
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

t)(~ . számú előterjesztés 

a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 
az ERECO Zrt. Budapest X. kerület, Gránátos utca 1-3. szám alatti telephelyén folytatott 

shredderezésitevékenységéről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Zrt. (székhelye: 1106 Budapest, 
Gránátos utca 1-3.; cégjegyzékszáma: 01-10-042274; a továbbiakban: ERECO Zrt.) évek óta 
egyeztetéseket folytat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a shredderező berendezés működtetésének megszüntetésével kapcsolatban, mivel az 
ERECO Zrt. tervei között szerepel, hogy megfelelő területet találjon és engedélyeztessen, ahova a 
shredderezési technológiát át tudja költöztetni. 

Erre, illetve ennek határidejére nézve az ERECO Zrt. a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 3/2011. (I. 6.) határozata alapján 2011. január 26-án az Önkormányzattal kötött 
Megállapodásban kötelezettséget vállalt az alábbiak szerint: 

"6. Ezen együttműködés keretében az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy vonatkozó rendeletei 
(ideértve különösen a 48/2008. (X 17.) számú rendeletét a Szabályozási Terv módosításáról) 
módosítására irányuló eljárást megindítja, akként, hogy az biztosítsa, hogy az intézkedési terv alapján 
az ERECO Zrt. a shredderezési tevékenységét 2013. december 31-ig, shredderezési tevékenységén 
kívüli egyéb, jelenlegi (hulladék kereskedelmi, hulladékbegyűjtő és kezelő) tevékenységét pedig 
legalább 2013. december 31-igfolj;tatni tudja, a lenti 8. pontfeltételei szerint." 

"8. Az ERECO Zrt. vállalja, hogy az intézkedési tervet a megadott határidőre végrehajtja, ezen belül 
a shredderezési tevékenységet 2013. december 31-éig megszünteti (ennek biztosítására vállalja, hogy 
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a Budapest X 
kerület, 40998/4 és 40999/5 hrsz. alatti telephelyen "nem veszélyes hulladékok hasznosítás céljára 
történő előkezelése" irántiengedélyéta 2012. Ol. OJ-t követőidőszakra legfeljebb 2013. 12. 31-ei 
lejárattal kéri kiadni vagy meghosszabbítani).[. . .]" 

A Megállapodás megkötését követően az Önkormányzat módosította a területre vonatkozó 
Szabályozási Tervet akképpen, hogy a vashulladék-feldolgozási és hulladékhasznosítási tevékenység 
20 l O. december 31-éig és 20 ll. június 30-áig történő megszüntetésére vonatkozó előírások helyett a 
jelenlegi, meglévő hulladékhasznosítási tevékenység bővítését tiltja meg. 

A shredderezési tevékenység felhagyásáll kívül a Megállapodás rögzíti az ERECO Zrt. telephelyén a 
zöldfelület-fejlesztés tekintetében vállalt kötelezettségeit, amelynek érdekében szükséges volt az 
ütemezett fejlesztési lehetőség biztosítása. Többszöri Megállapodás-módosítást követően az Akna 
utcai közterületen, valamint a telephely területén a zöldfelületi fejlesztés egyenletes ütemben, 2016. 
december 31. napjáig valósul meg. 

A shredderezési tevékenységgel tehát a Megállapodás szerint az ERECO Zrt-nek az idei év végén fel 
kell hagynia, azonban kérelemmel éltek a Megállapodás ezen pontjának módosítása iránt, amelyben 
kifejtették, hogy a Megállapodásban rögzítetteken túl vashulladék gyűjtésük egy részét (18 %-át) 



Csepelre, a kikötőbe helyezték át. Ennek köszönhetően naponta átlagban 3 kamionnyi szállítmány már 
nem a Gránátos utcai telephelyre érkezik, ennyivel csökkent itt a forgalmuk. Továbbá megszüntették a 
telephelyen a nagy háztartási berendezések átvételét azért, hogy előkészítsék az átállást a 
termelésükben. Javították, fejlesztették a hulladékválogatási munkákat, hogy minél kevesebbet kelljen 
használni a berendezést. 

