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A kére|mezó PRoBIo RT' Ba|aton|üred, Fordő U.
b€|ü| saját gépjáÍnűVek javítég, tárolás
csúszásÍÍr€ntesítésre fe|has2nélt anya9ok tárolása
alaLtitelephelyre

HATAROZAT

20 '  részé le ,  gép já .mÚ  j av iés  ( |úoR 5o '20  |  e zen
rdktáro/ás ( IE]Aoq 63' l2J ezen be|Ú|' ró|i
cé|jábTl, a Bnlátonfijred Fürdó u. 20. 1249 hís:

a t.|epeígedélyt a2 a|ábbi kiköté.€ld(c| mégadomI

Á'{Tsz BatatonfiiÍed városi Intézete 3:akhatósá9ként az alábbiakat írta e|ő:

. tevékenyséqe nem lehet kömyezetszennyeJő

. a hu|lBdék árt és blftonsáqos gyüJté6éíö| és elgá|Iíráséró| gondostodni kell

. a zajszint nem ha|adhaBa fieg a 8/2002,i,j].22'lKöM-Er]M rendeletben előírtakat

. a|kaimazottak oÍvosi e||átására a fogla|kozás-egesEégÚgyi szo|gá|atta| szer2&ést kel| kötni

. munt(a|Éiyi ko€kázat elemzést el ke|| végezni

A t€tePéngc{'é|y jogosÜltját a további etóirások betaÍtásáfa köte|€zem:

. A telepengedélÉ a telePeng€dély jogosu|tja köteles a tetepen ttsrtani és azt tsz elleí]őrzések során
bemutatni.

. A te|epengedély nem mentesítj a te|epengedély jogosu}tját a szükséges más hatosagi engedé|yek
megszeÍz é6e alól'

. Amennylben a telepengedé|y megadását kÖvetően a 80/1999' ( V1'11.) Korm' rendelet 4's-ában
felsorolt adátokban, kórü|ményekben változés következik b€, úgy azt a te|epengedé|y j€osu|ja
kötel€s azt a jegyzőnek a Változás bekövetkezésétől sámítoLt 30 napon belli| írásban bejelentení'

. Amennyjb€n a telepengedé|y jo9o6ultja tevékeflységi körét engedély né|kül megváItoztatjá, tővíti.
a tevékenységéfe vonatkozó jogszabá|yi előíésoknak nem tesz éleget, vagy az abban fogla|t
feltéteteknek telepe nem fulel meg, fetszó|ítiás ellenére sem te52i meg a szüksfo€s intézkedéseket,
az és?'elt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra a tevékenység telephelyen
tó.ténó gyakoíjásá íe|fijggeszthetö, Vagy ko|]átozható, a telep ideig|enesen bezárható. A
meghatározoü időtartam eredmény.telen eltelte a te|ep€ngedély visszavonását vonja maga után.

. A telep a kömyezeBl€n élők szomszédjogi. biÍtokvédelmÍ értelembe vett nyugalmát nem
zavart|aqa.

. Amennyib€n a telepengedély jogosuEa tevék€írysfuét n€szÚntetj' köteles azt a jegyzónek
halaÍIéktalanul bejelenten..

HatáIozatomma| szemben, annak kézhezvéteJétőj számított 15 napon b€lül a Veszprém Megye]
Kózigazgatiísi HivataIhoz címzett, de hatóságomná| benyúÍandó 4'000 ft os i|letékbélYegge| ellátott
fel|ebb€zéss€| le|Et élni.

rr. looxot-Ás
A kér€|mező, PRoBIo RT. telep€ngedé|y kiadása iÍánti kérelmet nyújtott be 8230. BalalonRjred
FÜrdő U.20.5z. a|ati 1249 hÍsz-ú te|ephelyre, ahol a.80/1999' (Vl.11') Xorm. r €nde|et
mellékletében feltüntetett, telep€ngedélyhez kötött géPjármű iavítás (TEAoR 50.20) ezen be]Ü|
saját gépjárművek JavÍtása, táÍolá3 raktáÍozá9 CTEAoR 63.12) ezen b€lül, té|i €súszásmentesítésr€
Íelhasznált anyagok táro|ása tevékenység€t kíván Ío|ytatnj.

A te|epülésrende2ésí tervben meghatározoLt öVezeti besoro|ás szérint a kére|emlren fe|tÜntetett
tevékenyég a telepen |ol}tath3tó

A te|ep€ngedé|y iránti kérelem
becsatolta. A döntés meghozatala

(/'

eIbírá|ásához szükséges vaIamennyi adátot, Iratot kérelmező
előtt h€|iszíni szemlét taítottam, eÍrő| a 80/1999' (V]'11') Korm.



a
rendelet s's-a szeÍinti szakhatóságokat a helys"ínl szem|e előtt 8 nappal írásban éÍtesi|ettem' A

helvszÍni szemlén Jegyzókönyv készü|t.

