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HATÁRO ZAT

Az ,,Ankel" VegYiPari Kft. (székhely: 2440 Százhalombatta, Fogoly utca 14., telephely:
2440 Százhalombatta, Erőmű utca 265513-4 hrsz., a továbbiakban: keiehezo); KüJ'szaÁ:
100668289; KTJ szám: 101050466; KSH azonosító kód: i3101 510_2012_113_13; a
továbbiakban: EngedélYes) részére a határozat 7la. pontjában megnevezett veszélyes
hulladék EngedélYes telephelyén történő begyűjtését és előkezelését, ialamint a határozatl/b. Pontjában megnevezett veszéIyes hutladékok Engedélyes telephelyén történő
begYŰjtését és hasznosítását - a KTVFz 9666-212011. számon kijavítoti KTVF: 46251,_
612010. számú határozat egyideiű visszavonása mellett -

engedéIyezem

az alábbí fe ltétel ekke l :

Ila. A telephelyen begyűjthető és előkezelhető veszélyes hulladék:

EwC kód Megnevezés Mennyiség
(tonna/év)
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1/b. A telephelyen begyűjthető és hasznosítható veszélyes hulladékok:

2./ E n ged ó|y ezett hutladékkezelési tevékenys é g :

EngedéiYes tárgYi telephelyen a hatátozat lla. pontjában megnevezett veszélyes hulladék
begYŰjtését és előkezelését, valamint az tlU. pontjaUan,megnevezett veszélyes hulladékok
begyűj tését és hasznosí tását v égzi.

A mintegY 5300 m2 terÜlehi telephely kerítéssel könilvett, őtzött, a közlekedési utak szilárd
burkolatúak, A hulladékkezelési technológiák részére a telephelyen fedett, zárt épületek
illetve raktárcsamokok állnak rendelkezésre.

Az előkezelési technológia során a 25-40 o/o szervesanyag_tartalmú, vizes bázisú fémtisztító
mosófolYadékot Kérelmező a telephelyen veszi át, majd mérlegelést, ellenőrzést követően
folYadék szeParátorban elválasztja a vizes és olajos iarirt. ai igy előkezelt hulladékból
kinYert olajos fázist faradt olaj regeneráló (hasznoiito; hulladékke).torr"t adják át, a vizes
fázisú hulladékot a telephelyen rerrdelkezésre álló ET-100 berendezéssel hasznosítják vagy
bioló giai szennyvíztisáítónak adj a át további kezelésre.

Az előkezelési technol ő giához rendelkezésre átrló berendezések :

- 2,0,5 illetve 0,3 tonnás digitális mérlegek,
1 db 1 *3-e, autokláv

- 2 db 2 m3-és autokláv
1 db 400 l-es szeparátor

fázis resenerálással a
telePhelYen található R-2 jelű raktárépüietben rrjonnunl"qoit.tt, 100 rio* r.up*itx..r, pr.r oorgr\lglvYurvLvwrl (UVtularl L'l§ru-lLcL.' r VV l/Ofa KaPactlasu, .E' 1-1UU
tíPusú desztilláló berendezés szolgál. (Az R-2 raktárépülei 25 m3-es, zárt, ác1'1 kármentővel
rendelkezik.) A hasznosítandó vizes fázist a folyadék szeparátorból ülepítés után 1 .Ü ieó
tartálYokba engedik, ahonnan a folyadékot adagoló szivattyú ,.gítrégéu.l juttadák a
desztillálÓ berendezésbe. A desztillátr-rmot (tiszta víz) szintén'1 *3].s Öc tunarvor.uun,

)

EwC kód Megnevezés Mennyiség
(tonna/év)

07 01 04* egyeD szerves oldoszerek, mosót'olyadékok és anyalúgok

1 805

07 0204* egyéb szerves oldószerek, mosófolyaOekok esinyalffi
07 03 04* egyéb szerves oldószerek, mosófotyaaekof es anyatugok
07 04 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadekok es a"yaiGok
07 05 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadét<ok es anvatueok
07 05 08* egyéb üstmaladékok és reakciómaradékoli
07 06 04* egyéb szerves oldószerek, rqosófolyadékot es onvut"gok

