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HATÁROZAT 

 

A FÉMKER Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft. (székhelye: 9027 Győr, 

Hűtőház út 6., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a SO-04Z/KO/1654-11/2018. ügyiratszámon 

kijavított, SO-04Z/KO/1654-10/2018. ügyiratszámon kiadott veszélyes és nem veszélyes hulladék 

gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt 

(a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint 

módosítom. 

1. Az Engedély 3. pontja helyébe az alábbi kerül: 

3. A tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a 

továbbiakban: VM rendelet) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége: 

3.1. A gyűjthető nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(t/év) 

02 
Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, 

halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok 

02 01 
Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat 

hulladékai 

02 01 10 Fémhulladék 3.354 

12 
Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladékok 

mailto:kornyezetvedelem@somogy.gov.hu
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12 01 
Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladékok 

12 01 01 Vasfém reszelék és esztergaforgács 3.354 

12 01 02 Vasfém részecskék és por 3.354 

12 01 03 Nem-vas fém reszelék és esztergaforgács 3.354 

12 01 04 Nem-vas fém részecskék és por 3.354 

15 
Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, 

törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

15 01 
Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 

hulladékokat) 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 3.354 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 3.354 

15 01 03 Fa csomagolási hulladékok 3.354 

15 01 04 Fém csomagolási hulladékok 3.354 

16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 

16 01 

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ide értve 

a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából 

származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) 

16 01 06 
Termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem 

tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket 
3.354 

16 01 17 Vasfémek 3.354 

16 01 18 Nem-vas fémek 3.354 

16 01 19 Műanyagok 3.354 

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 

16 02 14 
Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-tól 

16 02 13-ig felsoroltaktól 
3.354 

16 02 16 
Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek 

különböznek 16 02 15-től 
3.354 

16 06 Elemek és akkumulátorok 

16 06 04 Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 3.354 

16 06 05 Egyéb elemek és akkumulátorok 3.354 

17 
Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet 

is) 

17 02 Fa, üveg és műanyag 

17 02 03 Műanyag 3.354 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz 3.354 

17 04 02 Alumínium 3.354 

17 04 03 Ólom 3.354 

17 04 04 Cink 3.354 

17 04 05 Vas és acél 3.354 

17 04 06 Ón 3.354 

17 04 07 Fémkeverékek 3.354 

17 04 11 Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 3.354 
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19 

Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül 

kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó 

hulladékok 

19 10 Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok 

19 10 01 Vas- és acélhulladék 3.354 

19 10 02 Nem-vas fém hulladék 3.354 

19 12 
Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, 

tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

19 12 01 Papír és karton 3.354 

19 12 02 Fém vas 3.354 

19 12 03 Nem-vas fémek 3.354 

19 12 04 Műanyag és gumi 3.354 

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

ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

20 01 01 Papír és karton 3.354 

20 01 36 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 3.354 

20 01 40 Fémek 3.354 

Összesen: 3.354 

 

3.2. A gyűjthető veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(t/év) 

16 A hulladékjegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladék 

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 

16 02 13* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely 

különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 
490 

16 06 Elemek és akkumulátorok 

16 06 01* Ólomakkumulátorok 490 

20 

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, 

kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött 

frakciót is 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

20 01 33* 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy 

a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is 

megtalálhatók 

490 

20 01 35* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 

20 01 23-tól 

490 

Összesen: 490 
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3.3. Az előkezelhető nem veszélyes hulladék megnevezése és mennyisége: 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(t/év) 

02 
Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, 

halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok 

02 01 
Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat 

hulladékai 

02 01 10 Fémhulladék 1.684 

12 
Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladékok 

12 01 
Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladékok 

12 01 01 Vasfém reszelék és esztergaforgács 1.684 

12 01 02 Vasfém részecskék és por 1.684 

12 01 03 Nem-vas fém reszelék és esztergaforgács 1.684 

12 01 04 Nem-vas fém részecskék és por 1.684 

15 
Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, 

törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

15 01 
Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 

hulladékokat) 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 1.684 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 1.684 

15 01 03 Fa csomagolási hulladékok 1.684 

15 01 04 Fém csomagolási hulladékok 1.684 

16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 

16 01 

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ide értve 

a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából 

származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) 

