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0460/3 hrsz. alatti
telepenged6ly

HATAROZAT

Ef,ffX Kereskedelmi 6s Fuvaroz6 Kft. (sz6khelye:4032 Debrecen, Pechy M. :utca 46.,

ad6szArna: 11148177, cigSegyzEkszdrn: 09-09-002333) a 29ll Mocsa, Kom6romi rit kiilte-
rfilet, 0460/3 helyajzi szrirnri telepen gyakorolni kiviint

31. Nem vesz6lyes hullad6k hullad6kgazdilkoddsi enged6ly kdteles ryiijt6se,
basznositisa, {rtalmatlanitisa

32. Vesz6lyes hullad6k hullad6kgazdrilkod6si enged6ly k6teles ryiijt6se, basznosi-
tdsa, 6rtalmatlanit6sa

tev6kenys6gre a telepenged6lyt megadom az alSbbi felt6telekkel:

A t6nyleges tev6kenys6g megkezd6se el6tt ism6telt ktizeg6szs6giigi'i szemle meg-
tartdsdnak kezdem6nyez5se sziiks6ges.
Rendelkezenek az egrs6gre vonatkoz6, v6gkifoly6bril vett, egr hrinapndl nem 16-
gebbi, iv6viz min6s6gt vizet szavatol6 vizmin6s6g ellendrz6si dokument6ci6val!
Amennyiben a telepen 6lland6 szem6lyzet v6gez munk{t, nekik ffftdtt 6s vikigitds-
sal ell6tott melegedti vagv tilt6z6helys6get, zuhanyzdsi lehet6s6get biztositson!
A tev6kenys6g v6p6se nem vesz6lyezteti a felszini 6s a felszin alatti vizek 6llapo-
tlt.
Gondoskodni kell a tirol6 mfitfrgrak rendszeres ellen6rz6s6r6l 6s karbantarti-
sd16l, illetve a szivirgris- 6s szennlvizmentes tiroLisnil.
Be kell tartani a 2226-212014.YH. szdmri hatirozattal kiadott vizjogi fizemeltet6si
enged6lyben foglaltakat.
A csapad6kvizek szikkasztdsa nem eredm6nyezheti a vonatkoz6 jogszabdlyban
megadott,,B" szennyezetts6gi hat{r6rt6kn6l kedvez6tlenebb dllapotrit.
Az esetlegesen bektivetkez6 kdrnyezetszennyez6st halad6ktalanul be kell jelenteni
- a krirelhdritds azonnali megkezd6se mellett - a hat6sdgnak /Gy6r-Moson-
Sopron Meryei Katasztr6fav6delmi Igazgat6sig./
A telephelyen hullad6kgazdilkodrisi tev6kenys6g csak a telephelyre kiadott
joger6s hullad6kgazddlkoddsi enged6ly birtokdban kezdhet6 6s v6gezhet6.
A hullad6kkal kapcsolatos nyilv{ntartdsi 6s adatszolgdltatisi ktitelezetts6gekr6l
sz6l6 30912014. (XIL 11.) Korm, rendelet 10. S (2) bekezd6s szerint az
adatszolgdltat6sra kiitelezett az adatszolg{ltatisi ktitelezetts6g6nek keletkez6s6t a

ktitelezetts69 keletkez6s6t6l szdmitott l5 napon be kell jelenti.
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A telepet a telep ekr6l vezetetthatos6gi nyilvaatartdsba

10.
nyilvr5atart6si szfun alatl b ej e gy eztem.

Az eljirisba vont szakhat6s6gok az alitbbiak szerint jArultak h ozzd a telep l6lesitbsdhez:

A Kom:irom-Esztergom Megyei Kormdnyhivatal Kom:iromi Jrir6si Hivatal N6peg6s-
zs6giiryi Osztdlya KE-03R/069/01908-312016. szinr,.t,2016. okt6ber 17-6n kelt k6zeg6s-
zs 6 gltgi szakhat6sri gi hoz zbj itntlis a'.