A tevékenység vé9zé5éhe2 az alábbi szakhatóságok járultak hozzá:

] Meovei KataszÚólavédelmi |gazgatóság 8200' ves.zpíé.4 Dózs€ Gy u' 31'
2 Átlisz 8230 B3laionÍo'ed' Majoí u 5'
i' i<o'"o'a""1-rr'xoin'ezétvédálmiFdog}eIose! 8ooo' sZékesÍehérvá.' Hossl;sétJté. 1
4 hDT vÍzoovj loézoatosáo V62píénri sza|as'néínókség veszp.ém' rványJ U' lJ .
! ú"o""ilo.'íi 'j..i t*aiasos tnronnenyzat rüotósága VeszpÍen^' oó7sa Gy' U'31'
e vaimrmoézesi es Épttési oszáy BaHoníUÍed sleít l' té{ 1'

A helvs.ini s?emle során tett megátlapíósok é5 a szaliatósági állásfoglalások és hozzájárÜlások

"'"..íí 
.*""o.oaLÁ 

"..or, 
hoq1 a tele! megfele| a munkavégzésre (munkahelyre) vonatkozo

;i;i;1';;i;;i:á;ú"'ór, a rómyáietben étók egészsé9ét és a környezetet neÓ veszéIyezteti.

A te|ep kömyezetében élők a
meq, hogy a tevékenység a
nyu9aImát nem zavaia.

A fentiek alapján a lendelkező Észben
döntö$em'

A jegFö megbizásábó1:

teleo működesévet kapcso|aóan b€jelentést nem tettek, s úgy íté]tem
te|j kömYez€téb€n élók gomszédjogi, birtokvfoe|mi értelemben Veti:

|eírtak betartásáva|, a te|epengedé|y rnegadása melletr

Hatá.ozatoínat a telep€Ílgedély alapján gyakoro|ható |pari é5 s"olgáltató tevétmy.ség€kől' valamint

"'.üLÁ*eoérvezes.renÍÉrói 
5,óió 80/1999. (\l.í .;') xoiÍ.* icíddet 7.s (t) bck.zdés

!l".i.ríi iJüí'ti, mig,erint .a jegyző a telepenqedéM akkol adja meg' ha a gzakhatósági

ná'!áü.É*I. a|a;ián m€gáltapitja, hogy a telep. kij|öntjsen mús,.aki szempontbó| megrelel a
-'".r,""e"ie.i" iníuniane'rv'e), 'va|amJnt a kö|nyezelvéde|mi, a ví2.j9yi €5 az épíLesü9yi
i.;;;i;ile;;"ü" 

.- 
uánuilójo jógszabá|yt e|óirásotnák, a tevékenysé9 a téÍep kömyezetében é|ő|.

szomsz&jói, birtokvéde|mi érteiemben vett nyugalmát nem zavaÍja, a do19ozók' a kömyezetnen
élők e9é5zsé9ét é5 a kömyezetá nem veszélyezteti'-

A hBt5Íozattal szembeni jogorvoglatj lehehjség€t az áttamigazgatási e]járás álta|ános szabá|yairól
szó|ó 1957. évi IV. tv. 62's.a a|apján biztositotram.

Ba|atonfijred. 2003. széptemb€r 22'

A hatá.ozatot x.p'ák:

1. PRoBto RT isalaaonfii.ed FErd6 u 20.

2. Bojtor Lász|óné B.|átonfLrld Endród{ U. 19'
3. Boros Imr€ Ba|atonfured szt|lösi u' 1.
4. Koiné Kovács,Anikó Aszófő Petófl s' U' 12'
5' Farkas Fér€ncné Ba|alonfiired Fúrdő u. 18,
6. Fark.s B.|áz5 B.|dtonfuíed r4órá F. u' 5.

7. Megyei KaLasaófav&elmi lg.zgátóég 8200. Veszprém. oózsá Gy. o. 31.
8' ÁNTsz a23o. &latonfi]red. Major g. 5'
9' Kózép.duíántúli KörnyezétvédeImí FeIo9y€|6ség 800o' székesfehéNár Bos2úsétaté. 1
1o. KDT vízuov| loázaltósáo Velzprémi szc kas zTél. öl seg Veszp/ém, A|a.y ']' J' 2]'
r l .  l4eoue' . tooú úa.os rr 'va iésos tn|.orménylat iTürc| lósága veszo.e. ,  oT?s3 Gy'  . ' ' ]L '
t2' VJ:;rér Megye| |.eres|edélr.i és toárkaíra.a 820o' VesJprém, Bldapest u ]'
13. MUnkaÜqyi Fe|ü9ye|6sé9 82oo' Veszprém. aatsényi U. 5.
14. FoqYasztóvédélmi Felügyelóég 82oo. Vészp.ém, lr1€gyeház té| 1.
15' városi Rendőri<apitánYslg Bálalonfü.€d' Fúrdő u' 15.
16 '  Vá los.e.d € zési  & Epjté* osz lá|Y He|yben
l7 ' katá|

1i",,*t
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Ugyszámunk:
Iktatószámunk:

r57612012.
8r76312012.

IJ gyintézőnk: Fábián Edit

Tárgy: Hulladékkezelési engedély

1.00

HATAROZAT

Engedélyes: PROBIo Balatonfüredi Telpülésiizemeltetési ZártkörúenMűkodő Részvénytársaság

2,00 Az engedélyezetthulladékkezelési tevékenység:

. nem veszélyes hulladékok begyűjtése

- nem veszélyes hulladékok szállítása

- nem veszélyes hulladékok tárolása

Engedélyes tészére kömyezetvédelmi szempontból

engedélyezem,

hogy a 3.00 és 4.00 pontban megadott tajtájtt és mennyiségii nem veszélyes hulladék kezelését

végezze'

3.00 Az Engedétyesnek az Észak.Balatoni HulladékgazdáIkodási Projecttől friggetlenül végzett
tevékenysége során kezelhető hulladékok megnevezése, mennyisége:

Kérjük, Itogy v úlaszukban hivaÍkozzanak az iktató súnru nkra !

