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H A T Á R O Z A T 

 

A Hatóságom által a Fémker Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft. (székhely: 

9027 Győr, Hűtőház u. 6. KÜJ szám: 100 510 438 KSH azonosító szám: 10454273-4677-113-8,  KTJ 

szám: 102 724 157) részére ZA/KTF/00866-13/2019. iktató számon kiadott nem veszélyes hulladék 

gyűjtési és előkezelési engedélyt kérelemre az alábbiak szerint 

módosítom. 

 

IV. 

Környezetvédelmi előírások, kikötések, üzemeltetési feltételek 

1. A Nagykanizsa, Csengery út 84. szám 3774/19 hrsz. alatti telephelyen gyűjthető nem veszélyes 

hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerinti kódszáma, valamint 

éves mennyisége a következő táblázatban összefoglaltaknak megfelelően: 

 

A hulladék 

Hulladék 

azonosító 

megnevezése mennyisége 

(t/év) 

11 05 01 kemény cink 184700 

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 184700 

12 01 02 vasfém részecskék és por 184700 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 184700 

12 01 04 nemvas fém részecskék és por 184700 

12 01 99 

Közelebbről nem meghatározott hulladékok (aluminíum 

megmunkálásból származó Pl: sorják, enguszok, vágási maradékok. 

Gyártás közeli selejtek)  

184700 

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 184700 

16 01 06 
termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem 

tartalmaznak sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőket 
184700 

16 01 17 vasfémek 184700 
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16 01 18 nem-vas fémek 184700 

16 01 19 műanyagok 184700 

16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrészek 184700 

16 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 184700 

17 04 05 vas és acél 184700 

17 04 07 fémkeverékek 184700 

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 184700 

19 10 01 vas- és acélhulladék 184700 

19 10 02 nem-vas fém hulladék 184700 

19 12 02 fém vas 184700 

19 12 03 nem-vas fémek 184700 

20 01 36 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladéktól 
184700 

20 01 40 fémek 184700 

Összesen 184700  

 

2. A Nagykanizsa, Csengery út 84. szám 3774/19 hrsz. alatti telephelyen előkezelhető nem 

veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerinti 

kódszáma, valamint éves mennyisége a következő táblázatban összefoglaltaknak megfelelően: 

 

A hulladék 

Hulladék 

azonosító 

megnevezése mennyisége 

(t/év) 

11 05 01 kemény cink 138100 

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 138100 

12 01 02 vasfém részecskék és por 138100 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 138100 

12 01 04 nemvas fém részecskék és por 138100 

12 01 99 

Közelebbről nem meghatározott hulladékok (aluminíum 

megmunkálásból származó Pl: sorják, enguszok, vágási maradékok. 

Gyártás közeli selejtek)  

138100 

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 138100 

16 01 06 
termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem 

tartalmaznak sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőket 
138100 

16 01 17 vasfémek 138100 

16 01 18 nem-vas fémek 138100 

16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrészek 138100 

16 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 138100 

17 04 05 vas és acél 138100 

17 04 07 fémkeverékek 138100 

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 138100 

19 10 01 vas- és acélhulladék 138100 

19 10 02 nem-vas fém hulladék 138100 

19 12 02 fém vas 138100 

19 12 03 nem-vas fémek 138100 
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20 01 36 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladéktól 
138100 

20 01 40 fémek 138100 

Összesen 138100  

 

 

Jelen módosítás a ZA/KTF/00866-13/2019 iktatószámú határozat egyéb pontjait nem érinti.  

II. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet alapján az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat 

– melynek összege 120.000 Ft – a kérelmező megfizette. 

 

III. 

Jelen döntésem annak közlésével véglegessé válik. 

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé 

válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított 

harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.)  címzett, de a Zala 

Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni. 

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az 

elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (https://e-kormányablak.kh.gov.hu). 

 

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a 

keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a 

felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.  

 

Indokolás 

 

A Fémker Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft. ZA/KTF/00866-13/2019. 

iktatószámú nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedély módosítása ügyében kérelmet 

nyújtott be hatóságomhoz 2020. október 19. napján. 

A benyújtott kérelem alapján hatóságomnál 2020. október 20. napján eljárás indult, melynek 

keretében megállapítottuk, hogy a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, a tervezett 

változtatás a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető. 

https://e-kormányablak.kh.gov.hu/
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Fentiek alapján hatóságom a benyújtott kérelem alapján a határozat módosításáról döntött.  

 

Határozatomat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) 

Kormányrendelet alapján hoztam meg, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. - 81. §-ban foglaltakra.  

Az engedélyezési eljárás díjának megállapítása a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. melléklet 4.6, 5. és 37. 

pontjain alapul.  

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (továbbiakban: Eüsz törvény) 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a 

kereset benyújtásának módjáról az Eüsz. törvény 108. (1) bekezdése rendelkezik. 

A Zala Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) 

bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul. 

 

Zalaegerszeg,   „időbélyegző szerint” 

 

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

Németh József 

osztályvezető 

Kapja: 

1. Fémker Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft. -  9027 Győr, Hűtőház 
u. 6.  (10454273 elektronikusan) 

2. Varga Zsuzsanna – Környezetvédelmi vezető – (e-mailon: varga.zsuzsa@femker.hu) 

3. Irattár  
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