,,Az ELTEX Kereskedelmi 6s Fuvaroz6 Kft. (sz6khelye: 4032 Debrecen, P6chy M. u. 46.)
2911 Mocsa, Komdromi rit ktilteriilet, 046013 hrsz. alatti telephelyen megtartott helyszini
szeml6n lapasztaltak alaplin, a nem vesz6lyes hullad6k kezel6se, iirtalmatlanitriLs, gyiijtese
(mrianyag-dar616k raktmoz6s), vesz6lyes hullad6k kezel6se drtalmatlanitdsa, gyijt6se (elekt-
ronikus hullad6k, tisztit6szerek raktSrozrisa) tev6kenys5gv|gzis5hez sziiks6ges telepenged6ly
kiadr6srihoz k6zeg6szs6gtigyi szempontb6i az alfbbi felt6tel firyelembev6tele mellett hozzr{-
jirulok.

a tdnyleges tevdktnysdg megkezdise el6tt ismdtelt kizegiszsdgiigti szemle megtartdsd-
nak kezdemdnyezise sziiksd ge s
rendellcezzenek az egtsigre vonatktz4, vigkifoly6bdl vett, egt hdnopndl nem rdgebbi,
ivdviz mindsdgfr vizel szovalol6 vizmindsig ellendrzisi dokumentdci6vol !
amennyiben a telepen dllandd szendlyzet vdgez munkit, nekik Jiltott is vildg{tdssal el-
ldtott melegedd vagl dltozdhelysdget, zuhanyzdsi lehetdsiget biztositson!"

A Gy6r-Moson-Sopron Meryei Katasztr6fav6delmi lgazgatilsitg 3580017853-112016.
szimi" 2016. okt6ber 12-6n kelt viziigyi szal,hatbs6$hozz6j6ru16sa:

,A telepenged6ly kiad6s6hoz el6ir6sokkal hozzijinlJok

1 . A tev6kenys6g v6p6se nern ve szllyez-l,ett a felszini es a felszin alatti vizek iillapotit.
2. Gondoskodni kell a trirol6 mritdrgyak rendszeres ellen6rz6ser6l 6s karbantartrisrir6l, il-

letve a szivrlrgris- 6s szennlvizmentes tArol6sr6l.
3. Be kell tarlant a 2226-212014.YH. szimrt hatdrozatlal kiadott vizjogi iizemeltet6si en-

ged6lyben foglaltakat.
4. A csapad6kvizek szikkaszt6sa nem eredm6nyezheti a vonatkoz6 jogszab6lyban meg-

adott,,B" szeruryezetts6gi hatar6rt6kn6l kedvez6tlenebb 6llapot6t.
5. Az esetlegesen bekdvetkez6 k<imyezetszennyez6st halad6ktalanul be kell jelenteni - a

kirelh6ritis azonnali megkezd6se mellett - a hat6sdgnak."

A Gy6r-Moson-Sopron Meryei Kormdnyhivatal Kiirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi
F6osztdly Kiirnyezetv6delmi Hat6sdgi 6s Komplex Enged6lyez6si Oszlily 12932-412016.
szimi, 2016. november 1 I -6n 6rkezett k6rnyezetv6delrni szakhat6s6gi hozz6j rlrul6sa:

,,A Gy6r-Moson-Sopron Megyei Kormrinyhivatal mint kdmyezetv6delmi 6s term6szeW6delmi

szakhat6s6g (tov6bbiakban: szakhat6s6g) trirgyban az ELTEX Kft. (sz6l:hely: 4032 Debrecen,

P6chy M. u. 46., KSH szitrt:11748777 -4690- 1 13-09) k6relm6re indult a Mocsa, Kom6romi
nt,046013 hrsz. alatti b6relt ingatlanon folytatni kivSnt ,,nem vesz6lyes hu11ad6k hullad6k-
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gazd6lkod6si enged6ly kdteles gyrijt6se, hasznositiisa, artalmatlanit6sa-31" 6s ,,vesz6lyes hul-
lad6k hulladekgazd6lkod6si enged6ly k6teles gyiijt6se, hasznosit6sa, Artalmatla tAsa-32" te-

vdkenys6gre vonatkoz6 telepenged6lyeztet6si eljrir6sban az erged5ly kiad6sihoz sziiks6ges

szakhat6sigi Alllsfoglallsbt az alebbi feltetelekkel adja meg:

A telephelyen hullad6kgazd6lkod6si tev6kenys6g csak a telephelyre kiadott jogercis

hullad6kgazd6lkodrlsi engeddly birtok6ban kezdhet6 6s v6gezhet6.