3.01 A thető és szói|ithatő hulladékok zese, men

EWC kódszám Megnevezés Mennyiség
[tonna/év]

t7 Építési és bontási hulladékok (beleértve a sz€nnyezett területekről kitermelt fiildet is)

t 7  0 I Beton, tégla, cserép és kerámia

l 7  01  0 t Beton 1000

I't 0r 02 TégIa r000

17  01  07
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke amely

különbözik a 17 0| 06-tól
Í290

17 05 Föld (ideértve ű Szennyezett területek,ő! szó,*"z, kite,*nlt ftld.

t7 05 04 Föld és kövek amelvek különböznek a l7 05 03-tól 1875

17  09 Esvéb építkezési és bontdsi hulladékok

1"7 09 04
Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a l7

09 01. 17 09 0z és 17 09 03.tó1
s50

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 3l3-5ó. l
Hon|ap: iltttr] :/'/kcltittVÍ.Ztl1tlhlit()s:1{.l1u

'', :\!oktttat\kiatltnanyYa ] 2\] 57 ó- I 2- ].loc

Székesfehérvár' Hosszúsétatér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pt..; l37

gyfélszolgála t: Q2} 51.4.3fi
Ügyfélfogadási itlő: Hétfó: 8a. 12@

Szerda: 8J1.l2!0 és 13@ _ 16 @

Péntek:8!_  12 @

Kedd, Csütijrtök: Nincs ügyfélfogadás!



3.a2 A tárolható hulladékok ezese,

EwC kódszám Megnevezés Mennyiség [tonna]

t7 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt fiildet is)

t7 05 Föld (ideérne a szennyezett terüIetekről szórmazó kitermelt.földet), kövek és kotrósi meddő

17 05 04 Föld és kovek amelvek különböznek a l7 05 03-tól 4502

4.00 Az Engedétyes á|ta| az Észak.Balatoni llulladékgazdálkodási Project keretében végzett
tevékenysége során kezelhető hulladékok megnevezése, mennyisége:

4.0| Begyűjthető és a veszprémi hulladékválogatómííbe (illetve annak fogadóképtelensége vary
működésképtelensége, vagy havária esemény esetén a hulladék fogadására és kezelésére
engedéllyel és feljogosííással rendelkező félhez) száltítható hulladékok megnevezése,
mennyisége:

Begyűjthető és a királyszentistváni hulladékkezelő telepre (illetve annak fogadóképtelerrsége
vagy működésképtelensége, vagy havária esemény esetén a hulladék fogadására és kezelésére

engedéllyel és feljogosííással rendelkező félhez) szá|lítható hulladékok megnevezése,

mennyisége:

4.02

EWC
kód

Megnevezése Mennyiség(íév)

L5 Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek,
tiirlőkendők. sziírőanvaqok és védőruházat

I5 0l Csomagolósi hulla"dékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolósi hulladékokat)

l 5  01  01 Papír és karton csomagolási hulladékok I 050

15 0 l  02 Műanyag csomagolási hulladékok 600

15 01 04 Fém csomasolási hulladékok 5

15 01 05 Vegyes öSszetétell'i kompozit csomagolási hulladékok 345

150101 Üveg csomagolási hulladékok 750

20 Települési hulladékok (háztartási huttadékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és

intézménvi hulladékok)' beleértve az elkülönítetten gyűjtiitt hulladékoka! iq)

20 01 Elkíitönít ett en gyiíjt ött hulla^dék fr akc iók (kiv év e 1 5 0 1 )

20 01 01 Papír és karton 450

ElVC
kód

Megnevezése Mennyiség (tlév)

19 Hutladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő

szennyvíztisztítókból, illetve azívóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok

19 12 Közetebbről nem meghatározott mechanikai ke:etésből (pl. osztólyozás, apríttís, tömörítés,
pelletek ké szíté se) szrirmazó hulladékok

19  L2  12 Egyéb, a |9 |2 ll.től különböző hulladékok mechanikai kezelésével
nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)

I 000

z0 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari

és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat ís

20 01 Elki,ilönítetten gyííj tött hulladék frckciók ( kiv év e I 5 0 ] )



20 ar 41 Kéménysöprésből származó hulladékok t '-
20 02 Kerti és parkokból szórmazó hulladékok (a temetői hutladékot is beleérne

20 0202 Talaj és kövek
[ - *

240203 Egyéb, bio lógiai lag lebonthatatlan hulladékok 170

20 03 E gy é b t e le pül é s i hulladék

U*yUO,","OU,U., nu,,
I

20 03 0l

20 03 02

20 03 03

20 03 07

20 03 99

Piacokon keletkező hulladék fia

Uttisztításból származó hul ladék 120

Lom hulladék 670

Közelebbről nem megh atár ozott lakossági hulladékok 170

4.03 Begyííjthető és a balatonfiiredi kompos ztá|ót te|epre szállÍtható hulladékok megnevezése,
mennyisége:

EWC
kód Megnevezése Mennyiség (t/év)

20 Telepiilési hulladékok (háztaríási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari
és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten g5lű.itött hulladékokat is

2A 02 Kerti és parkokbóI szófrnazó hultadékok (a temetői hulladékot is beteénve)

Biológiailaglebomló I zsoo20a2a l

20 03

2003 02

E gy é b t e le p üt é s i hulladék

Piacokon keletkező hulladék 200

5.00

A begyűjtés és szállítás az Engedélyes gépjármiÍveivel történik a 7.00 pontban felsorolt
teleptilésekről.