Fentieknek köszönhetően 2010. és 2012. évek között 44 %-kal csökkent a berendezés használata. 
Mindazonáltal a hulladékok egy részét továbbra is shredderezik, mert pillanatnyilag nincs más 
alternatív megoldásuk. 

Az ERECO Zrt. a kérelmében előadottak szerint a shredderezési tevékenység 2016. december 31-éig 
történő használatának támogatása esetén az alábbi kötelezettségeket vállalja: 

A shredder berendezést kizárólag munkanapokon reggel 7 órától délután 15 óráig terjedő 
időszakban működtetik, szemben a jelenlegi 18 óráig terjedő időszakkaL 
A zöldterület-bővítési terv kivitelezésének határidejét előrébb hozzák: a 2015. évre 
beütemezett munkákat már 2014-ben elvégzik azért, hogy minél hamarabb javítani tudjanak a 
telep külalakján, megjelenésén. 
Vállalják, hogy ezen új Megállapodás végleges lesz, annak lejártakor nem nyújtanak be újabb 
hosszabbítási kérelmet. 

Az előterjesztés 2. mellékletét az ERECO Zrt. kérelme, 3. mellékletét pedig a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott nem veszélyes hulladék 
előkezelési engedélye képezi. 

II. Hatásvizsgálat 

Az ERECO Zrt. telephelyén folytatott hulladékkezelési tevékenységek (pl. gyűjtés, előkezelés) közül 
a leginkább környezetet terhelő tevékenység a shredder üzemeltetése. A 20 ll. január 26-án megkötött 
Megállapodás egyik célja is az volt, hogy az átmeneti időszakot követően a shredderezési tevékenység 
telephelyen történő [elhagyásával, kiköltöztetésével ne okozzon a lakosságat és a közelben található 
Bajcsy-Zsilinszky Kórházat zavaró hatást. A shredderezési tevékenység felhagyásával a területen a 
környezet terhelésének és igénybevételének csökkenése várható. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. augusztus " " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

... /2013. ( ...... ) számú határozata 

az ERECO Zrt. Budapest X. kerület, Gránátos utca 1-3. szám alatti telephelyén folytatott 
shredderezésitevékenységéről 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az ERECO Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és 
Környezetvédelmi Zrt. (Budapest X. kerület, Gránátos utca 1-3. szám) 2013. július 19-én kelt, a 
shredderezési tevékenység 2016. december 31-éig történő folytatásának engedélyezése és a 20 ll. 
január 26-án létrejött megállapodás ennek megfelelő módosítása iránti kérelmét elutasítja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2013. december 30. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Hatósági Iroda vezetője 
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Budapest Főváros X. k rület Kőbányai 
Önkormányzat Polgárm~t-e&Hivatft!,a.,~,ww-..---__.....i 
ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Radványi Gábor Úr ré'szére 

Kelt: Budapest, 2013. július 19. 

Először is engedje meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy fogadott minket és időt 
szakított a július 4-i találkozónkra. 

Sok éve már jól működő partneri viszony van a Kőbányai Önkormányzat és az ERECO Zrt. 
között. A két fél közötti folyamatos párbeszédnek, kommunikációnak köszönhetően mindig 
sikerült pozitív megoldásokat találnunk. 

A környezetvédelmi intézkedési terv pontjait cégűnk teljes mértékben betartotta: 

az 5 éves zöld-felület kialakításí, bővítési terv kivitelezése az ütemezésnek 
megfelelően zajlik 

a telep takarítása folyamatos 

a shredder berendezés előírt üzemidejét betartjuk 

a shredder berendezés üzemidő nyilvántartását rendszeresen küldjük az Önkormányzat 
környezetvédelmi osztályának 

201 O óta nem érkezett hozzánk lakossági panasz 

A megállapodásunkon túl továbbá vas hulladék begyűjtésünk egy részét Csepelre, a kikötőbe 
helyeztük át. 20 ll. január 1-e óta tevékenységünk 18 %-a Csepeire lett kiszervezve. Ennek 
köszönhetően naponta átlagban 3 kamionnyi szállítmány már nem a kőbányai telephelyünkre 
érkezik; ennyivel esőkkent itt a forgalmunk. 