A hullad6kkal kapcsolatos nllvrintart6si 6s adatszolgriltatisi k6telezetts6gek6l s2616

30912014. (XII. I l.) Korm. rendelet 10. $ (2) bekezd6s szerillt az adatszolg6ltatrisra

k6telezett az adatszolg{ltat6si k6telezetts6g6nek keletkezdsbt a ktitelezetts6g

keletkez6s6t6l szimitott I 5 napon be kell jelenti."

Felhivom figyelm6t, hogy a tevdkenys 69 v|gziije a telep nyilvrintartrisiban szerepl6 adatok-
ban bekdvetkezetl vAltozitst - az ipari tev6kenysbg vAltozits l ide nem ertve - halad6k1alanul,

iriisban k6teles bejelenteni a jegyzdtek, az ipari tev6kenys6g megsztin6s6t pedig a megsziin6st
kdvetden halad6ktalanul be kell jelenteni ajegyz6nek.

Az figyfdl az eljirisi dijat es a szakhat6s6gi dijakat ler6tta egy6b k6lts1g az eliiris sor6n nem

mer t fel.

E hatiirozat ellen 2016. november 14. napj6t kdvet6 napt6l szrimitott 15 napon bel[], a Kom6-
rom-Esztergom Megyei KormSnyhivatalhoz intlzetl, de els6foku hat6sdgomhoz (2911 Mo-
cs4 H6stik tere 1.) benyfrjtott, 6.000 Ft igazgalls szolgAltatesi dijnak a Komrirom-Esztergom
Megyei Kormri.nyhivatal tvtagyar Allamkincstdm6l vezetett El6iftinlzat-felhasznriklsi keret-

szitmla szfunfua: 10036004-00299554-00000000 t6rt6nri megfizet6s6vel fellebbez6snek van

helye. A fellebbezest meg kell indokolni.

INDOKOLAS

Az ELTEX Kereskedelmi 6s Fuvaroz6 Kft. (szektrelye: 4032 Debrecerl Pdchy M. utca 46.,) a

29l l Mocsa, Komaromi tt ktilteriilet, 0460/3 helyrajzi szrfunri telepen gyakorolni kivant nern

vesz6lyes hullad6k hullad6kgazd6lkod6si enged6ly k6teles gytijt6se, hasmosit6sa, rirtalmatla-

nit6sa, 6s vesz6lyes hullad6k hulladekgazdalkod6si enged6ly kdteles gyiijtese, hasznosit6sa,

6rtalmatlanitiisa ir6nti k6relmet nyujtott be hat6sagomhoz 2016. szeptember 16-iin. A tev6-

kenys6g v1gzbs€hez a telepenged6ly, illetve a telep l6tesit6s6nek bejelent6se alapjan gyako-

rolhat6 egyes termel6 6s egyes szolg6ltat6 tev6kenys6gekr6l, valamint a telepenged6lyez6s

rendjer6l 6s a bejelent6s szab6lyair6l sz6l6 57/2073. (II. 27.) Kormanyrendelet (Korm. rend.)

szerinti nern vesz6lyes hullad6k hullad6kgazd6lkodrisi enged6ly kdteles gyiijt6se, hasznositS-

sa, ri,rtalmatlanitdsa, vesz6lyes hullad6k hulladekgazdrilkodasi enged6ly ktiteles gyfijt6se,

hasznositdsa, rirtalmatlanit6sa ipari tev6kenyse g vEgz1s're irrinyul6 telepenged6llyet vdgezhe-

t6. A hat6sdgi eljar6s 2016. szeptember 17. napjin indult, megSllapit6sra kedilt, hogy a k6-

relmez6 ELTEX Kereskedelmi 6s Fuvaroz6 Kft az igazgatds-szolg6ltatrisi dijakat befizette,

hianlp6tl6sra nern kellett felsz6Utani, mivel a k6relern teljes kdnien benyujt6sra keriilt.
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A telepenged6ly, illetve a telep l6tesit6s6nek bejelent6se alapjSn gyakorolhat6 egyes terrnel<i

6s egyes szolgiitat6 tev6kenys6gekcil, valamint a telepenged6lyez6s rendj6r<il 6s a bejelent6s

szab6lyah67 s2616 5'712013. (II. 27.) Komrdnyrendelet (Korm. rend.) 6.$ (1) bekezd6s6re te-
kintettel meggylz6dtem r6la, hogy a telephely 6vezeti besorol6sa szerint: kereskedelmi, szol-
glltato, gazdasigi 6vezetben (Gksz) helyezkedik el, ahol a bejelentett tev6kenys6g follatha-
t6, nem 611 sem helfl, sem miiemldki vddetts6g alatt.