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadéfi[ és anyalúgok07 07 04*

08 01 11*
szerves oldószereket, iiletve más veszély., unyugokut tu.tulrnuá
festék- vagy lakk-hulladékok

08 01 17*
festékek és lakkok eltávolításábol szarmffi
vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmaző hulladékok

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdufesték hullad"kok
11 01 13+ v e s z é 1 ye g an y a go kat tartalmaző zsirtalanitás i hu 1 1 uOek o k
14 06 03+ egyéb oldószerek és oldószel keverékek

veszélyes anyagokat lartdrmaző vizes fol on hulladékok
hulogéntu.tul'oú rr.ru., oldórr...k, -oró@

16 10 01* l

07 07 03* 
| 5

Osszesen: t810



illetve egy i0 m3-es üvegszál erősítésű műgyanta j:1?1rb". gyűjtik, majd minősítés,Iaborvizsgálat után 
'a't '"ni""it] vizes -"rJu-J."Lzésekúen ,,;it"á'i"rhasználás céljára

:*'.:".'Ji : .,*. *'# il§t.HnxTt;:r jj;Lí* o l aj o s,,, í,; ; 
" 
; ;;;d ék) faradt o t u'

A telePhelYen ]]4szug§t§ céljából átvett veszélyes lrulladékok at (azipar és a szolgáltatasi ágazatkÜlÖnbÖző t"rul"t"ióli7"ná,'"l'"..9 oldósárekei i*ár**oiiroiü ÁryJer."t) mérlegelik,majd fekvő tartályban tilepitik esÜrik. A íbffi;k;;;;i ;;ür;..;"JJ#,,,u.,us eljarássalkinYerik és a ledesáiliált oidósz"n uirrr.oailitvá, ismei.lt.n tisztító 
"rajrr..ijrt hasmájak fel.A fenéktennék (desáilláció' **uJetl í: u''rj.r,iárr **"aet,-"..rjiy* hulladékkéntártalmatlarutónak vagy hasznositónak kenil átadá.á-i'l'".oilláció i.nera.Áeke 0,5_15%_a aregenerálandó oldószemek, a felhasználási 

"*r"ürái irr,lr,"*ari n"iYji.iTj fiiggően. Ez afenéktermék az oldósz".."árr.r'r.i.Or."r, olajokat, p"i"rrJ."r.";iüetTll'r,"-. A regeneráliisszakaszos üzcmű. --__v.rq!, VlqJVN4(! PUIL, no

A hasznosítási technológiához rendelkezésre álló berendezések:2, 0,5 illetve 0,3 tonnás digitális mérlegek,
Laborató riumi mérefti, tivJguoi teszült desái l 1áI ó berendezésKülönböző 

TT:g:ryralO-]adagoló- és g).tijtőtartályok, szűrővel

Vízgy.tinis vákuumsziv affi, zártvízcirkulációval
95 kW-os gőzkazán
Zárt hűtőtorony
Vi l l astargonca anyagmozgatásra

3'l Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:
1' A tevékenYsé8et 

^ 
a. ,környezet veszélyeztetését kizárő módon, a vonatkozójogszabályokban foglaltakn;k mcgfelelőcn keil végezni. a t-euet"nység soránbekövetkező havária esetén a középlpunu uorgyi ko.ny_"r.tvédelmi, Természetvédelmiés VÍzÜgYi Felügyelőséget ia toúbbi"kbr;;-i,;r,,gy.i,i.egl rr"i.a?r.iJtunut (távközlő

[*í:lr:!;:,3ffi T. ff :::;:T.{*ii ?u" i.i;, l an., r,."l 
- 

r."r rl a kárelhárítás i
2' EngedélYes kÖteles a kÜlÖnböző típusú feldolgozásra váró, illetve a tevékenység soránkeletkezett veszélyes hulladJkoka, .gY.ári"r 