A legtisztább, a környezetet legkevésbé terhelő szállítási eszközökkel történnek a 
kiszállításaink: 2012. január l-e óta az export szállításaink 82 %-a vasúton, tengeri 
konténerben vagy uszályban történik. 

Tekintettel a shredderezési tevékenység tervezett felhagyására, megszüntettűk a nagy 
háztartási berendezések átvételét a telepen (mosógép, hűtőgép, stb.), azért, hogy előkészítsük 
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az átállást a termelésünkben. Továbbá javítottuk, fejlesztettük a hulladék válogatási munkát, 
hogy minél kevesebbet kelljen használni a berendezést. 

Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetőerr 201 O és 2012 között 44 %-kal csökkent a 
berendezés használata. 

Mindazonáltal a hulladék egy részét továbbra is shredderezni kell és pillanatnyilag nincs erre 
más megoldásunk. A szektort 2012 óta sújtó rendkívüli válság még tovább mélyült 2013-ban, 
ennek hatására nem áll módunkban alternatív termelési eszközökbe beruházni. 

Cégünk kénytelen volt bezárni néhány vidéki telephelyét és megteszünk minden tőlünk 
telhetőt, hogy a budapesti munkaerőnket meg tudjuk tartani. 

Tekintettel a fentiekre, kéljük a Tisztelt Önkormányzatot, hogy szíveskedjen napirendre tűzni 
és szavazásra bocsájtani a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén a 
következő pontot: a shredder berendezésünk 2016.12.31-ig történő további használatának 
engedélyezését. 

Az engedély meghosszabbítása esetén cé'günk az alábbi kötelezettségvállalásokat teszi: 

A shredder berendezést kizárólag munkanapokon reggel 7 órától délután 15 óráig 
terjedő időszakban működtetjük, szemben a jelenlegi 18 óráig terjedő idöszakkaL 

A zöld-terület bővítési terv kivitelezésének határidejét előrébb hozzuk: a 2015 .. évre 
beütemezett munkákat már 2014-ben elvégezzük, azért hogy minél hamarabb javítani 
tudjuk a telepünk külalakját, megjelenését. 

Vállaljuk, hogy ezen új megállapodás végleges lesz, annak lejáratakor nem nyújtunk 
be ú jabb hosszabbitási kérelmet. 

Megtisztelő válaszát várva, Tisztelt Alpolgármester úr, fogadja- megkülönböztetett 
tiszteletemet: 
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Tárgy: ERECO Zrt. (ll 06 Budapest, Gránátos utca 
1-3., 40999/5 és 10998/4 hrsz.) nem 
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·- J:.ST F . .:y A. OS X. KERi"JLET 
KOBA~YAIO~KOR~ÁNYZ4T 

l----.-~5:dg.4pvc;)tcri rnl-.~a!:Jla t 

ll lktatósz~m: K/(.;J~(Ó: ./ :J.D -j' 2_ fiLL' •l 
l ; ·r· ............. .,..·····! 
ft. 'LW :·; " ~~ j l 

--""'~~-...--~ ...... -.;, "V'•-·~---••--.,,..-..., ________ j 

' -,- .~ l 1 t:. O§Z~m: J. "".' u~ Előadó: l 

H A T Á R o z A T j kA /?,f2 ,f l ;J;:;:rr::: '&/ ~Aj 
Az ERECO Kelet-Európai Huiiadékfeldolgozó és Környe~Zi'f. (sze'Riíely, · -···~=-"'-
telephely: ll 06 Budapest, Gránátos utca 1-3., 40999/5 és l 0998/4 hrsz., KÜJ: l 00206896, 
KTJ: 100682149, KSH azonosító kód: 10856369-3832-114-01, a továbbiakban: Engedélyes) 
részére a határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyen 
történő előkezelését 

engedélyezem 

az alábbi feltételekkel: 

1.1 ElőkezeJhető nem veszélyes huJiadélml<: 

EWC 
Megnevezés 

Mennyiség 
kód tonna/év 

12 Ol 99 közelebbről nem meg_határozott hulladékok 500 
15 Ol Ol . papír és karton csomagolási hulladékok 10 OOO 
15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 3 OOO 
15 Ol 04 fém csomagolási hulladékok 10 OOO 
15 Ol 05 vegyes összetétel ü kompozit csomagolási hulladékok l OOO 

tem1ékként tovább nem használható járművek, amelyek nem 
16 Ol 06 tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes 30000 