2016. szeptember 22-6nkelt, 1144-312016. szdmf v6p6ssel tijbkozlattam az eljar6sba bevont
iigyfeleket, szomsz6dokat a k6z6sen tartand6 helyszini szemle idSpontjar6l.
2016. szeptember 22-hke1t,1144-412016. szrimu v6gz6ssel megkerestem a Korm. rend. 4.$-a

szerinti szakhat6s6gokat 61l6sfog1al6s megaddsa c6lj6b6l, illetve t6j6koztattam a helyszini
szernle id6pontj6161.
Akozigazgatisi hat6sigi eljrir6s 6s szolgiltatAs iiltalanos szabhlyafu6l s2616 2004.6vi CXL tv.
(Ket.\ 711A. $ (1) bekezd6sere tekintettel 2016. szeptanber 22-6rt kelt, 1144-212016. szitrnt
ddntdssel fiigg6 hat6llu hatirozatot hoztarn a k6relan megadiis fua 6s a befizetetl igazgatAs-

szolg6ltatrisi dijak visszafizet6se erdek6ben, ameruryiben a kerelem benyujt6sit k<ivet6 60

napon beliil, azaz 2016. november l6-iig az iigy erdem6ben d6nt6s nem sziletik, vagy az

elj6ras nem keriil megsziintetesre.

A 2016. okt6ber 10-6n megtartott k6zos helyszini szeml6n r6szt vett a k6relmez6 ELTEX
Kereskedehni 6s Fuvaroz6 Kft HSE vezet6je, 6s a nepeg6szs6giigyi szakhat6s6g kepvisel6je.

,,A telephelyen jelenleg m oryag-dardlik, tisztit1szerek mosiszer, ablitd rahdrozdsa folyik.
iram nincs, de folyamatban van az E.on-nal a visszakitds inldzdse. Szennyu[zcsatorna van. A
telephelynek sojdt gl1busza van, az iv6vizel jelenleg palackos vizzel oldjdk meg. A kazmfi-

egteztetdsek folyamatban yannak A hulktddkiezelisi engeddlyt is beszerzik. Veszdlyes hulla-
dikbdl gtfijtis ds eldkezelds, nem veszilyes hulladdlibdl g,frjtis, elflkezelds is hasmositas
lesz. "

Az elj6Lr6sba bevont szakhat6sigok az aldbbiakkal indokoltdk szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6sukat

A Korrn. rend. 4.$ a) pontj6ra tekintettel bevont nepeg6szsdgtigl feladatk<ir6ben eljar6 Ko-
milrom-Esztergom Megyei Kormanyhivatal Kom6romi Jrinisi Hivatal Nepeg6szs6giigyi Osz-
tilya KE-03R/069/01908-312016. szirrfi,2016. okt6ber l7-6n kelt k6zeg6szs6giigyi szakhat6-
siLg; hozzijinihsdnak indokol6sa :

,yA. Hivatalhoz 2016. okt6ber 10-6n meghirdetett helyszini szemle id6ponttal szakhat6s6gi
megkeres6s 6rkezett Mocsai Kdzris Onkormrinlzati Hivatal Jegyzljeri:l aztil^JgX Kft. telep-
enged6lyez6si eljrir:isa iigy6ben. A telepenged6ly, illewe a telep l6tesit6senek bejelent6se alap-
jrin gyakorolhat6 egyes termel6 6s egyes szolg6ltat6 tev6kenys6gekr6l, valamint a telepenge-
d61yez6s rendjerSl 6s a bejelent6s szabrilyair6l sz6l6 5712013. (II.27.) Kormanlrendelet 4.$ a)
pondiban el6irtakat figyelembe v6ve, a 2016. 10. 10. napjin megtartott helyszini szeml6n
tapasztaltak alapjdn a rendelkez6 r6szben el6irtak szerint d6ntdttem.
Kdrelmezd fenti c[m alatti telephelydn m anyag dardldk, valamint elehronikus hulladdk, ds