A 3.01 pontban felsorolt hulladékokat az Engedélyes a termelőktől, illetve a hulladékok birtokosaitól
gyűjti be a telephelyén vagy közvetlenül elszállítja arra engedéllyel rendelkező kezelőhöz atovábbi
kezelés céljából. A száI|ítás pormentes begyűjtést és konténeres szállítást lehetővé tevő
gépj árművekke1 történik.

A 3.02 pont szerinti 17 05 04 EwC kódszámú föld hulladékot a Balatonfüred,087 hrsz' alatti
hulladéklerakó hulladéklerakással nem érintett területrészén tárolják azza! a céllal, hogy ezen
hulladéklerakó rekultivá ciójánáI kívánj ák felhasználni

A 4,0l pontban felsorolt hulladékok a lakosság részére kihelyezett edényzetekben és a
gyűjtőszigeteken kerülnek szelektív gyűrjtésre. Az Engedélyes a begyiijtést köveúen a veszprémi
hulladókválogató műbe (illetve annak fogadóképtelensége vagy műkc;áéiképtetensége' Vagy havária
esemény esetén a hulladék fogadására és kezelésére engedéllyel és feljogosíiással reidelkező fé|hez)
szállítja a hulladékokat. A 15 01 07 EWC kódszámú üveg csomagolási hulladékot a 8230
Balatonfüred' Aszófói u., 087 hrsz. alatti telephelyen, betonozotialjzatú elkerített részen deponálják.
A hulladék hasznosítónak történő átadása a telephelyről folyamatosan torténik.



+

A 4.y2pontban feltüntetett hutladékokat az EngedéIyes a begyűjtést kovetően a királyszentistváni

hul1adékkezelo telepre (illetve annak fogadóképTetensége vagy miiködésképtelensége, vagy havária

esemény esetén a t,undot fogadására és kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező félhez)

szálr|ítja tovább i kezelés célj ából.

A 4.03 pontban szereplő hulladékok a begyűjtést követően a Balatonfüredi Térségi Komposztáló

Telepre terülnek beszállításra, majd ott további kezelésre.

6.00 A kezelés telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

A Szállítójárművek tárolása a Balatonfüred, Fürdő u. 20. szám alatt történik.

A telephely kialakítása:

A telephely 400 m2 alapterületú betonozott térbol á1l. A nyílt színen kívül egy fedett 231 m.

alapterületű acé|víz szeikezetu csarnok található. A tertileten a kültéri világítás megoldott. A

betonozott területről isszegyűlt csurgalékvizeket folyóka vezeti egy zárt tározőba. A közlekedési,

edénytárolási és mozgatáSi teruleók szilárd burkolatúak. A terület kerítéssel körülkerített,

portaépület szociális nótyiséget rendelkezésre állnak. A kárelhárításhoz szükséges felszerelések,

eszkozok biztosítottak.

7.00 Az engedélyezetttevékenység végzésének helyszíne:

Abegyűjtés,szál\ításaza|1bbitelepülésekrőltörténhet:

Alsóörs, Aszófó' Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonhenye, Balatonszepezd,

Balatonszolós, Balatonudvari, Bamag, Csogak, Dörgic'se' Kővágóörs, KöveskáI, Lovas, Mencshely,

Mindszentkálla, Monoszló' Nagyvá,iony, óuuaavai, Örvényes, Paloznak, -Pécsely, 
Pula, Révfülöp,

S zentantalfa, S zentbékálla, S zentj akabfa, Tagyon' T ihany' Vászoly, V orö stó, Zánka

A tárolás a Balatonfüred, 087 hrsz' alatti hulladéklerakó hulladéklerakással nem érintett, elkülönített

részén történhet.

8.00 Az Engedélyes hulladékkezelést szolgáló személyi, Lárgyi és pénzügyi eszkiizei:

személvi feltételek:

- Az Engedélyes környezetvédelmi felelőst alkalmaz.

- A hul1adékkez e1ést végzőcég felelős vezetője felsófokú műszaki végzettséggel rendelkezik.

- Azalkalmazottak rendelke ziek atelepülési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó képesítéssel

(oKJ21789801telept i lésihul ladékgyűjtoésszál lító).
. A tevékenységet3{fő végzi.

tárgyi feltételek:

- hídmérleg
- 12 db szállító gépjármű
- 3 db konténerszá|Iítő gépjármtí

oénzüei/i feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az Engedélyes környezetvédelmi

felelősségbiztosítással rendelkezik.

9.00 Tárgyi engedély érvényességi ideje:

Határozatom a begyŰ|jtési, szállítási és tárolási tevékenységré vonatkozóan 2014. június 30-ig

érvényes. B,t t*Jfi*Ttelephffi teuo tu'ttuoekok további megfelelo kezelésérol/kezeltetéséről

gondoskodni kell'

10.00 Előírások:

10.01 Kezelésre csak a 3.00 és 4.00 pontban feltüntetett hulladékok kerülhetnek.

10.02 A hulladékok további kezelésére - a kömyezeti éS gazdasági hatékonyság figyelembevételéVel

kiválasztott _ a lehetó legközelebbi, ana alkalmas létesítményben kertilhet Sor.
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10.03 A hulladékokkaI végzeÍI" tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy a környezet

szennyeződésének megakadályozása biztosított legyen.

