
bekezd6se alapjdn a
s
Hat6sdg 10531-3/201 6. sz' etektronikus irataval ertesitette az 6rintett civil szervezeteket
a m6dosit6si eljdrds
megindit6sdr6l, akik nem k6rtek ugyfeli jogdll6suk megdllapit6sAt, az elj6r6ssal kapcsolatban
nyilatkozatot

-

nem tettek.

A

k6relem 6s mell6kleteinek a hulladekgazddlkod6si tevekenys6gek nyilvdntartdsba vetelerol,
valamint
hat6s6gi enged6lyez6s6r6l sz6lo 439t2012. (X|1.29.) Korm. rendetet (a tov6bbiakban:
g
Hr.)
$-a,9 S (1)
bekezd6se 6s a 6s a vesz6lyes hulladekkal kapcsolatos egyes tevekenys6gek r6szletes szabdlyair6l
szol6
22512015. (Vlll. 7 ) Korm. rendelet 14. $-a szerinti osszevont jogi t6rgyri 6s moszaki
szempontu vizsg6tatdt
k0vet6en a Hat6sdg
a Ket. 37. s (3) bekezd6se alapjdrn kibocsStott 10531-4/2016. sz. vegz6s6vet
hi6nypotl6sra hivta fel az Ugyfelet, melyre tekintettel a Ket. 29. (1c) bekezdese
alapj6n mell6zte a Ket. 29.
$
s (1b) bekezd6se szerinti somm6s eljdrras szab6lyait 6s a Ket. 71lA. s (1) bekezdese szerinti 10531-5/2016.
sz' filgg6 hatdlyI hat1rozata meghozatal6r6l d6ntOtt. Az Ugyf6l fenti hidnyp6flasi felhivasnak
megfelel6en

-

-

eleget tett.

A kornyezetv6delmi 6s term6szetvedelmi hat6s6gi es igazgat6si feladatokat ell6t6 szervek
kijelol6s6r6l szol6
7112015. (lll. 30.) Korm' rendelet (a tovdbbiakban: Kr.) 30. (1) bekezdese, 31 (1)
bekezd6se
$
6s 7-8. sz.
S
mell6kleteinek l. titblAzatai alapj5n n6pegeszsegugyi feladatkor6ben elj6r6 kormdnyhivatal
k0zeg6szs6gugyi szempontb6l adott GY/NEP/oog32-2/2016. sz6m0 es Gy-02R/NEp/07863-3/2016.
szdmT
velemanyeiben azt 6llapitotta meg, hogy a m6dosit6ssal 6rintett hulladekgazd6lkod6si
tev6kenys6g a
vesz6lyes 6s nem vesz6lyes hulladekokkal kapcsolatos kornyezet-egeszsegugyi
es jdrv6nyugyi
kovetelm6nyeknek a tov6bbiakban is megfetel. (il1. fejezet)

-A

Ket.44. S (1)bekezd6s6ben foglaltaknak megfelel6en
-a Kr. 30. g (3) bekezd6se, 31 S (3) bekezd6se
6s 7-8 sz. mell6kleteinek ll.tflbld.zatai alapjan a Hatos6g 10531-8/2016. sz. irat1valmegkereste
az ugyben
hat6skorrel rendelkez6 szakhatos6gokat, melyek a kovetkez6 dlldsfoglal6sokat
adtdk:

,'A Gy1r-Moson-sopron Megyei Korm6nyhivatat K1rnyezetv1detmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly6nak
K1rnyezetv6delmi 6s Term1szetv6detmi szak6ft6i osztdtya 10531-8/2016. hivatkoz1si
szdmI

megkereses1vet a BUCHL HUNGARIA Kft. (szekhely: 9027 Gy6r, Cs6rg6fa sor 8.) kerelm6re a 9027 Gy6r,

Rept6ri 0t 2. (5458/27-29, 31 hrsz.) alatti ingatlanokon l6v6 telephely6n t6ft6n6 hullad1kgazditlkoditsi
tev1kenyseg (nem vesz6lyes hullad6kok el6kezelese) enged6lyez1se tdrgydban indult hatosdgi elidrdsdban