*"iiuioniiu., 

" irrrr"aer. fajtájánakmegfeleiően kialakított gYűjtőhelyeten, tT.r,yer.,uÜry.ztetést úrá.á^*oaon gyújteni.3 
il.:*!,Tllil, i",,H';i"."*;';:.#aT}atot r"l, azok előkezeléséről illefue

4' 
fij||'.nn"'Yen 

egYidejŰIeg gyűjtr,.to n"sreir..'i",,"oékok mennyisége legfeljebb 40
5' Az előkezelésből származő, illetve az esetlegesen hasznosításra nem kenilő veszélyeshulladékokat - beleértu. u i.rretenység sorai t.i.*.ro másodlagos hulladékokat is *tevékenYség kÖzben keletkező u.szelyes truttJedent r..rr t?r.r"i' a veszélyeshuliadékok kezelése során a veszelyes rruituáeton a k"p..;l;;;; tevékenységekvégzésének feltételeit meghatározó, hatáiyos j";;;;;;Ú fielenleg: a veszélyes hilladékkalkaPcsolatos leu.é.k.erysagők ,a§irgl,r,t "7ri,LiiirŰ"rróto 

wizoot-."-(í, l5.) Korm.rendelet [a továbbiat<uan: qslzo"O1. (VI. r i l r.*. ,.ni.l.t]) előírásait b'e i.tt tartani.6' A keietkező hulladékok olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adottazonosító kóddal ellátott hulladékokr;;;;;;;',"ui*nou.r.tari,,r,u]iuilr.guraatkodási

;::# :I-.:i::r::1tX"JH:fi 
al at i e nged é l l ye l . Effi e t y.. kö,.d -.;; i zonyo so dni a



7. A tevékenYség végzése során keletkező, esetlegesen visszamaradó veszélyes és nern
veszélYes hulladékokat be kell sorolni a htttadékjegllzéIcrőI szőIő 72l2Ot:. 1vur. zz.;
VM rendelet [a továbbiakban: 72l20I3. (VIII. 27.) YM rendelet] 2. számű melléklete
szerint.

8. GYÚlékony hulladékok gyűjtését a telephely tűzvédelmi szempontból biztonságos részén
kell megvalósítani.

9, Engedélyes kÖteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisáántartásáról
gondoskodni.

10. A tevékenységkízáróIag megfelelő műszaki védelem megléte mellett végeáető, amely
megakadályozza az esetlegesen előforduló szenrtyezőanyagok földtani közegbe és felszín
alatti vízbe való bekerülését.

1 1. A fÖldtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockazatos
anYagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről sző|ő 21912004.
(VII. 2I.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 21912004. (ViI. 21.) Korm. rendelet]
előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín 

'alatti 
víz, illewe á

földtani közeg ne szennyeződjon.
12. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról,

a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
13. A szennyezett csapadékvizek előkezelése tekintetében be kell tartani a mindenkor

hatálYos (jelenleg: KTVF: 535-5l20I1. számú) vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt
előírásokat.

14. A telephely Údait és a manipulációs téren kívüli részeket rendszeresen takarítani kell
annak érdekében, hogy a csapadék ne szennyeződjön.

15. A közcsatornába bocsátott szennyvíznek meg kell felelnie a vízszennyező anyagok
kibocsátásaira vonatkozó határértélcrőt és alkalmazásuk eg/es szabáIyairót'siala
28/2004, (XIi. 25.) KvVM rendelet 4. számű melléklete szerinti ,,Egyéb befogaclóba való
közvetett bevezetés " esetén érvényes határértékeknek.

16, A tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető.
17. Az illékony vegyületekkel kapcsolatos munkafolyamatokat (beleérfve a tárolást is) a

technológiai előírások szigoru betartásával, az elérhető legjobb technikának megfelelÓen
kell végezni.

18. A Porzással járó műveleteket a környezeti levegő terhelésének kizárásáva| kell
megvalósítani.

19. A telephely rendszeres karbantartásaról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni
kell.

20. A hulladékkezelési tevékenység nyílt téren nem végezhető.
21. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást,

valamint a hulladékkezelési tevékenység megszüntetését arrnak bekövetkezésétől
számított 15 napon belül a Felügyelőségnek be kell jelenteni.