lejdrt szovatossdgti tisztildszerek ralddrozdsdt ten,ezi. A hulladdkhasznositdsi engedily el6fel-
titele a telepengedily megldte. A rahdrozds a veszdlyes hulladik tekintetdben az dpiilet egt
meglivd tizemcsarnokiban vdgezndk. A nem veszdlyes hulladdk az udyaron kertil tdroldsra
lezdrt, vizdlld zsdkokban. A tevdkenysdget jelenleg I fd munkavdllal6 vdgzL alkalmi jelleggel,
akit a cdg egt mdsik telephelydrdl szdllitanak a helyszinre. A telephelyen toi-toi IFC 6s palac-
kos ivdvlz biztositott. Amennyiben dllandi nunkavallol6i ldtszdm alkalmazdsa vdlik sziiksd-
gessd a telephelyen, risz lve a megldttd szocirilis blokkban meleged1, dlfizd ds zuhanyzi he-

4



lyisdget kell biztositdni. Ennek akaddlya az dramelldtd hdldzotra val6 visszakdtdse az egtsdg-
nek, amelynek intizise folyamatban van. A veszilyes anyagokkal/keverdkkel kapcsolatos beje-
lentd s megt1rtdnt, kemiai kochizatbe csldssel rendelkeznek.
Tekintenel arra, hogt a folyamatban ldvd eljdrdsok miott mogd a nem veszilyes ds veszdlyes

hulladdk kezeldse, drtolmatlanitdsa, g'$jtdse gakorlati folyomata nem indult el, a rendelkezd
rdszben elfirt ismdtelt helysz[ni bejdrds meglartdsa indokolt.
A d6nt6s a hivatkozott jogszab6lyhelyeken alapul.
Az tin6ll6 jogorvoslatot akdzigazgatrisi hat6s6gi eljr{r6s 6ltalanos szabllyairdl s2616 2004. 6vi
CXL. tdrveny (Tov6bbiakban: Ket.) 44 $ (9) bekezd6se zitqaki, s e jogszabdll hely ad tAj6-

koztatast a jogorvoslat lehet6s6ger6l.
All6sfoglal6som at az itllami Nepeg6szs6gtigyi 6s Tisztiorvosi Szolgrilatr6l a nepeg6szs6giigyi

szakigazgatAsi feladatok ell6tAsfu6l, valamint a gybgyszeftszeli llamigazgathsi szerv kijel6-
16ser5l sz6l6 323/2010. (){11.27.) Korm. rendelet 11. $ es 19.$ 6s a 3. sz6mri melldkletben, a
f6viirosi 6s megyei kormiinyhivatalokr6l, valamint a jarrlsi (f6v6rosi keriileti) hivatalokr6l
sz6l6 6612015. ([I. 30.) Korm. rendelet riLltal biztositott jogk6rben, a telepenged6ly, illeWe a
telep l6tesit6s6nek bejelentdse alapjrln gyakorolhat6 egyes termel6 6s egyes szolg6ltat6 teve-
kenys6gela6l, valamint a teleper,ged,fllyez6s rendj6r6l 6s a bejelent6s szabilyatdl s2616

57/2013. (lI. 27 .) KormAnyrendelet 4.$ a) pontjiban, a Ket. 44.$ (6) bekezd6s alapjfn adtam

ki.
A kiadmriayozrisi jog a Kom6rom-Esztergom Megyei Kormrinjhivatal Korm6nym egbtzottj|-
nak a kiadminyozis rendjer6l sz6l6 612016. ([[01.) szrimf utasitiis 1. sziLrnri fiiggel6k6ben
foglaltakon alapul."

A Korm. rend. 4.$ g) pontjrira tekinteftel bevont, viziigyi feladatkdr6ben eljrlr6 Gy6r-Moson-
Sopron Megyei Katasztr6fav6delni Igazgat6srig 3580017853-1/2016. s26mu,2016. okt6ber
I 2-6n kelt szakh atishgs hoz.zirjhr.tklsrinak indokolisa:

,,Ir4ocsai Kdzris Onkorm inyzati Hivatal Jegyz\je (291 I Mocsa, H6sOk tere 1.) ll44'
4l2Ol6.szirnon megkereste az ilI^IeX Kft. (4032 Debrecen, P6chy M. utca 46.) kereknere

indult Mocsa, 046013 trsz. alatti berelt telephely6n t6rt6nri vesz6lyes, nern vesz6lyes hulladek

hullad6kgazd6lkodr{si enged6ly kdteles gyiijt6se, hasznositisa, drtalmatlanitdsa telepenged6-

lyez6si elj6r6sban hat6s6gunkat szakhat6sigi 6lldsfoglalis megad6sa irant.
A szakhat6srigi megkeres6s mell6kletek6nt megkiilddtt a telepenged6ly, illetve a telep l6tesit6-
s6nek bejelent6se alapjin gyakorolhat6 egyes termel6 6s egyes szolg6ltat6 tev6kenys6gekr6l,
valamint a telepengedelyez6s rendj6r6l 6s a bejelent6s szabilyair6l s2616 5712013. (11.27.)