10.04 A begyűjtött hulladékok kizáró|ag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással
rendelkező kezelőnek adhatók át további kezelésre'

10.05 A települési sziliárd hulladék szá||ítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást
megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel,
szá||ítój árműve l, kö rnye Zetszenny ezé st kizár ó mó do n ke l l vége zni.

10.06 A hulladékszállíuísra használt gépjármű rendszeres tisztítását, olyan térburkolattal ellátott,
mosótérrel rendelkező területen kell végezni, ahonnan az eI|tasznált víz előkezelést, tisztítást
követően közcsatornába, vagy közműpótló berendezésbe kerül. Tilos a tisztítáSt köztertileten' felszíni
vizekben és ezen vizek mellett 500 méteren beliil végezni!

10.07 Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a k<irnyezet ne Szennyeződjék. Szállításbó1 eredő
szennyeződés esetén a szá||ítő köteles gondoskodni a hulladék azonnali eltakarításáról' a terület
szennyeződés-mentesítéséról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállít.ásáról.

10.08 Az Engedélyes települési hulladékkezelést akkor végezhet, ha a tevékenységéből eredő, esetlegesen
bekövetkező havária helyzet e|bárítására megfelelő mértékű biztosíték, pénzúgyi garancia *egtetet
biZtosítja

10.09 Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, az Engedélyes
köteles a bekövetkezésétőI számított 15 napon belül a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Terrnészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) felé jelenteni azt.

10.10 Amennyiben aZ Engedélyes az engedé|yezett hulladékkezelési tevékenységet aZ engedély
érvényességi ideje után is végezni kívánja, úgy az ene irányuló kérelmet a jogszabály szerinii
adattaÍtalommal az engedély érvényességi idejének lejárta előtt be kell nyújtania a Közép-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Yízúgyi Felügyelőségre, (továbbiakban:
F elíigy előség) figyelemmel az engedélyezési eljárás időszükségletére is.

10.11 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Felügyelőségnek haladéktalanul be kell
jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes kcjteles azonnal megkezdeni' az okozott kárt
saj át költségén felszámolni.

10.|2 Amennyiben az Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, ílletve
azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági
engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkiil vagy attól eltérően vegii,
hul ladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

11.00 A Veszprém Megyei Kormónyhivatat Népegészségügyi Szakigazgattisi Szerve Balatonfiredi,
Balatonalmárli, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Népegésuégü7yi Intézete előírásai:

A 2000. évi XLIII. törvény _ a hulladékgazdálkodásról _ 16. $ (1) bekezdés értelmében hulladékot
úgy kell száIlítani, hogy annak során a környezet ne Szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés
esetén a szá|Iitó a hulladék eltakarításáról' a terület szennyeződésmentesítéséról, valamint az eredeti
kömyezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

A 2000. évi XLil. törvény _ a hulladékgazdálkodásról - 5' $ értelmében minden tevékenységet úgy
kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse' illetve a komyeiet
terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon kömyezetve széLyeztetést' illetve
kömyezetszennyezést.

Üzemelés során be kell tartani a 1612007. (Iv. 10.) EüM rendeletben - a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekról - foglaltakat.

A telep folyamatos rovar- rágcsálómentességéről, munkagépek tisztításáról gondoskodni kell.

12.00 A hulladékkezelő telephely bezárásának feltételeí:
Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott hulladékkezelési
tevékenységet folytatni nem kívánja' a tevékenység megszüntetését a Felügyetőségnek be kell
;elenteni' A telephelyen lévő hulladék e|szá|Iításáról és további kezelésérőI az Engedélyes köteles
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gondoskodni. A hulladékkezelő te|ep bezárására indított eljárás során az üzemeltetónek be kell
mutatnia a telep működése következtében a kcimyezateÍ" ért hatások becslését, meIy alapján a
Feliigyetőség megállapítja aZ esetleges további vizsgálatokat' illetve az utógondozás és tájrendezés
feltételeit.

13.00 EngedélyesÍ és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

14.00 Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni' megfizetésre került' Egyéb
eljárási költség nem merült fel.

15.00 Jelen határozatomjogerőre emelkedésével egyidejűleg az e tárgyban korábban kiadott zOI28/2O|o.
ügyszámú, 827I/20II. iktatószámú hulladékkezelési engedé|y éményét veszti, helyébe jelen
határozatIép.

16.00 Döntésern ellen a közléstől számított 15 napon belül az országos Kömyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de|tozzámhárom példányban benyújtott _
igazgatási szolgáltatási díjköteles _ fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen
döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett
új elj árásra utasíthat.

INDoKoLÁS

A Közép.dunántúli Kömyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (továbbiakban:
Felügyelőség) a Probio Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (továbbiakban: Zrt.) kérelmére a
2o|28l20l0. ügyszámú, 827L|20II. iktatószámú nem veszélyes hulladék begyűjtésére, szá|Iítására és
tárolására vonatkozó hulladékkezelési engedélyének módosítása tárgyában L576lz0n, ügyszámon
közigazgaÍási hatósági elj árás indult.