összetevőket 

16 Ol 17 vasfémek 500 
16 Ol 18 nem-vas fémek 100 
16 Ol 22 közelebbről nem meghatározott alkatrészek 300 

16 02 14 
használatból kivont berendezések, amelyek kiUönböznek 16 

10 OOO 
02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól 

17 04 Ol vörösréz, bronz, sárgaréz 500 
17 04 02 alumínium 7000 
17 04 04 cink 500 
17 04 05 vas és acél 16 OOO 
17 04 07 fémkeverékek 100 
17 04 ll kábelek, amelyek kUlönböznek a l 7 04 l O-től 100 

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541 E·mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu 
Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20 Honlnp: http://kdvkivf.zoidhatosag.hu 

Zöld Pont Iroda: l 072 Budapest, Nagydiófa u. ll. 
Ügyfél fogadás: hétfötöl csütörtökig: 9'"'- 16'"'·íg, péntek: 9°0

- 12""-ig 
Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, S7.erda: 9°0

- 12'"', 13°0 -16""·ig, péntek: 9°0
- 12°0 -ig 



19 12 02 fem vas 500 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

20 Ol 36 amelyek különböznek a 20 Ol 21, 20 Ol 23 és 20 Ol 35 100 
kódszámú hulladékoktól 

20 01 40 fémek 140 OOO 
Összesen: 230 200 

2./ Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység: 

Engedélyes a határozat 1./ pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok telephelyen 
történő előkezelését végzi. 

A 63 183 m2 alapteriiletü telephelyen a fent megnevezett hulladékok (ljrahasznosításhoz 
történő előkezelése folyik. A szelektátva gyüjtött hulladékokat egymástól jól elkülöníthető 
területeken tárolják. Azok a területek is jól elkülöníthetők egymástól, ahol az egyes 
hulladékkezelési teclmológiák folynak. A telephely teljes egészében betonozott, csapadékvíz 
elvezetése, tisztítása megoldott. 

Engedélyes által végzett előkezelési tevékenység a hulladékok fizikai átalakítása (darabolás, 
darálás, tömörítés, válogatás) ollóval, lángvágással, bálázással, illetve shredderezéssel 
(darabolás, mágneses-, indukciós szeparálás). Shredderezésre a vékonyabb lemezhulladék 
keriil, a vastagabbakat előkezeléssel, az úgynevezett olló berendezéssel, illetve lángvágással 
teszik alkalmassá az újrafeldolgozásra. 

A beérkező hulladékok, mérlegelést és minőség ellenőrzést követően anyagminőség szerint 
egymástól elválasztva, szilárd térburkolaton, vegyes lemezként, ollózandóként, 
lángvágandóként, forgácsként kerülnek elhelyezésre. A telephelyen beliiti anyagmozgatást 
rakodógépekkel végzik. 

Ollózás: a vastagsága miatt nem shredderezhető, szennyeződésmentes, úgynevezett ollózandó 
anyagokat az ollózó gép közelében gyíijtik. Az olló adagolható méretre apritja a nagy 
kitetjedésü vas-, és acélhulladékokat 

Lángvágás: lángvágással szabadtéren, térbetonon aprítják azokat a nagyméretü és 20 mm-nél 
vastagabb acélhulladékoka t, amelyek az olló ba nem férnek be. 

Shredderezés: a berendezés a beadagolt laza lemezhulladékot felapdtja, megőrli, a vas 
anyagot a nem-vas anyagtól mágneses indukciós eljárással választja el. 

Szinesfém hulladékok előkezelése során azok válogatása, darabolása és bálázása történik. A 
gyiíjtés és válogatás l OOO m2 -es csarnokban, a bálázás a csarnok mögötti fedett, 
térbetonozott, gyűjtőaknával ellátott tetilleten történik. Bálázásm elsősorban az alumínium 
lemez hulladék kerül, kisebb mennyiségben horgany (cink) és rézhulladék. 