22- A hulladékok kezeléséről a kulön jogszabályban foglalt előírásoknak megfeleiő
nYilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyujtani a Feliigyelőségre.

3.1./ BudaPest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a V_
R-021/12850,2/2012. számú szakhatósági állásfoglalásában L tevékenység
végzés éhez kikö tés n élkül hozzájárult.

A fertti előírások - határidőre történő vagy meglelelő - önkéntes teljesítésének elmaradása
esetén a közigctzgcttási hatósági eljárás és szolgáltatás álícllános szabályairóI szőlő 2004. évi
CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 134, §-ában és 61. §-ában foglaltak aikalmazásának van
helye.



Amennyiben Enged.élyes az engedélyben Vagy a 98l200L (u. 15.) Korm. rendeletben, illetvemás' a veszélYes hutladékok kJelésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól _ a környezetveszélYeáetésével járóan - eltér, a Felügyelőré; ;-;eszélyeztetó- terrekenyseg továbbifolytatását a98/20OL (VL 15.) ro.m. r".,d"l-"t z:. §rrl bekezdése alapján feltételekhez köti,vágY (a) bekezdése alaPján u 
""sret}tr"lyzet megsrt nűereig 

"rt 
f.ifiiög;;r,i itt.r.'r" szükségesctól-rcn a (6) hckcztlós szcrirtt n, 

",ili*,lólyt ,,i*;;;l,;.'
Amennyiben a Felügyeiőség megállapítju, logl az engedélyt kérő a kérelemben valótlanadatokat szerePeltet ?!, u' éng.aity megadásáii oz előirt feitotelek *a. n.* állnak fenn,EngedélYes az engedélye.zett'J"et"nyrJg;;.;á"'"'f,a8{ 

Engedélyes a tevékenységet azengedélyben foglaltaktól eltérő módón gv""t"."r.i", a hatályos hulladékgazdálkodásijogszabályban foglalt jogkövetkezmáyeket kell alkalmazni.

4.1 Az engedéIy 2019. november 15. napjáig hatáIyos.

EgYidejűleg megállaPÍtom, hogY az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díja 585 000 Ft,
fi:H"*Ji:'iffif EngedélYes"kot"l",. Megállapö*]-r,"g, á.iá^űr"iusiizotgfltatási drj

Megállapítom továbbá, hogy a Budapest Főváros kormányhivatala NépegészségügyiSzakigazgatási Szerve szuknJiosagot megiileto igurguúriszolgáltatási drj mértéke 24 20O Ft,melYnek viselésére EngedélYes kötelŰ. M.g?iÚ;í;;, hogy u ,rur*,uioragi eljárásértfizetendő igazgatási szot§attatási drj megfizetésr-e t<..,itt. 
-

Jelerr dÖntés ellen a kÖzléstől számított 15 napon belril az,országos Környezetvédelmi,Természetvédelmi és VÍzÜgyi FŐfelügyelőségnek 
"i-r.tt, de a Felügyelőséghez háromPéldánYban benYÚjtandó fellétbezessel ÍÓhet eűi. a r"rr"lu.ieri eljárás dija292500 Ft, amita Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett roo:zooo-o17l1806-00000000 számúelŐiránYzat-felhasználási számlájára kell befizetni aiututari *.guirar.ut," uugy készpénz_átutalási megbízással. (csekk) postai úton. A r.ii.üu.ra. elektronikus úton történőbenyújtására a megfelelő techníkai natte. hiánya miatt nincs lehetőség.

INDOKOLÁS
Engedélyes rendelkezik a KTVF: g666-2l201i. számon kijavított KTVF: 46251_612010.számÚ, veszélYes hulladékok tárgyi telephelyen ,onJrr,i begyújtésére, előkezelésére éshasznosítására vonatkozó hulladéki'ázelési .rrg.aeirv"r. É,rg"aetyes a KTVF: 53I47_I/2O12.számon iktatott beadvánYában a hasznosítható hulladéktípusok bóvítése tekintetébenkérelmezte az engedély móiosítását.

A kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok nem adnak lehetőséget a hulladékkezelésiengedélyek módosításár1 a1engedétyi.n meghatározott feltételekberr_bekövetkező változasesetén az engedélYezési eljárás lefálytatasai kc;vetően csak új engedély kiadásara vaniehetőség, ezért rendeikezteÁ a KTVF: 9666-2l2OIi. számon kijavított KTVF: 46251_6l20t0.számú hulladékkezelési engedély visszavonásáról.

A FelÜgYelőség a Ket,.33/B, §-a alapján a veszélyes hulladékok begÉjtésére, előkezelésére éshasznosítására irányuló eljáráiokat ói}esitette ér,.gyb;f;duil;r",a;i,;;;;.,",

A kérelemből és meliékleteibŐl, valamint a 2013. auguszttts 6. napján tartott helyszíniszemién taPasztaltak alaPján megállapítottam, 
-hogy' 

Engedélyes tevékenységével akÖrnYezetet nem veszéiYezteti, ui u^ kérelem u.iitl,aruto. hatályos jogszabály,. a

5



hulladékgazdálkodásról szőIó 2000. évi XLiII. törvény [a továbbiakban: Hgt.] 5. §_ávalösszhangban van.

A begYÚjthető és hasznosíthatÓ, iiletve a begyűjthető és előkezelhető veszélyes hulladékok
tíPusainak meghatározása a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabály, a hulladékokjegYzékéről szóló 1612001. (VII. 18.) KöM rendelet melléklete szerint, valamint
EngedélYesnek a KTVF: 12062-612013. számon 2013. szeptember 9. napján ilctatott
beadványában fo glaltak fi gyelembevételével történt.
A FelÜgYelőség dÖntésétŐl ftiggően, amennyiben Engedélyes rendelkezésére álló technológiai
háttér lehetővé teszi, ahatározat 1/b. pontjábun *.g.r"uézett veszélyes hulladékok esetében
(az előzetes vizsgálati eljárást lezárő, KTVF: B42l-Tl2013. számon módosított és KTVF:
13421-2612013. számon kijavított KTVF: 13421-1212013. számú hatfuozatban foglaltakkal
Összhangban) nincs szükség a hulladékmennyiségek típusonkénti meghatar ozására,

A FelÜgYelőség a KTVF: 53147-2l2OI2. számú belfoldi jogsegély útján megkereste
Százhalombatta Város Önkormányzatát, nyllatkozatát kérve arra vonatkozőán, hog/a helyiéPÍtési szabáIYzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetdÉg -Őuhiányában az építetl kÖrnyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. io*é.ry18, § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telephelyeken a veszélyes
hulladékkezelési tevékenység végezhető-e.
Szazhalombatta Város Önkormányzatának Jegyzője a 3148312072 számű tájékoúatásában a
tevékenység végzéséhez az alábbiak szerint hozzájárult:
,,Megkeresésére, nyilatkozom arról, hogy az Ankel Kft (székhelye: 2440 Százhalombatta,
loSolY u. l4.) telephelye, azaz a Százhalombatta, betíe;iilet, Erőmű u. 2655/3 hrsz-ú ingatlan
Százhalombatta Vlros Önkornlányzata Képviselőlestiiletének a város uetyi E;j;;r;
SzabálYzatáról szóló 16/2009. (WI 0B.) számú rendelete (HESZ) alapján GKSZ-4^ jelíí,
ke r e s ke delmi- s zo l gált at ó gazdas ági é pít é s i öv ez e tb e s or o l t i ngatl an,
Áz Övezetre vonatkozó előírásokat mellékelem. Ezek szerint az övezeten beltil (tehát fentnevezett ingatlanon is) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi"céHt
éPÜlet, ralrtározás, kereskedelem, vencléglátás, szolgáltatás céIjárá szolgáíó -épület,