A kérelmet a telepü!ési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.
14.) Kormóny rendelet (továbbiakban: Thr.), a hulladékgazdólkodósról szóló 2000. évi XLIil. tönény
(továbbiakban: Hgt.) és a környezet védelmének általános szabóIyairól szótó 1995. évi LIII. törvény
(továbbiakb an: Kvt.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

A Felügyelőség akére|em áttanulmányozását követően hiánypótlás benyújtását írta elő, továbbáfelszólította
az Engedélyest az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére, melynek mértéke tárgyi ügyben a
környezenédelmi, természenédelmi, valamint a vízíigyi hatósógi eljdrasok igazgatasi szolgóltatdsi díjairól
szóló 332005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I. fejezetének 3. (nem veszélyes hulladék
begyújtése: 12$aa Ft.) és 4. (nem veszélyes hulladék szá||ítása:96000 Ft.) pontja alapján, figyelemmel az
5 1' pontra (módosítás esetén a díjtétel 5a %o-a) 84 000 Ft, továbbá az I. fejezet 6. (nem veszélyes hulladék
tárolása) ponda alapján 144 000 Ft', tehát összesen z28 )ao FL továbbá u Attami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgólat egyes közigaz7atdsi eljdrdsaiért és igazgatási jellegíí szolgáltatósaiért fizetenclő
díjakról szóló 1/2009' EíiM rendelet 1. melléklet XI. 13. pontja alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai' Sümegi Kistérségi
Népegészségügyi Intézet részéte a komyezetvédelmilvízügyi hatóság eljárásában való szakhatósági
közreműködésével kapcsolatban 27 7 00 Ft,

Az EngedéIyes Z0I2, április 4' napján érkezett beadványában úgy nyilatkozott' hogy a telephelyén
engedéllyel táÍal't L7 05 04 EWC kódszámú hulladékot 2012. június 30. napjáig átad1a engedéllyel
rendelkező kezelónek

Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízúgyí
hatósági eljárásra, továbbá a kömyezetvédelmi/vízugyi hatóság eljárásában való szakhatósági
közreműrködésre vonatkozóan is megfizette, az igazgatási szolgáltatási drjak megfizetéséről szóló
nyilatkozatok másolatait megküldte a F eliigy elősé g részére.

Az Engedélyes 20|2. június 4-én érkezett levelében tájékoztatta a Feliigyelőséget,hogy a l7 05 04 EWC
kódszámú hulladék tekintetében a tárolásra vonatkozó kérelmét fenntartja.

A fentiek alapján a Felügyelőség 54098170|2. |ktatószá,mú végzésében újabb tényállás tisztázását írt elő,
tekintettel arra, hogy a benyújtott iratanyagok alapján nem volt tisztázott, hogy jelenleg mekkora mennyiségti
17 05 04 EWC kódszámú hulladék található a telephelyen, továbbá annak igazolása is szükségessé vált, hogy
a Hgt. 3. $ q) pontjában foglaltaknak megfelelően, a környezet veszélyeztetését kizáró módon tortént- g a
fenti hulladék eddisi tárolása.
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Az Engedélyes 2012, június 27 . napján érkezett levelében Íá!ékoztatta a Felügyelőséget, hogy a telephelyén
jelenleg 262l tonna 17 05 M EWC kódszámú hulladék található.

Az Engedélyes 2012, április 4. napján benyújtott levelében úgy nyilatkozott, hogy a fenti hulladék esetében
1875 tonna/év mennyiségben kérelmezi a táro|ást. A Feliigyelőség megállapította, hogy ez a ny1|atkozat
ellentmondásos aZ Engedélyes 2oI2. jűnius 27, napján érkezett levelében foglaltakkal, téiintettel ana' hogy
ott nagyobb mennyiség szerepel (2627 tonna).

A fenti ellentmondás tisztázása érdekében a Felügyelőség 59827/2012. iktatószámű végzesében újabb
tényállás tisztázását írta elő.

Az Engedélyes 2012.július 30. napján érkezett levelében 4502tonna 17 05 a4 EWC kódszámú hulladék
tárolását kérelmezte.

A Felügyelőség az ügyintézés határidejét 30 nappal meghosszabbította, tekintettel arra, a targyi e|játálsban a
beérkezett adatok kiértékelése, a kellően megalapozott és bizonyítékokkal a!átámasztotr döntés móghozatala
hosszabb időt vett igénybe'

A Felíigyelőség 68003/2012. iktatószámú végzésében a környezetet ért hatások becslését illetően további
tényállás tisztázásra szólította fe| az Engedélyest.

Az Engedélyes 2012. augusztus 29-én érkezett nyilatkozatábaneleget tett a felhíVáSnak.

A kérelem, és annak kiegészítései, valamint az e|őzmény iratanyagok együttesen tarta|mazták az engedé|yt
kérő nevét, KSH azonosító kódját, ateÍvezett kezelési tevékenység megnevezését, a begyűjteni, szállitani és
tárolni teryezett hulladékok EWC kódszámát, mennyiségét, a végezni kívánt hulladékkezelési tevékenység
leírását' kezelési technológiáját, annak műszaki és kömyezetvédelmi jellemzőit, a kömyezetbiztonságra,
illetve ahavária e|hárítására vonatkozó terveket és a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételeket]

Megállapítást nyert" hogy az Engedélyes rendelkezik a Veszprém Megyei BÍróság, mint Cégbíróság Cg.19-
l 0-500007 cégjegyzéks zámű érv ényes cégbeje gy zésév e|.