Papírhulladékok előkezelése során a bálázó csarnokban homlokrakodó tolja be a laza 
papírhulladékot a bálázó gépbe. A csarnokban két szalag müködik, az egyik közvetlenül a 
bálázóra, a másik a darálóra viszi a papírt. A daráló segítségével még nagyobb 
sürííségü/tömegü bálát lehet előállítani. A kész hálákat a csarnokban tárolják, majd 
közvetleniil a papírgyárak felé értékesítik. 

Müanyag hulladékok előkezelése: a termelő vagy egyéb begyüjtő cégektől killönválogatottan 
a színes, és az átlátszó fólia kerülhet a telepre. Ebben az esetben kézi válogatás nem történik, 
beszállítás után homlokrakodó gép segítségével a bálázó gépbe ketill a fólia. 

2 
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A kész bálákat a csarnokban tárolják, majd közvetlenül engedéllyel rendelkező hasznosító 
szervezethez szállítják. A fólia gyüjtése és előkezelése a papírbálázó csarnokban történik. 
A telephely fő létesítményei: sorompós kapubejáró, őrbódé (24 órás őrzés), hídmérleg, 
mérlegház, szociális blokk, színesfém csarnok, veszélyes hulladék l\zemi gyüjtőhely a saját 
tevékenységből származó veszélyes huiJadékok gyftjtésére (olaj, felitató, stb.), térbeton, 
vízelvezető rendszer, olajfogók. 

A begyüjtésre kerülö huBadékokat hitelesített hídmédegen (40-60 tonnás), vagy kismédegen 
mérik. 

3.1 Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatlmzó előírások: 

- A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó 
jogszabályokban előírtaknak megfelelöen kell végezni. A tevékenység során bekövetkező 
havária esetén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség) haladéktalanul (távközlő hálózat úlján 24 
órán belül, írásban 48 órán beliil) ét1esíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali 
megkezdése mellett. 

- Jelen határozat az 1./ pontban megnevezett nem veszélyes hulladékok előkezelésére 
jogosít. 

- A shreddert csak 7:00-tól 19:30-ig lehet működtetni. 
- Engedélyes a telephelyen a shredderezési tevékenységet 2013. december 31. napjáig 

végezheti. 
- Veszélyes hulladékkal szennyezett fémhulladékok shredderezése tilos. 
- Engedélyes köteles a szelektíven gyűjtött hulladékokat egymástól elkülönített térrészen 

előkezelni, hogy a különböző fajtájú hulladékok ne keveredhessenek egymással. 
- Az előkezelt nem veszélyes hulladékok hulladékhasznosítás céljából, az adott 

hulladékokra vonatkozó hasznosítási engedéllyel rendelkező szakcégek részére adhatók át. 
A nem hasznosítható hulladékok olyan kezelőnek adható át, amely rendelkezik az adott 
EWC kódszámú hulladékra éivényes hulladékkezelési engedéllyel, Engedélyes köteles 
megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétérőL 

- A begyüjtött hulladékok előkezeléséről, hasznosításra töl1énő átadásáról folyamatosan 
gondoskodni kell. 

- A gyúlékony hulladékok tárolását tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén 
kell megvalósítani. 

- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét 
folyamatosan biztosítani kell. 

- A telephelyi kezelés során keletkező veszélyes hulladékokat tevékenység közben 
keletkező veszélyes hulladékként kell jelenteni és kezelni a veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Kom1. 
rendelet előírásainak megfelelően. 

- Az elektronikai hulladékokból az előkezelés során maradéktalanul el kell távolítani az 
elektromos és elektronikai berendezések huBadékai kezelésének részletes szabályairól · 
szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet) 
l. számú mellékletében felsorolt anyagokat. 

- Az elektromos és elektronikai hulladékok előkezeléséből származó másodiagos 
hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy dokumentáltan teljesüljön az 
elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. 
(IX. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megállapított hasznosítási és 
újrafeldolgozási arány mértéke. 

- A tevékenység végzése környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött, 
Engedélyes a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározottak 
szerint, környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni. 
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A kezelendő hulladékok tárolását úgy kell megoldani, hogy diffúz légszennyezést ne 
okozzon. 

- A telephely egész tertiletén legalább napi rendszerességgel kell portalanítást, seprést, 
illetve fagymentes időben nedves tisztítást, locsolást végezni. 