Korm. rendelet alapjrin k6sziilt irat alapjrin nem felt6telezhet6 a felszini 6s felszin alatti vizek
szennyez6se. A b6re1t telephely mrir ren dekeztk 2226-212014. VH. szimtihatirozattal kiadott
vizjogi iizemeltet6si enged6llyel. A tev6kenys6ggel 6rintett teriilet kijel6lt iizemel6 vabiais
v6d6tedilet6t nern 6rinti. Az el6ir6sok betartri.sa eset6n a felszini, felszin alatti vizek 6s a talaj

szennyez6se nem val6sziniisithet6.

A ddnt6st al6timaszt6 j ogszabiiyok:
1. A felszin alatti vizek v6delm6r6l sz6l6 219/2OO4. (VII.21.) Korm. rendelet
2. A felszini vizek min6s6ge v6delm6nek szabllyair6l s2616 220/2004. (VII.21.) Korm.

rendelet.
3. A vizbAzisok, tdvlan v:.z;b[zisok, valamint az iv6vizell thst szolgdl6 vizil6tesitmdnyek

v6delmer6l s2616 12311997 . (V[.18.) Korm. rendelet.
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A rendelkez6semre 6116 iratok, a kerelem 6s a mell6kletekdnt benyujtott irat-
anyafervdokument6ci6 6rdemi vizsg|latht kdvet<ien a fenti jogszab6lyi hivatkozdsokat fi-
gyelembe vdve a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint ddnt6ttem.

Felszini 6s a felsztn alatti vizv6delmi szempontb6l az esetlegesen bekdvetkez6 rendkiviili
szennyez€s bejelent6s6re vonatkoz6 el6ir6s a felszini vizek min6s6ge v6delm6nek szabllyat-
16l s2616 22012004. (VII.21.) Korm. rendelet 11. g (2) bekezd6s6n 6s a felszin alatti vizek v6-
delmer6l sz6l6 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. $ (1) bekezd6s6n alapul.

A csapad6kvizek szikkaszt6sara vonatkoz6 el6iriisomat a felszin alatti vizek vedelm6r6l sz6l6
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. g-a, valamint a talajvinek 6s a frldtani k6zegnek a

fiildtani k6zeg 6s a felszin alatti viz szennyez6ssel szembeni v6delm6hez sztiks6ges hatdrdrtl-
kekr6l 6s a szennyez6sek mer6ser6l sz6l6 612009. (IV.14.) KvVM-EiiM-FVM egyiiftes ren-
delet alapjrin irtam el6.

Jelar szakhat6srlgi dllisfoglalist akdzigazgatAsi hat6sigi eljir6s 6s szolgaltatris 6ltal6nos sza-
bilyair6l sz6l6 20O4.6vi CXL. tdrveny (a tov6bbiakban: Ket.) aa.$-a (1), (3) 6s (6) bekezd6-
se 6s az 5712013. (II.27.) Korm. rend. 4.$ g) pontja alapjan adtam ki.

Jelen szakhat6s6gi 6Lll6sfog1a16s kiad6s:ira ini.nyul6 eljitis igazgatisi szolg6ltatasi dij a va-
iigyi 6s a vizvedelmi hat6s6gi eljri.Lrhsok igazgatlsi szolgiltatflsi dijairol s2616 1312015.
(III.3l.) BM rendelet 2. mell6klet6nek 14. pontja szerint 23000 Ft, amelyet a kerelmezd aha-
t6sig risz5re 2016. 09.02. napj6n meglizetett.