szÓIláshelY szolgáltató épület, iroda, a gazclasági tivékenységi 
"célú 

épületen beltil atilajdonos, a hasznóló és a személyzet számóra srolgiló lakásbk, parkolóház,
ÜzemanYagtÓltŐ, valamint kivételesen nem gyermekelhelyezésre és betegápoláira szolgáló
intézménY, oktatósi, egészségiiglli, szociális épület, vagy egyéb kazűiégi szórakoztató
ftmkciójú éPíiletek, építmények helyezhetők el akkor, há az- építmény az aclott területre
vonatkozó Ö,-ezeti előŰ'ásoknak, továbbá a rendeltetése szerint itilon hatósági előírásolonk
megfelel, Yalamint a más rendeltetési használatbót eredő sajátos hatások neű korlátozzák a
szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelető beépítését, használatát.
A HÉSZ nem tiltja a megfelelően kezelt veszéIyes hutladék begyigtését az aclott tertileten.

Az övezetre vonatkozó, a nyilatkozat mellék]etében foglalt előírások:

GAZDASÁGI TERÜLETEK
Gazdasági terüIetek építési övezeteinek általános előű-ásai
24. §

(]) A gazdasági területek kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (Glrsz), illetve ipari
gazdasági (Gip) építési övezetekbe tartoznak.

(2) Az építési telkek be nem épített részén
összeftiggő védőzóld sávot kell kialakítani,

(elsődlegesen a telekhatórok mentén)

(3) Az előkert 0 méter, de a közterület felőli 5 méteres sávon belül kizárólag portaépület,
ill. hulladéktároló, kerékpártároló, közműlétesítmény kialakítását ,rÚlato éptilei
valamint a főépülethez igazodő megjelenésű árusító- és szolgáitató épület helyeihető
el.
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.szüt<ség eseIén elhelyezett

/.\ !őWr:rrZ',i,:,ffirÍ;*r',*;:;,,iTr;r,,::::";,"::::?,;,;í,,!:":n:,::i, vag
rq )7 'ű:;';: 

park terülelén az 
",o,n),_'.,_"r"_LCl 

.Osszevontan, 
elsődlegesen a JőéputetZl

szomszédos tetkekket nr,rrourí'!!ílYkb7 fasorok _illetve jás nöl,.

!;:##í::,,!::::űű;/i":';:}}",:';:";:i:,:riri:{it,"i'::,:űr,;:!:;I
(6) .l,z ,r,,, ;:::;,:::,|:::!iryay ,tig 

--a 9 w' uejáratok és a p) a"ru"ia,-,T,'i,íi,
]00'm,-e;;; l:;:;;Ű'rff,{l,beéPítésű rclkek a zötdfeluleteinek minden megkezdett(7) Az lpari Park.',r,rű,ai'!}[!"'""Űrő, nagY lom!ká7on:i;;;;;it 

kell telepírcni.homiokzatllo, ittn,i)ii ;;í::';;"Tr{íÍ!í{",."ak az épulu,unl';r;;,, Iervezetten, a
i'/,|:";,::';':;,:::;n":;ií!t,,,,i,,iJi',,*építhető

tervclokumewácicjhoz,nrrurér'iŐ,?._:!o,':'.ethefuázés esetén az építél.készítert k?,rt:: ,,,,,/o'iniJ 1ogosultsóggat rc!el!1,i ,ai'Í:"i:,Í:iíÍ:':7í:,
tartalmaznhLutt trg;i;Í;:;Ű'! engedélYezési íerv kasztis'e r;,*,.