- Az elvégzett takarítási munkákról takarítási naplót kell vezetni, amit hatósági ellenőrzés 
során be kell rnutatni. 

- Rakodás, anyagmozgatás során a teclmológiai fegyelem betartásával kell a levegőterhelést 
megelőzni, illetőleg a legkisebb méttéküre csökkenteni kell. 

- A hulladékkezelési tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be 
kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) elöírásait, és fokozott figyelmet kell 
fordítani ana, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön. 

- Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve 
a hulladékkezelési tevékenység megsziintetését annak bekövetkezésétől számított 15 
napon belül a Felügyelőségnek be kell jelentenie. 

- A hulladékok kezeléséről a kiilön jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő 
nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a Felügyelőségre. 

3.1./ Budapest Főváros K01·mányhivatala Budapest X., XVII. Kerületi Népegészségügyi 
Intézet a 6343-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység 
végzéséhez a l{ÖVetl<.ező előírások betartása mellett hozzájárult: 

Az egészségügyi kártevők (rágcsálók) elleni védekezésre irányuló, megelőző jellegü, 
rendszeres (legalább évente kétszeri) irtásról gondoskodni szükséges. 

A fenti előírások - határidőre töiténő vagy megfelelő - önkéntes teljesítésének elmaradása esetén 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 140. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van 
helye. 

Amennyiben a Felügyelőség megállapi~a, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan 
adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előüt feltételek már nem állnak fenn, 
Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az 
engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a hulladéld<.ezelési engedélyt vissza kell 
vonnia. 

Amennyiben a Feliigyelöség megállapítja, hogy Engedélyes nem vagy nem megfelelően tesz 
eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, 
továbbá abban az esetben is, ha Engedélyes akadályozza a hatóságnak a hulladékkezelés 
ellenőrzésével kapcsolatos eljárását, a hulladékkezelési engedélyt visszavonhatj a. 

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a rá 
vonatkozó hatósági hatát:ozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint bulladékgazdálkodási bírságot I<.öteles fizetni. 

4./ Az engedély 2017. január 31. napjáig hatályos. 

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 120 OOO Ft, amelyet 
Engedélyes megfizetett. 

Jelen döntés ellen a közléstől szánútott 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, a Felügyelőséghez három 
példányban benyt'titandó fellebbezéssei lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 60 OOO Ft, amit a 
Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett l 0032000-0 1711806-00000000 szám ú 
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előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénz
átutalási megbízással (csekk) postai úton. A fellebbezés elektronikus úton történő 
benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. 

INDOKOLÁS 

Engedélyes kérelemmel fordult a Felügyelőség felé, hogy 5 évre engedélyezze a határozat 
rendelkező részében meghatározott nem veszélyes hulladékoknak a tárgyi telephelyen történő 
előkezelését. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának Jegyzője az ll 06 Budapest, 
Gránátos utca 1-3. 40999/5 és 10998/4 hrsz. alatti telephelyen folytatott tevékenységet 
891/2005. számon nyilvántartásba vette a telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szaigáitató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) 
Kmm. rendelet szerint. 

Engedélyes és Bt1dapest Főváros X. keliilet Kőbányai Önk01mányzata között 2011. január 26. 
napján kötött megállapodás alapján, a telephelyen a shredderezési tevékenység 2013. december 
31. napjáig végezhető, amelyre vonatkozóan a Felügyelőség a rendelkező részben előírást tett. 

Engedélyes a tárgyi telephelyre vonatkozóan rendelkezik a Felügyelőség által KTVF: 3888-
l /201 l. számon megállapított zajkibocsátási határétték határozattal, továbbá a rendelkező 
részben megnevezett nem veszélyes hulladékokat a KTVF: 33070-25/2011. számú 
hulladékkezelési engedélye alapján begyűjtheti a telephelyen. 

A kérelemből és mellékleteibő1 megállapítottam, hogy Engedélyes tevékenységével a 
környezetet nem veszélyezteti, az a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a 
továbbiakban: Hgt.) 5. §-ával összhangban van. 

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok meghatározása a hulladékok jegyzékéről szóló 
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet melléklete szerint töttént. 

