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HATÁROZAT
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)
az M-FERRO
Építőipari-Bontó
és Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
(székhely:
1203
Budapest,
Yízisport
út
23/d,
KÜJ:
101775801;
telephely:
)201
Budapest,
Helsinki út 101178211/11 hrsz., KTJ: 101571950, KSH azonosító: 13510396-4677-113-01, adószám:
13510396-2-43., nyilvántartási szám: 411/2KERJ2014.
a továbbiakban: Engedélyes) részére kéreimének helyt adva __ _;engedélyezi

,

nem veszélyes hulÍadékok országos szállítását és kereskedelmét
1.) Az engedélyezett

hulladékgazdálkodási

az alábbiak szerint.

tevékenység megnevezése:

Szállítási és kereskedelmi tevékenység végzése nem veszélyes hulladékok tekintetében.
2.) A hulladékgazdálkodási

tevékenységgel érintett terület:

Magyarország területe
3.) A hulladék fajtája, típusa és mennyisége:
Azonosító kód
12
12 01
1201 Ol
1201 03
15
1501
15 01 04
16

1601

16 Ol 17

Megnevezés
Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai
felületkezeléséből származó hulladék
fémek és műanyagok alakításából,
fizikai és mechanikai
felületkezeléséből származó hulladék
vas fém részek és esztergaforgács
nem vas fém reszelék és esztergaforgács
Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott
törIőkendők,
felitató
anyagok
(abszorbensek),
szűrőanyagok és védőruházat
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött
települési csomagolási hulladékot)
fém csomagolási hulladék
A hulladékjegyzékben
közelebbről meg nem határozott
hulladék
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 aIcsoportokban
meghatározott hulladék)
vasfémek

Mennyiség
(t/év) .

6500
6500

6500

6500

.:

1602
1602 14
1602 16
1704
170401
170402
] 70403
l7 04 04
l7 04 05
170406,
J 70407
17 04 II
19

.,
1912
19 J 202
19 1203
20

--- ----- . -20 ol
20 O] 34

-

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
kiselejtezett berendezés, amely különbözik
a 16 02 09-től
16 02 J 3-ig terjedő hulladéktípusoktó1
kiselejtezett
berendezésből
eltávolított
anyag, amely
különbözik
a 1602 l5-től
fémek (beleértve azok ötvözete it is)
vörösréz, bronz, sárgaréz
alumínium
ólom
cink
vas és acél
ón
fémkeverék
,,~ /
kábel, amely különbözik a 17 04 l O-től
Hulladékkezelő
létesítményekből;
aszennyvizet
Kép~ődésének
telephelyén
'\ kivül
kezelő
szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz
szolgáltatás ból származó hulladék
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből
(pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés)
származó hulladék
fém vas
nemvas fémek
Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási
hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari ésintézményi
hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is
-elKülönítéTten gyűjtön hulladék frakciők (kivéve a 15 Ol)'
elemek és akkumulátorok,
amelyek különböznek
a
20 Ol 33-tóI

>

6500

I
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500
6500

6500
6500

6500
6500

20 Ol 36
Összesen:

4.) Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:
Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok közúton történő szállítása Magyarország területén történhet,
a hulladékok fizikai, kémiai, és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését,
szennyeződését,
a hulladékok szóródását kizáró módon.
A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát - a kárelhárítás egyidejű megkezdésévei az illetékes vízügyi hatóságnak késedelem nélkül be kell jelenteni, az illetékes környezetvédelmi hatóság
tájékoztatása mellett.
A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról,
terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni,
Rakodás és szállítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető
alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzéset.
Az Engedélyes köteles a környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést
tevékenység befejezéséig hatályában fenntartani.
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legjobb

a

technika

az engedélyezett

A szállítójárművek
tisztítása
engedélyekkel
rendelkezik.

kizárólag

olyan

gépjárműmosóban

A szállítójárművek
telephelyen
történő tárolását,
parkoltatását
elfolyás ne történhessen, környezetszennyezést
ne eredményezzen.

történhet,

úgy kell

amely

biztosítani,

arra

megfelelő

hogy

csepegés,

5.) Az engedély jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig hatályos.
6.) Az engedélyezett tevékenység bemutatása:
a)

A hulladékszállítási
és kereskedelmi tevékenység lényeges jellemzői:
A hulladék szállítását Engedélyes tulajdonában
és üzemeltetéseben
lévő gépjárművekkel
végzi
az átadók telephelyeiről
az átvevők telephelyeire,
illetve Engedélyes
telephelyére.
Továbbá
Engedélyes telephelye és az átvevők között kerül sor a szállításokra.
A hulladékok Engedélyes telephelyére az illetékes
hulladékgazqálkodási
engedély alapján kerülhetnek

b)

környezetvédelmi
be"",:~.; .' '"
~.

hatóság

által kiadott

külön

>

A tervezett tevékenység környezetvédelmijellemzői:
A szállítójárművek
tisztításáróla
Big Wash Kft (1203 Budapest, Baross utca 35. fszt. 1.),
karbantartásáról
a KOLLÁR-KAMION
Kft. (2351 Alsónémedi,
külterület hrsz 058/66.) és a
KOLLÁR-CARTRADE
Kft. (2351 Alsónémedi.
külterület hrsz 058/66.) gondoskodik a csatolt
szerződések alapján.
A hulladékok:
elhanyagolható
A szállítási

szállítására
a szállítási

tevékenyég

alkalmazott
szállítójárművek
útvonalon haladó gépjárművek

Jevegőterhelése,
illetve
forgalma mellett.

zaj kibocsátása

előírás szerinti végzése kizárja a talaj szennyeződését.