Az Engedélyes jelen határozatom 8.00 pontjában foglaltak szerint biztosítani tudja a kezelés azon személyi,
tárgyi és pénzügyi feltételeit, melyek biztosítják a hulladékkezelés környezetvédelmi és közegészségügyi
szempontoknak maradéktalanul megfelelő e||átását.
Az Engedélyes igazo|ta, hogy a Thr. 18. $-ában előírtaknak megfelelően a személyi feltételek biztosítottak.

A kérelem és annak kiegészítése taftalmazta azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység
környezetvédelmi szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetveszé|yeztetést kizáró módon történő végzésétlez szükséges személyi, tárgyi és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A komyezetvédelmi előírások betartása me|lett a k<irnyezet
veszélyeztetésével nem kell számolni' ezért a hulladékkezelési tevékenységet környezetvédelmi szempontbó'
engedélyeztem.

A Feliigyelőség 34756/2012' iktatószátmú' |eve|ében értesítette az érintett civil szervezeteket az e|járás
megindításáról. Civil szervezet az engedé|yezési eljárásba iigyfélként nem jelentkezett be.

Az eljárás során 3475512012. iktatószámú levelemmel megkerestem az ü&vben érintett szakhatóságot:

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Balatonfüredi,
Balatonalmádi' Tapolcai, Sümegi Kistérségi Népegészségügyi Intézete XIx-R-094l0og22-z/2aÍz.
ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a 11.00 pontban foglalt elóírásokka| ttozzájárult az engedély
kiadásához.

Szakhatósági állásfogla|ását az a|ábbiak szerint indokoIta:

,,A Közép.dunóntúli Környeze\éclelmi, Természenédelm'i és Vízügyi Fetügvelőség megkereste hatóságomat
a környezetvédelmi, természetvédelmi, víziigyi hatósági és igazgatási feladatokat ellótó szervek ktjetoLésérőt
szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/B s (1) bekezdése, valamint a tetepíilési hutlaclékkat kapcsolatos
tcvékenvségek végzésénck feltétcleiről s:óló Kormány rendelet 20. s rtl bcke:dés a), b) és d) ponÍjai
értelmében a Probio Zrt. - 8230 Balatonfiired, Fürdő u. 20. telephel1l: 8230 BalatonfürerJ hrsz.: 0B7 - nem
veszélyes hulladékkezelési engedély módosítósdhoz szükséges szakhatósági títtósfoglaiás beszerzése végett.

A s zakhat ó s d g i ho zzáj órul tis in doko lás a :
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A rendelkezésemre álló dokumentóciók ótvizsgálása során
engedély módosítósa kapcsón, az üzemeltetés sorón jelentős
s zi gnifikán s humdn- e g é szs é gii gy i kockázatnöv e Iő hat ás s al nem

fo glalt ak s ze rint hat ór ozt am.

mególlapítottam, hogy a hulladékkezelési
környezeti terhelés nem keletkezik, ezdltal
kell számolni, ezért a rendelkező részben

Szakhatósógi álldsfoglaldsom sordn az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001' (X. 25.) Korm. rendelet, valamint a települési szilórd és fotyékony hutladékkal kapcsolatos
közegésuégügyi követelményekről szóló 16/2002. (V.10.) EüM rendelet előírdsait vettemfr7yelembe.

Az önóItó jogorvostatot a közigazgatási hatósógi eljárós és szolgóltatas óltalónos szabólyairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a tovítbbictkban: Ket.) 44. s e) bekezdése alapjón zártam ki, s e jogszabcilyi helyre
hiv atk o zás s al adt am t ój é ko zt at óst a j o g o rv o sI at l e he t ő s é g é r ő l.

Az eljóróst cselel<rnény kapcsdn eljórási költség nem merülÍ fel, ezért annak mególlapítdsáról és viseléséről
nem renclelkeztem.

Hatósógom hatóskörét a 1991. évi XI. törvény _ az egészségügyi hatósdgi és igazgatósi tevékenységről - 4.

$-a, illetékességét c|z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgdlatról és a gyógyszerészeti

óllamigazgatósi szerv kijelöléséről szóló 32320t0. (XIL 27.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete állapítja me8.,,

Határozatom 3.00 és 4.00 pontjában meghatároztam a begyűjthető, szá||ítbatő és tárolható hulladékok fajtáját
és mennyiségét, külonválasztva az Engedélyes áItaI az Eszak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Project
keretében végezníkívánt tevékenységét a Projecttől ftiggetlenül végezni kívánt tevékenységétől.

A 10.02 pontban szereplő előírást a Hgt.4. $ h) pontjában rogzített közelség elve alapján tettem.

Határozatom 10.03 pontjában rögzített előírást a Hgt,5. $ (1) bekezdése a|apján tettem.

A begyűjtÓtt és szállított hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőknek kerülnek átadásra' Határozatom
10.04 pontjábanaHgt.13. $ (2) bekezdés b) pontja és a 14. $ (1)' (2) bekezdése alapján tettem elóírást. A
hulladék átadásakor meg kell győződni az érvényes engedély meglétéről.

A biztonságos szállítás érdekében a 10.05 pontban foglalt előírást tettem. A jogszabályi alapot aThr.9.$-a
szolgáltatja'

Íiatározatom 10.06 pontjában tett eioírásomat a telepiilési szilórd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegésuégügyi követelményekről szőIó Í6l20a2' gV.10.) EtiM rendelet 3.$ (1) bekezdése alapján tettem.