16 01 06 
Termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem 

tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket 
1.684 

16 01 17 Vasfémek 1.684 

16 01 18 Nem-vas fémek 1.684 

16 01 19 Műanyagok 1.684 

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 

16 02 14 
Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-tól 

16 02 13-ig felsoroltaktól 
1.684 

16 02 16 
Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek 

különböznek 16 02 15-től 
1.684 

17 
Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet 

is) 

17 02 Fa, üveg és műanyag 

17 02 03 Műanyag 1.684 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz 1.684 
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17 04 02 Alumínium 1.684 

17 04 03 Ólom 1.684 

17 04 04 Cink 1.684 

17 04 05 Vas és acél 1.684 

17 04 06 Ón 1.684 

17 04 07 Fémkeverékek 1.684 

17 04 11 Kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 1.684 

19 

Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül 

kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó 

hulladékok 

19 10 Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok 

19 10 01 Vas- és acélhulladék 1.684 

19 10 02 Nem-vas fém hulladék 1.684 

19 12 
Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, 

tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

19 12 01 Papír és karton 1.684 

19 12 02 Fém vas 1.684 

19 12 03 Nem-vas fémek 1.684 

19 12 04 Műanyag és gumi 1.684 

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

ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

20 01 01 Papír és karton 1.684 

20 01 36 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 
1.684 

20 01 40 Fémek 1.684 

Összesen: 1.684 

 

2. Szakhatósági állásfoglalás: 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 

35200/5079-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosításához vízügyi és 

vízvédelmi szempontból – kikötés nélkül – hozzájárult. 

 

Az Engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosítással nem érintett rendelkezései 

– változatlan tartalommal – továbbra is érvényben maradnak. 

Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes. 

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon és illetéken felül egyéb 

eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) nem rendelkezett.  

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 
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A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni 

jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával. 

A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.), kell benyújtani a 

Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve. 

A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot 

hozó szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül elektronikus űrlapkitöltő 

IKR rendszer használatával. 

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által 

rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a http://birosag.hu/nyomtatvany-

urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok oldalról tölthető le. 

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot 

választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan 

kézbesít részére. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs 

halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben 

részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét 

megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket 

pedig valószínűsíteni kell.    

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése 

a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az 

érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.    

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.  

 

INDOKOLÁS 

Az Engedélyes a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által kiadott Engedéllyel rendelkezik. Az 

Engedély 2018. július 11. napján véglegessé vált és 2023. június 30. napjáig hatályos. 

 

Az Engedélyes a 2020. november 23. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében az Engedély 

módosítását kérte, tekintettel arra, hogy az Engedélyben szereplő hulladéktípusokhoz tartozó 

mennyiségeket éves kvótában kívánja megadni.   

 

Az Engedélyes a kérelemhez csatoltan benyújtotta a környezetvédelmi vezető által készített a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 

szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 7. § (1) bekezdés és a 9. 

§ (1) bekezdés előírásai szerint összeállított dokumentációt.  

 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
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Az Engedélyes a kérelméhez az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta: 

 

- Az Engedélyes tárolt cégkivonatát. 

- A telephely tulajdoni lapját, telepengedélyét és térképmásolatát. 

- A köztartozásmentesség igazolását. 

- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló nyilatkozatot. 

- A hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségéről szóló nyilatkozatot. 

- A környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló biztosítási kötvényt. 

- A környezetvédelmi vezető végzettségét igazoló dokumentumot. 

- Az üzemorvossal kötött szerződést. 

A Kormányhivatal a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a 

benyújtott dokumentációból nem derült ki egyértelműen, hogy a gyűjthető veszélyes hulladék 

mennyiségében és a jóváhagyott veszélyes és nem veszélyes hulladék hulladéktárolóhely üzemeltetési 

szabályzatában történik-e változás. 

 

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/TO/02155-2/2020. ügyiratszámú végzésében 

hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.  

 

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során a SO/TO/02155-2/2020. 

ügyiratszámú hiánypótlási felhívásra nyilatkozott, hogy az Engedélyben jóváhagyott üzemeltetési 

szabályzatban nem történik változás, valamint csatolta a gyűjteni kívánt veszélyes hulladékok típusát 

és mennyiségét tartalmazó táblázatot. 