,,rí::*!:,;;.,,,,o:,;;;;;,";;i{n:l;';:,:f:::::őr,::;::x1,1:1;r;';',,ffi;'!;:I
í e r ü l e í ké n l :::': Y " 

e,l ő í r.t 
.l 

c g k i s.L ru, u Ü*Ű,: ri 1 iii
növényzette:;":"?,W,'*,;;:,í:;;;;:hítrí&tr::,Wűr:í,T;;:;'rs;;

(1l)Az cgyes ingaíl.anokon az övezetenként meghatáro:éPiileÍek haúnáhtb,ir"niiaiiT,'krtl olokítori. zott zöldfelületeket - legkésőbb az
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A Gksz-4 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet
(százhal ombatta e gyéb kereskedelmi, s iol gáltaű gázdas agi furül ete i)
29. §

Gksz-4

(]) Az övezeíben a kialakítható
telek méretét az alábbi tábláz

beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési
at előírásait betartva kell meghaíárnzni

(2)
(3)

uz azar elorasalí beíarNa ke aroZnl
Beépírési mód Az építési telek A b e építé snéI alkalmazható

legkisebb legkisebb legnagyobb
területe (m!) zaldfelalefi

arány (%)
beépítettség

(%)
építménymagasság (m)

szabadonólló ] 000 25 50 75
A terurcten a telkenként megengedett szintterületi mutató I 2,9,LL lr.oóvI.őíuv1,1 ,Jzlrlller-uletl mu[a[o 1,/ m /m-.

1:,:!!?'"o" 
kialakítandó tetkek minimális szélessége 20 m:éter, minimális mélysége 35

méter.

@ Az oldalkert és a hdtsókert kialakítását az alábbiak szerint kell meghatározni:
a./ oldalkert: 4,0 m
b./ hátsókert; 7,5 m''

Százhalombatta Város Jegyzője az 1/2509-]/20B. számű határozatában Engedélyes tárgyitelePheiYen folYtatott veszélyes hulladékgazdálkodási engedély köteles ievékenységére
vonatkozóan ,,2-eS" nYilvántartási számon telepengedélyt adott a Űlepengedély, illene'o Űtrplétesítésének bejelentése atapján gyokoroihorá ,gyn, termelő és egyes szolgáItató
tevékenYségelcről, valamint a telepengedélyezés renalZra és a bejelentés szabályairól szőIő
5712013. (IL27.) Korm. rendelet alapján.

Az EngedélYes kérelmére lefolytatott előzetes vizsgálati eljarás t lezárő, KTVF: l342I-
2312013. számon módosított és KTVF: 1342I-2612013. számon kijavított KTVF: 1342I-
1212,013, számú határozatban a Felügyelőség megállapította, hogy a tárgyi telephelyen
folYtatott veszélYes hulladékkezelési 

, 
tevékenységnek lelentős k6rnyezeti hatása nincs,

kÖrnYezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása neri szrikséges. A kérelmezett, begyújteni,
előkezelni és hasznosítani kívánt htrlladékmennyiségek az elózetes vizsgálati eljárást lezárő
fenti határo zatb an fe ltLintetett menrryi s é gekkel ö si zhágban v annak.

A.telePhelYen éPÜleten kívül technológiai tevékenységet nem végeznek. A tevékenységgel
érintett terÜletrész műszaki védelemmel ellátott, a folátani kozegét és felszín alatti vizeket
esetlegesen érintő havária esemény megelőzésére.
A telePhelYen keletkezÖ csapadékvizek elvezetésére az ANKEL Vegyipari Kft. KTVF: 535-5lZU1, számon 202t. március 31. napjáig hatályos vizjogi riiemettetesi engedéllyel
rendelkezik.
A hulladékkezelési tevékenységet tárgyi, a21912004. (VIi. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a2.számú melléklete szerint, a 7.§ (4) bekezdésében meghatarozott 1:i00 000 méretarányú

::'"i19?:^:11:|:lJrégi 
térkép alapjan a szennyeződés érz?kenysége szempontjából érzékeny

Desorolasu területen tervezik végezni.
A21912004, (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében a szennyező anyagok
felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korláto,rÁáru,-u felszín alattivizek jó minőségi állapotanak biztosítása érdókében tevékenység végzése során szennyező
anYag, illetve lebomiása esetén ilyen anyagok keletk ezéséhőz i,rrria anyagok haszná|ata,illetve elhelYezése csak környezetvédelmi iegelőző intézkedéssel, mtiszat védelemmel
folytatható.
A21912004, (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó
állaPotának biztosítása érdekében tevékenység ciak úgy végezhető, hogy hosszú távon seveszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát.