A szakhat6s6gi 61l6sfog1al6s elleni tinrill6 fellebbez6s lehet6s6g6t a Ket. 44. g (9) bekezd6se
zirlakt. A fellebbez6s dijit a vtzngi 6s vizvedelmi hat6s6gi eljrirdsok i gazgatflsi szolgri.dtat6si

dijair6l sz6l6 1312015. ([I.31.) BM rendelet 4. g (2) bekezd6se 6llapida meg.

A hat6s6g szakhat6s6gi hatrisk6r6t a 22312014. (D{.4.) Korm. rendelet 10. g (1) bekezd6se,
tov6bb6 az 5712013. (IL27.) Korm. rend. 4.9 g. pontja, illet6kess6g6t a 223/2014. (1X.4)
Korm. rendelet 10. $ (2) bekezd6se 6s 2. mell6klet6nek 1 pontja rillapftja meg."

A Korm. rend. 4. $ g) pontj6ra tekintettel bevont, kdmyezetv6delmi feladatk6r6ben e1jar6

Gy6r-Moson-Sopron Megyei Komr6nyhivatal K6myezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi F6osz-
tifly Kdmyezetvedelmi Hat6sigi 6s Komplex Enged6lyez6si Osztily 12932-412016. szimfi,
201 6. november I | -6n erkezett sz*.hat6shgS hozzhjLirul6sanak indokol6sa:

,,A Mocsai K6z6s dnkormdLnyzati Hivatal Jegyzlje 1144-2/2016. sziLrnon megkeresdssel for-
dult a szakhat6s it$toz az ELTEX fn. kerelm6re indult Mocsa, Komriromi tt, 0460/3 hsz.
alatti b6relt ingatlanon folytatni kivant: ,pem veszdlyes hullad6k hulladdkgazd6lkod6si en-
ged61y kdteles gyijt6se, hasznosit6sa, rfu-talmatlanitdsa - 31" 6s ,,vesz6lyes hullad6k hullad6k-
gazddlkod6si enged6ly kdteles gytijt6se, hasznosit6sa, iirtalmatlanitdsa - 32" telepenged6ly6-
hez sziiksdges szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6s megad6sa irant.
A szakhat6s6g a megkiilddtt kerelmet, a p6tl6lag csatolt dokumentdci6k alapjdn a hatdsk6r6be
tartoz6 leveg6tisztasrig-v6delmi, term6szet- 6s tiijv6delemi, hullad6kgazd6tkodisi, zaj- 6s rez-
g6svddelmi, valamint {iildtani kdzeg v6delme szempontokb6l az adott eljrir6sban szakhat6-
sdgk6nt eljrlrva, az ott meghat6rozott szakteriileteket feliilvizsg6lva az alirbbi megillapitiisokat
teszi:
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- A leveg6 vedelm6r6l sz6lo 30612010 (Xn. 23.) Korm. rendelet alapjan a k6myezetvedelmi

hat6srlg hatasko r6be tartozo bejelent6s kSteles legszenn yezo atyag kibocs6t6 forrasok nem

l6testilnek a tel ephelyen.

- A teriilet nern orsz6gosan vedett termeszeti teriilet 6s nem r6sze a Natura 2000 h6l6zatnak 6s

az Orsz1gos 6kotOgiai Hhl6zatnak sem. A tev6kenys6g term6szet- es tdjv6delmi 6rdekeket

nem s6rt.

- Az enged6lyes hullarl6kgazd6lkod6si engeddly k6re1met, - amely a fenti hullad6kok gyijt6-

.o", has^orlt,irara, 6rtalmatlanitisrira ir6nyul- a teriiletileg illet6kes k<imyezeW6delmi hat6-

sigra ezideig nan nytjtott be. A telephely az Orszitgos Kdmyezetvedelmi Inform6ci6s Rend-

szerben (OKIR) regisztr6lt. KUJ: I 00393875 I{TJ :102663362'

- A tev6kenys6g a kdmyezeti zaj €s rezgbs elleni vedelem egyes szab6lyair6l s2616 28412007 '

(x. 29.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: Rendelet) hatllya ala taioz6 kdfnyezeti zajkibocs6-

i6ssal jar, a tev6korys6g sziimitiissal lehatrfu'olt zajvdAelmi hat6stertilete nem 6rint zajvedelmi

szempontb6l vedend6 16tesitm6nyt, ter[letet.