 

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy az Engedélyes az 

Engedélyben szereplő hulladéktípusokhoz tartozó mennyiségeket éves kvótában kívánja megadni. A 

gyűjteni kívánt veszélyes hulladékok, valamint a gyűjteni és előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok 

összmennyiségében, a gyűjtési és előkezelési technológiában, a telephelyen folytatott 

hulladékgazdálkodási tevékenység egyéb tárgyi, illetve személyi feltételeiben – a korábban már 

engedélyezett állapothoz képest – változás nem történt. 

 

Az Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díj r.) 1.  mellékletének 4.6., 11, és 4.6., 

valamint 5. és 37. pontjai szerinti 210.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – felhívásra – 

megfizette. 

 

A Kormányhivatal a kérelmet és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során 

a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatóságkénti bevonása szükséges.  

 

Az Engedélyes a területileg illetékes Vízügyi Hatóság közreműködéséért, az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerinti 5.000 forint összegű eljárási illetéket – 

felhívásra – megfizette. 

 

A Kormányhivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) 

bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 60. és 61. pontjai alapján megkereste az ügyben érintett 
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vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy adja meg szakhatósági 

állásfoglalását a tárgyi ügyben. 

 

A hatáskörében és illetékessége szerint eljárt szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint 

megadta. 

 

A Vízügyi Hatóság a 35200/5079-1/2020. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását 

az alábbiakkal indokolta: 

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/TO/02155-6/2020. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági 

állásfoglalás megadása céljából. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 58., 59., 60. és 61. pontjai alapján veszélyes 

és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban vízügyi és vízvédelmi 

szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti 

vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-

e, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz 

tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására 

gyakorolt hatás vizsgálata. 

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta az Engedélyes által, 2020. novemberében 

összeállított dokumentáció elektronikus elérési útvonalát. 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a 

fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

Az Engedélyes a Nagyatád, 1562/15 hrsz. alatti telephelyén módosítani kívánja az egyes hulladékok 

éves átvehető mennyiségét. Az Engedélyes a telephelyen évente összesen 490 tonna veszélyes 

hulladékot kíván gyűjteni, melyek a következők: elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, 

elemek és akkumulátorok, valamint elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (elemek, akkumulátorok, 

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés). Továbbá 3354 

tonna nem veszélyes hulladék gyűjtését, és 1684 tonna nem veszélyes hulladék előkezelését kívánja 

megvalósítani évente. 

A telephely vízellátása és szennyvíz elvezetése közműhálózatra csatlakozással megoldott.  

A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelme szempontjából megfelelő, valamint 

üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit 

nem érinti.  

A tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást. 

Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter 

által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra. 
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A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, 

valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a 

vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 

illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja 

meg.” 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az eljárás során 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 30. § (1) bekezdés, valamint a 7. 

melléklet I. táblázat 3. pontjában és a 31. § (1) bekezdés, valamint a 8. melléklet I. táblázat 2. pontjában 

meghatározott környezet-egészségügyi szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy az 

Engedély módosításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogást nem emel. 

A Kormányhivatal a kérelem és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az Engedély 

módosításának sem műszaki, sem jogi akadálya nincs, a tevékenység végzésének környezetvédelmi 

feltételei továbbra is biztosítottak. 

A fentiek alapján a Kormányhivatal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79. § (4) bekezdése 

alapján, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint 

módosította az Engedélyt. 

A Kormányhivatal a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.  

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a Korm. r. 9. § (2) bekezdése 

alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 8/A. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul. 

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 39. §- a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján 

adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §- a rendelkezik. A 

kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló 

tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben és 

a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 

alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. 
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A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §- a az irányadó. 

 

Kaposvár, 2021. január 13. 

 

        Dr. Neszményi Zsolt 

kormánymegbízott nevében és megbízásából:  

 Wéber Béla 

 osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatali kapun keresztül értesül: 

1. FÉMKER Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft. (Adószám: 10454273) 

2. Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(hiv. szám: SO-06/NEO/8573-2/2020., hiv. szám: SO-06/NEO/01425-2/2018.) 

3. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

(hiv. szám: 35200/5079-1/2020., hiv. szám: 35200/2657-1/2018. ált.) 

4. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul) 

 

Értesül: 

1. Irattár  

 


		2021-01-13T13:29:08+0100
	SD-DSS Signature id-6e10744040320e7e96c9fd82b885a02a


		2021-01-13T13:29:08+0100
	SD-DSS Signature id-6e10744040320e7e96c9fd82b885a02a