hat6sdgunkat szakhat1sdgi dll1sfoglalls megad1sa ir(tnt kereste meg. A szakhat6s1gi megkeres6s
mell6kletek6nt megkaldott dokumentdtcio 6s az enged6lyk1relem alapjln az al1bbiakat 1llapitottam meg:
Jelen enged1lyk6relem a 411-8/2015. sz. hat(trozatba foglalt hullad1kgazditlkoddsi engedely modositdsdra
irdnyul, k6t mAanyaghullad6k-dardl6 uzembe helyez1s1vel 6s a nem vesz1lyes hullad6kok mennyis6g6nek
vdltozds6val. A teruezett m6dositds a technol6gi1t nem befolydsolja. Az 1rintett telephely vizell4ttdsa
vezet6kes k6zmfir6l megoldott, a keletkez6 szennyvizek a vdrosi kdzm1re kertilnek bebocsdtdsra
Technologiai vizfelhaszn1lds nincs. A tet1feluletr1l lefolyo, valamint a szildrdburkolatI fel1lebkr6l elfoly6
csapad1kviz vlznyel6akn1kon keresztul az elvezet6 csatornarendszerbe kertil bevezet6sre. A fedett helyen
kialakitott technol6gia megfelel1 aljzattal es v1delmi rendszerrel ell1tott. Az engedllyes k1rnyezetv6delmi
biztositdssal 6s havdriatervvel rendelkezik. A tevdkenyseggel 6rintett teriilet kijel1lt, tizemel6 vizbdzis
vAd1teruletdt nem 6rinti. Az el6lrdsok betart1sa esef6n a felszfni, felszin alatti vizek es a talaj szennyez6se
nem val6siln1sithet6. A tervben szerepl6 kialakitds a vonatkozo jogszabitlyok 6s fenti kikdt1sek betartdsa
mellett megfelel a felszfn alatti vizek v6delm6r6l sz6lo 219/2004. (Vll. 21.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban:
Favir.) 6s a felszini vizek min6s6ge v6delm6nek szabdlyairol sz6lo 220/2004 (Vll. 21.) Korm. rendelet (a
tovdbbiakban: Fer.) k6vetelm6nyeinek. A tev1kenyseg a felszini 6s felszin alatti vizekre min1s6gi
szempontb6l a teruezett kialakitdsok 6s az el6irt feltetelek betartitsa eset6n nem gyakorol kdros hatdst. A
rendelkez6semre 6llo iratok, a k6relem 6s a mell6kletek1nt benyIjtott iratanyag 6rdemivizsgdlatdt kOvet6en
fenti jogszabdlyi hivatkozdsokat figyelembe v6ve a rendelkez6 r1szben foglaltak szerint ddnt6ttem. Felszini
6s felszin alatti vizv6delmi szempontb6l az esetlegesen bek6vetkez6 rendkiviili szennyezes bejelent1s1re
vonatkoz6 el6irits a Favir. 19. S 0) bekezdds6n 6s a Fer. 11 S @ bekezd6sen alapul. A k1zcsatorn1ba
vezetett csapad1k vizek min6s6genek meg kell felelni a vizszennyez6 anyagok kibocsltdsaira vonatkoz6
hat6reft6kekr6l 6s alkalmazdsuk egyes szabdlyairol sz6l6 28/2004. (Xll. 25.) KvVM rendelet 4. sz.
mellAklet1ben el1irt hatdreftekeknek. Jelen szakhat6sdgi 1ll6sfoglalSst a k)zigazgat1si hatosagi elj1rAs 6s
szolg6ltat1s 6ltal6nos szabdlyair6l szol6 2004. 6vi CXL. t6rv6ny (a tovdbbiakban: Ket.) 44. S (), (3) es (6)
bekezd1sei alapj6n adtam. A szakhat6sdgi lllSsfoglal1s elleni 6ndll6 fellebbez1s lehet6s6g6t a KeL 4a. S Q)
bekezdlse zdrja ki. A hat6sdg szakhat6sitgi hat6sk1r6t a vizAgyi igazgatdsi 6s a viziigyi, valamint a
vizv6delmi hat6sagi feladatokat ell6t6 szeruek kijel6les6r6l szdlo 223/2014. (lX. 4.) Korm. rendelet (a
tov1bbiakban: Korm. rendelet) 10. S () bekezd1se, tovdbbd a k6rnyezetvAdelmi 6s term1szetv6delmi
hatoslgi 6s igazgat1si feladatokat ellSto szervek kijel6les6r6l szolo 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 30. $
(3) bekezdlse, 31. $ (3) bekezd6se 6s 7-8. sz. mell1kleteinek ll. tdbllzatai; illetekess6g6f a Korm. rendelet
10. S @ bekezd1se 6s 2. sz. mell6klet1nek 1. pontja 1llapitja meg. A hatosag Slllsfoglal1sdt a Ket. 33 S (8,)
bekezdds6be n biztositott a gyint6z6si h atdrid6n bel al adta m eg. "

,,A

szakhat6s6g elj1rdsdra irdnyad6 ilgyintez1si hatdrid6 tizendt nap..."

,,T6rveny vagy kormdnyrendelet elt6r6 rendelkez1se hidnydban, ha az ugyfel k1relme jog megszerz6s1re
irdnyul 6s ellen6rdekil Ugyfdl az els6 fok(t eljdrdsban nem vett r6szt, a szakhat6sdtg hozz6j6rul6sdt
megadottnak kell tekinteni, ha a szakhat6sdg az el6ift hat6rid6n belAl nem ad ki dll1sfoglaldst."