Felhívom Engedélyes figyeimét a Hgt.-ben a hulladék előkezelője számára előúi 
kötelezettségek teljesítésére. 

A Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X., XVII. Kerületi Népegészségügyi Intézet 
a 6343-2/2011. szamu szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez 
közegészségügyi szempontból a rendelkező részben foglalt előírással hozzájárult Szakhatósági 
állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 
"Szakhatósági állásfoglalásom megadásánál a rendelkezésemre álló iratokban foglaltakat 
valamint az alábbi jogszabályok vonatkozó előírásait vettemfigyelem be: 
A 1612002. (IV. l O.) Eiii\tl rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről. 
A 21312001. (Xl 14.) Kom1. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltétel eiről. 
A 18/1998. (Vl 3.) NA1 rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében 
sziikséges járványiigyi intézkedésekről. 
Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 
1991. évi Xl törvény által megállapított hatóságijogkörömben, az Állcuni Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. ~Y1/. 27.) Korm. rendelet 
által meghatározott hatáskörömben, illetékességemben és a közigazgatási hatósági eljárás és 
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szo!gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tön1ény 33. § (8) bekezdése, a 44. (6) 
bekezdése alapján hoztam meg. " 

Az eljárás során közremüködő szakhatóságok állásfoglalását és azok indokolását a Ket. 72. § 
(l) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok 
állásfoglalásai ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, 
azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhaták meg. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó 
állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak ellenőrzött körülmények között 
történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó 
állapotát, a környezeti célkitüzések teljesülését. 

Levegővédelmi szempontból előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam meg. 

Tárgyi ingatlanok országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti terilletet 
és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege 
védett természeti tetiiletet, illetve természeti éttéket nem érintenek, az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésií területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 
és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésü teriiletekkel érintett 
földrészletekről szóló 14/201 O. (V. ll.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 
hálózat teti\letének nem részei és az Országos Tetilletrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvényben leilatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érintik. 

Fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésének kömyezetvédelmi 
szempontból nincs akadálya, ezért a Hgt. 14. § (2) bekezdése, a települési hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 
17. § (l) bekezdése, a 20. § (l) bekezdésének c) pontja, továbbá a 22. §-a alapján a 
rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett hulladékok előkezelését engedélyezem. 

Jelen engedély a Ket. 71.§ (l) bekezdésén és 72. §(l) bekezdésén alapul. 

A kömyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízitgyi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (Xll. 
27.) KvVM rendelet) l. számú mellékletének 5. pontjában meghatározott 120 OOO Ft 
igazgatási szolgáltatási dijat Engedélyes megfizette (számla száma: KI-3213/2011). 

A fellebbezési eljárás díjának mét1ékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) 
bekezdése hja elő. 

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § {l) bekezdése biztosítja, előtetjesztésének idejét a 
Ket. 99. §(l) bekezdése állapítja meg. 

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a Hgt. 49. § (l) bekezdés éttelmében, aki 
tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy 
a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt 
kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, lmtósági engedélyhez, 
hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, 
hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez, a hulladékgazdálkodásra 
vonatkozó előírások megsé1tésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, 
hulladéh:gazdálkodási bírságot köteles íuetni. 
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Tájékoztatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a 
határozatban előütak nem megfelelő teljesítése ese té n a Ket. 129. § (2) bekezdés b) pontia 
alapján a végrehajtást végzésseJ elrendelem, továbbá a Ket. 140. § (l) bekezdés d) pontia 
szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékü eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek 
legldsebb összege ötezer fmint, legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon 
kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható. 

Felhívom Engedélyest arra, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az 
irattári példányou felül fennmaradó tervdokumentációkkal kapcsolatban a döntés jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy arra igényt tmt-e. 
Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem 
gondoskodik, így azok megsemmisítésre kerülnek. 

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38. § (l) bekezdése és l. számú mellékletének IV. 5. 
pontja szabályozza. 

Jelen döntés - fellebbezés hiányában, kiilön értesítés nélkiil - a fellebbezési határidő leteltét 
követő napon jogerőre emelkedik. 

Budapest, 2012. január 18. 

Kapják: Ugyintézői utasítás szerint 
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