- e telephely rendeltet6sszeni miik6dtetese soriin a ftildtani k6zeg 6s a felszin alatii vizszeny-

nyez6ssel szembeni vedelm6hez sziiks6ges hatrir6rt6kekr6l 6s a szamyez6sek m6r6s6r61 s2616

aizoos. (w.14.) KvVlv{-EiiM-FVM egyiittes rendeletben felsorolt szewryez1anyagok tekin-

tet6ben a tevezell l6tesitmeny rendeltet6sszeni hasznalata sor6n a fiildtani ktizeg vedelme

biztositott.

As t6sis vla az ensed6lves fievelm6t az alirbbiakra:.

Hullad6kgazd6lkodiisi tevekenys6gre vonatkoz6 enged6lykerelmet a hullad6kgazdilkodasi

tev6kenys6gek nyil vantartasb a v6teler6l, valamint hat6srigi enged6lyez6s6rril sz61'6 439 12012

(XII. 29.) Korm. rendelet szerinti tartalommal kell benyljtania a ft5myezefvedehni hat6s6gra-

- A hullad6k6l sz6l6 2012.6vi CLXXXV. torv6ny hatritrya al6 tarlozb hullad6kokra vonatko-

z6 nyilvantartrisi 6s adatszolg6ltatasi szab6lyokat a hullad6kkal kapcsolatos nllvantaltisi es

adatszolgaftatisi kdtelezettsegek iil sz6l6 30912014. (XII. 1 1.) Korm. rendelet irja el6.

A szakhlt6seg fenti 61l6sfoglal6 sht a k6zigazgat6si hat6s6gi eljiris 6s szolgiltatrls 6ltalanos

szab6lyair6l iz6l6 2oo4.6vi CXL. t6rv6ny (tovabbiakban: Ket.) 44. $ (l) bekezdese alapjan

adta rneg. Jelen 6lllsfoglalassal szernbeni fellebbezes jog6t a Kel. M. $ (9) bekezdes ziqa k't,

a hat6s6g az iigyfelet a jogorvoslat lehet6s6ger6l a 72. $ (1) bekezd6s da) pontja alapjar t6j6-

koztatta.
A szakhat6sagi eljarAs igazgat6si szolgaltatesi dij, az igazgathsi szolgaltat6si dijair6l sz6l6

14/2015. ([1. 3 1.) FM rendelet 6. mell6klet 1. pontja szerinti dsszege beszed6sre keriilt.

A szakhat6s6g hat6sktir6t a telepengedely, illetve a telep l6tesit6senek bejelent6se alapj6n

gyakorolhat6 egyes termelti 6s egyes szolg6ltat6 tev6kenys6gekrSl, valamint a telepenged6-

ljezes rendj&al6s a bejelentes szabilyair6l sz6l6 57/2013. (lI. 27.) Korm. rendeletben bizto-

sltott, illet6kess6g6t a kdmyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6s6gi es igazgat6si feladato-

kat eiuto ,r"*"k kii"ldl6.6rcil sz6l6 71l2ol5.0II. 30.) Korm. rendelet 2. mell6klet 2. pontja

6llapitja meg."

Fentiekre tekintettel - a telepen v6gzend6 tev6kenys6gek v€gz6s6hez a szawat'shgo.k hozza'

jaUtut , illetve a telep a hatalyos jogszabrill felt6teleknek megfelel - a telepenged6lyt meg-
"uJ,u- er a telepet a telepekrcii vezeiett hat6sdgi nyilvd,ntartdsba 10. nyilvantart6si sz6rn alatt

felvettem.
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Hathrozalom a hivatkozott jogszabrilyokon alapul. A fellebbez6s lehet6s6g6r6l a Ket. 71lA. $
(5) bekezd6s 6s a 98.$ (la) bekezd6s, a fellebbez6s igazgatdsi szolg6ltat6si dijar6l a telepenge-
d6lyez6si eljrirris6rt fizetendf igazgatilsi szolg6ltat6s dijrir6l sz6l6 35/1999. (X.13.) BM rende-
let i.$ (2) bekezd6se alapjrin adtam tLj,lkoztatist. Hat6sk<irdm az 57/2013. (IL27.) Korm. ren-
delet 3.$ (2) bekezd6s6n alapul. Illet6kess6get a Ket. 21. g (1) bekezd6s c) pontja alaplan gya-
koroltam.

Mocsa, 2016. november. 14

?ttrt-l l-zct'*
R6tvain6 Szdll6si Edit

jegwd
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