A 10.07 pont elóírása a Hgt. 1ó.$ (1) bekezdésén alapul, ugyanis szá||ító a hulladék szállítmány rendeltetési
helyére történő biztonságos eljuttatásáéért felelős'

A pénzügyi fedezetet mindaddig folyarnatosan biztosítani kell, amíg a tevékenységet folytatj a, hiszen ez a
tevékenység végezhetőségének egyik alapfeltétele aThr.I7. (l) bekezdés e) pontjában foglaltakra tekintettel.
Erre vonatkozőan a 10.08 pontban szerepeltetek előírást.

Amennyiben jelen határozatban meghatározott feltételekben változás következik be, a változást annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Felügyelőség felé jelenteni kell a Thr. 22. S (5) bekezdésében
foglaltak alapján. Erre vonatkozóan ahatározat 10.09 pontjában tettem előírást.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a jelen eljárás tárgyátképező tevékenység a Hgt. t4. $ (1).(2) bekezdései és
a Kvt.66. $ (l) bekezdés e) ponda alapján csakjogerős hulladékkezelési engedély birtokában végezheÍ.ó.
Elózőek okán a tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély érvényességi idejének lejárta
előtt kellő időben gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról figyelemmel
arra is, hogy az engedélyezési eljárás irányadó ügyintézési határideje 3 hónap, amelyet a vonatkozó
jogszabáIy szerinti számos, ügyintézési határidót megszakító tényező befolyásol. Fentiekre tekintettel az
10.10 pontban eloírást tettem.

Az |0.11pontban szereplő előírást aKvt.8' $ (l) és (2) bekezdése aiapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésénekjogkövetkezményeiről a Hgt.49. $ (l) bekezdésének a) és b)
pondában foglaltak alapján aL0.12 pontban rendelkeztem.

A telephely bezárására vonatkozóan a 12.00 pontban tettem előírásokat a Thr. 23' $-ának rendelkezései
szerint.
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r', Az áttekinthetőség és az ellenőrizhetőség érdekében az Engedélyes részére e tárgyban korábban kiadott
2012812010. ügyszámú, 827LlzO11. iktatószámú hulladékkezelási engedély határozat érvényéról jelen
határozatom 15.00 pontjában rendelkeztem a megállapított jogok és k<jtelJzettségek biztosíLása mellett.
A tárgyi engedély érvényességi idejét a haÍározat 9.00 pontjában állapítottam meg az Engedétyes 2OI2.
március l-jén érkezett kérelme a|apján, tekintettel a Thr. 22's @ bekeidésében és á Hgt. z|$ q) pontjában
foglaltakra.

Határozatomat a Hgt. 14. $ (2) bekezdés és a Thr.20' $ (1) bekezdés a), b) és d) pontja alapján hoztam meg.
A jogorvoslati eljárás díja a DíjR.2. $ (4) bekezdése szerint az e|őzőekben hivátkoiott oi;iotet 5Ovo-a, azazI 14 000 Ft

Az igyintézési határidő leteltének napja: 2OI2. október 2.

A Felügyelőség az ügyintézést jelen döntés postára adásával |ezárta, így az ügyintézési határidőt
megtartottnak tekinti.

Határozatom ellen a fellebbezési jogot a közigazgatási hatóstigi eljdnis és szolldlnrós általtinots szabótyairól
sz'óló 2004. évi CXL' törvény (továbbiakban: Ket.) 98. $ (l) uét<eiaese alapján a Ket. 99. $ (l) bekezdésében
meghatározott időn belül biztosítottam.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőság döntését postai úton
99. $ (l) bekezdése alapján a közléstől, azaz akézhezvéte|től számított
kérelem benyújtására.

Jelen döntésem' amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztenek elő, a közlés utáni 15. napot köVető naponkülön értesítés nélktil jogerőre emelkedik a Ket.73/A, s tt) uerczaés a) pontja alapján.
A Felügyelőség a dtntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízíigyi hatósdgi és igazgatósi feladatokatelldtó szervek kijelöIésérőt szótó 3472006. (XII'23.) Kormtiny rendelet (továbbiakb an: rendelet) 8. $ (l)-(2)
bekezdése és aHgt. 14. s (2) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint arendelet 5.$ (2) bekezdése és 1.számlí melléklet W' fejezet 3. ponda és a Ket.21' $ (l) bekezdés c) ponda szerinti illeiékessége alapján
eljárva hozta meg.
Az rendelet 32lB. $. (2) bekezdése alapján jelen határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatósággal közölni kell.
A környezetvédelmi hatósdgi nyilvóntartós vezetésének szabólyairól szótó 7/200a. g.18.) KóM rendelet,
valamint a Thr. 25. $ (1) bekezdése szerint jelen határozatbatősági nyl|vántartásba vételéről intézkedterrr
határozatom 13.00 pontjában foglaltaknak megfelelően.

Székesfehér v ár, 20 12. szeptember 26.

Dr.Zay Andrea

igazgatő
megbízásábőI

Bognár József s.k.

engedélyezési
igazgatóhelyettes

Kiadmány hiteléül:

közli, a Ket.78. s (10) bekezdése és
l 5 nap áll rendelkezésre jogorvoslati