7.) A tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételek:
a)

személyi feltételek:
Engedélyes
környezetvédelmi
megbízottat
alkalmaz
a hulladékszállítási
és kereskedelmi
tevékenység közvetlen irányítására.
Engedélyes a hulladékszállítási
és kereskedelmi tevékenység
végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.
.

b)

tárgyi feltételek:
Engedélyes
tulajdonában
és üzerneltetésében
lévő 3 db gépjármű
(rendszámok:
. JYK-129, KAP-718, IWK-523),
Az 1201 Budapest, Helsinki út 101 .178211111 hrsz. címen található VIKING Zrt.-től
(1033 Budapest, Bogdáni
út 1.) bérelt telephelyen
történik az üres szállítójártnüvek
tárolása.

c)

pénzügyi feltételek:
Az esetlegesen
bekövetkező
havária
helyzet
elhárítása
céljából
Engedélyes
a GeneraliProvideneia
Biztosító
Zrt.-nél
95595000593236300
kötvényszámon
környezetszennyezési
felelősségbiztosítással
rendelkezik.

8.) Az eljárásban közreműködő szakhatóság megnevezése és az állásfoglalása rendelkező része:
A Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerve nem veszélyes hulladék
szállítási
és kereskedelmi
tevékenységre
vonatkozó
engedély
kiadásához
BPR/021109529-2/20
14.
ügyiratszámu szakhatosági állásfoglalásban
közegészségügyi
szempontból kikötés nélkül hozzájárult.
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9.) Előírások:
1.

,

Jelen határozat 1 példányát a hulladékgazdálkodási
tevékenység
végzése során a gépjárművön
kell tartan i.
2. Az egyes szállítmányokra
vonatkozó
fuvarokmányokat
és a nyilvántartást
a vonatkozó
jogszabályban
előírt határidőig (5 évig) meg kell őrizni.
3. A hulladék
szállítójának,
kereskedőjének
a hulladékkal
kapcsolatos
nyilvántartási
és
adatszolgáltatási
kötelezettségekről
szóló
kormányrendeletben
meghatározott
módon
és
tartalommal,
a tevékenységévei
érintett hulladékról
típus szerint a telepheJyén
naprakész
nyi Ivántartást kell vezetn ie.
4. Engedélyes
szállítóként
az általa szállított hulladékot
a hulladék termelője,
birtokosa
által
meghatározott,
átvételre jogosult kezelőhöz köteles szállítani. Ha a kezelő a szállított hulladékot
nem veszi át, azt Engedélyesnek
a termelőhöz vissza kell szállítania.
5. A kereskedő a hulladékot - ha törvény vagy kormányrendelet
eltérően nem rendelkezik - csak
kezelés céljából, a kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetnek adhatja át.
.
6. A kereskedő - ha a hulladék a birtokába kerül - az átvett hulladékot a hulladékkezelőnek
,..
változatlan formában adja át.
7. Engedélyes telephelyére
bekerülő hulladékok tárolása, kezelése (beleértve az előkezelést is) csak
a hatáskörrel rendelkező, területileg illetékes környezetvédelmi
hatóság által kiadott megfelelő
engedély birtokában történhet.
8. Amennyiben
nem Engedélyes
kezeli a hulladékokat,
abban az esetben a hulladékok kizárólag
olyan kezelőnek
adhatóak át, amely rendelkezik
az adott azonosító kódszámú hulladékokra
érvényes hulladékkezelési
engedéllyel, az engedélyében
szereplő átvételi mennyiség erejéig.
9. Tevékenysége
során nem lépheti túl jelen határozatban szereplő éves mennyiséget.
10. Engedélyes
a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékot
kizárólag
a
közszolgáltató
nevében eljárva vásárolhat ja meg, adhatja el, szállíthatja, kivéve, ha kezeli is a
hulladékot.
ll. Amennyiben
az
engedélyben
meghatározott
feltételekben
változás
történik,
annak
bekövetkezésétől
számított 15 napon belül a környezetvédelrni
hatóságnak be kell jelenteni.
12. A hulladék szállítását csak olyan módon lehet végezni, amely alkalmas arra, hogya kiporzást
megakadályozza
annak
érdekében,
hogy a tevékenység
során környezetszennyezés
ne
következzen be.
)

A Budapest Főváros Kormányhivatala
NépegészségügyiSzakigazgatási
ügyiratszámú
szakhatósági állásfoglalása
a határozat elleni felülvizsgálat

Szerve BPRl021 /09529-2/20
keretében támadható meg.

A határozat ellen fellebbezésnek
helye nincs, annak felülvizsgálatát
- jogszabálysértésre
. a Főfelügyelőséghez
a közléstől számított 30 napon belül 3 példányban
benyújtott,
Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni.

14.

hivatkozással
és a Fővárosi

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének
kérelmére azonban tárgyalást tart. Az
ügyfél a tárgyalás tartását a keresetlevélben,
illetve az alperesi ellen kérelem kézhezvételétől
számított
nyolc napon belül írásban kérheti.

INDOKOLÁS

Engedélyestől
2014. július 17-én kérelem érkezett a Főfelügyelőséghez
szállításának és kereskedelmének
engedélyezése
iránt.

nem veszélyes

hulladék

országos

Engedélyes
a kérelemhez
mellékelte
a környezetvédelmi
megbízott
által készített
engedélyezési
dokumentációt
és igazolta, hogy 140.000,- Ft-ot (azaz száznegyvenezer
forint) igazgatási szolgáltatási díj
jogcímén
megfizetett
a Főfelügyelőség
számlájára,
a környezetvédelmi,
természetvédelmi,
valamint a
vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
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