A Hat6s6g 10531-8/2016. sz. szakhat6sdgi megkeres6s6f - a vissza6rkez6 t6rtivev6ny tanUs6ga szerint - a
Gy6r-Moson-Sopron Megyei Katasztrofav6delmi lgazgatosdg Gy6ri Katasztrofav6delmt Kirendeltsege es
Gy6r Megyei Jog0 Vdros Jegyzoje nev6ben 2016. j0lius 21. napjAn vettek klzhez, azonban arravAlasz
(nyilatkozat, 6lldsfoglal6s, egyeb alakszerU v6gz6s, stb.) a Hat6s5ghoz jelen hat6rozat kibocs6t6s6ig sem
6rkezett, melynek nyomAn a t0zv6delmi es helyi term6szetv6delmi hat6s6g szakhatosAgi hozz6'16rul6sait
megadottnak tekintette a Hat6sdg. (lV. fejezet 2. pontja)

,,A kdrnyezetv6delmi hatosdg a hutlad$kgazddlkoddsi enged$lyt, valamint a nyitvdntaftdsba vett
adatokat m6dosithatia vagy visszavonhatia...K6relem eset6n a klrelem et6terjesztlje
igazgatdsi
szol g 6 ltatiS s i d ij at fi zet. "

aHr' 14. $ (1) bekezd6se nem kizdrolagosan taxatlve hatArozza meg a m6dosit6si elj6rdsok
alapj6t
kepez6 esetek koret, a Hat6s6g megdllapitotta, hogy nincs t6rv6nyes akaddtya
targyi enged6ly
Miut6n

modositds6nak a Ht. 79. s (9) bekezd6s6nek felhatalm azasaalapj6n

,A

kdrnyezetv6delmi hatosdg az enged6tyt megadja vagy m6dositja, ha a k,relem
a tartatmi
kovetelm'nyeknek megfelel, 6s megdltapithat6, hogy a klrelemben meghatarozott
tev6kenys6g a

kOrn

yezetet n em vesz1lyeztet6 m6don vegezhet6.,, ( l. fejezet)

A

Hat6s6g azt dllapitotta meg, hogy a m6dosit5ssal erintett hulladekmennyiseg
el6kezel6s6re szolgdlo
gepek kapacit6sa elegend6, emellett a dardl6si tev6kenys6g a megl6v6 kezel6si
technol6gia vdltozaflanur
hagy6sa mellett folytathat6 6s az Ugyf6l (hullad6kgazd6lkod6si) tev6kenys6ge kornyezetvesz6tyeztet6st
nem id6z el6, ezert jelen hatdroza||. fejezet6nek megfelel6en d6ntott.

A ll. fejezet 4' pontja dltal nevesitett kezelhet6 hullad6kok koret a hulladekjegyzekr6l szotoT2t2Oi3. (Vilt.
27.)VM rendelet 2-3. sz. mell6kletei szerint felsorolt azonosit6 k6dok alapjdn 6llapitotta meg
a Hat6s6g.

Az Ugyf6l igazoltan megfizetett 150.000,- Ft, (azaz egyszdzotvenezer forint) osszeget
a kornyezetv6delmi 6s
term6szetv6delmi hat6sdgi elj6r6sok igazgat6si szolg6ltat6si dijair6t szoto 14t2015. (il1.
31.) FM rendetet (a
tovdbbiakban: Rend.) 2 S (1) bekezdese 6s 1. sz. meil6klet6nek 5. es 37 . f6szAmai alapjan.
Jelen hat6rozat Vl. fejezete - a Ket. 71. s (1) bekezd6s6nek es 72. (1) bekezd6s6nek megfetel6en
$
- a Ket
72- S( ) bekezd6s d) pont de) alpontj5n, tov6bbS a l(et. 153. g-dnak 2. pontj6n ataput,
ametynek visetoje a
Ket. 157. g (1) bekezd6se 6rtetm6ben az Ugyfet.

A hatSrozattal szembeni fellebbez6si jogot a Ket. 96. $-5ban foglaltaknak megfelel6en a Ket.
9g. g (1a)
bekezd6se 6s 99. $ (1) bekezd6se szerint - a Ket. 98. (1) bekezd6se biztositja,
mig a szakhatosdgi
S

Sll6sfoglaldsokban foglaltak elleni jogorvoslati utat fentiek szerint a Ket. 44. (9) bekezd6se
dllapitja
S
meg; minderr6la Hat6sSg a Ket. 72. S (1) bekezd6s d) pont da) alpontja atapj6n t6jekoztatta
az Ugyfetet.
A fellebbezes igazgatdsi szolgSltatSsi dijdnak osszeg6t a Rend. 2. (5) bekezd6se atapjdn
hatilrozla meg a
S
Hat6s6g. (Vll. fejezet)

-

A

Hat6sdg hat6skoret

-

a Kr.9. $ (1) bekezdes c)

illetekess6g6t ugyanezen jogszab6ly

I

pontja, (2) bekezd6se 6s (3) bekezdes a) pontja;
(1)
bekezd6se
6s 2. sz. meil6klet6nek 2. pontja dllapitja meg.
S

Gy6r, 2016. augusztus 10.

Sz6les Sdndor kormdnymegbizott nev6ben es megbizis6b6l

dr. Buday Zsolt s.k.
fooszt6lyvezet6