SZ 50 25
75 ] 000 I,2



A FelügYelőség a felszín alatti vízvédelmi szempontú előír,ásait fentiek, a KTVF: I342I_23!2013, számon módosított és KTVF: 1342I-2Z/;oi:. .ra-on kijavított KTVF: 13421_12/2013' számÚ, 
.előzetes vizsgálati eljárást lezári Áatározat, rruíun-,lnt a Felügyelőségvízvédelmi szakvéleményének fi§yelembávételéve1 i.i 

" -"g.
A telePhelY vízellátása közműh á|őzatról biaosított, a keletkező kommunális szennyvi zek aszAkoM kft, által tizemeltetett közcsatornába keruhek elvezetésre. ügri telephelyenkeletkező technoló€iai szennyviz"k"i 1riremi terület fetmosasaból, takarításaból, valamint a
H,'.'§*i,ir:l'JÍ:í?'§ktiíső-belső mosásából származő vizek) zart taiaiyokban $.tijtik,
A,felszíni vizek minősége véclelmének szabályairóI szólő 22O/20O4.(ViI. 21.) Konn. rendelet5'§ (1) bekezdése értelmében,,Tilos a feiszíni vizekbe, illetve urot rn"á.ébe bármilyen
i*ÜÍ*§PotÚ, 

vízszennYezést'okozó anyagot ;rnT"i. az engedélyezett kibocsátások
A FelÜgYelőség a vízvédelmi előírásait fentiek, valamint a felszíni vizek minősége védelménekszabálYairól szŐIő220/2004, (vIL 21.) Korm.;""á;il; t íigyelembe,reáre*r tefte meg.
A FelÜgYelŐség vízrendezési szempontb9l.a1 

9nsedély kiadásához előírás nélkül hozzájéxult,figYelembe véve a vízgazdáIkodasi hatosrlql .;o!ttir g|uto.rara.or .rárJ 1itwga. U.22.)Korm' rendeletet, valamint arra való t.t]nátLt, 
'"* 

a 
. 
targyi telephely csapadékvíz_

:*:§i"J-KTVF: 
535-5/20í1, számon kiadott eireriJ. vízjo§í ur.n 

"ii.lesi engedéllyel

|-|e|ti,srelőség a rlv;q3tisz]aság-védelmi eiőírásait a levegő védelméről szőIő 30612010.(XII. 23.) Korm. rendeletben fogljtak alapján r.n. *.g. 
"'

A FelÜgYelőség zaj- és rezgésvédelmi s.zempontból az engedély kiadásához _ a KTVF: 9666_1l201l' számon 
'o,11., Fbful 11, naPján ii.tutoti ,u;uir."garuu jegyzőkönyvet is f,rgyelembevéve - előírások nélkül hozzájárult.

Budapest Főváros Kormányhivatala N!,99s;rlrégügyi Szakigazgatási Szerve a V-R-021/12850-212012,^"1Tú szakhatósági aÜaJrogl"l;;Ű* az engedély kiadásahoz kikötésnélkÜl hozzáj árult Szakhatósági állásfo glalását aZ alabbiaúal indokolta:
"A benYt|jtott dokumentáció alapján megáIlapítottam íovábbá, hogt a közegészségügtihatóság részéről az engeclélY kiaáásának jog;abáIyi akadálya nincsen, ezért a renclelkezőr észb e n fo glcltak s ze r iní dó nt ó t t e nt.
Az Önálló jogorvoslat^lehetőségét a közigazgatáli. 

|alósási eljárás és szolgáltatás áItalánosszabályairól szóló 2004. évi CiL. rcrvény aa. § Q) bekezd\se zárja ki.szakhatósági állásfogtalásomat az egéyslsu?)i'n*arii|i és igazgatási tevékenységrőI szóló199], évi XL tórvénY ]0, § gj ueruriásabn, il)tosttott hatósági jogkörömben, akÓrnYezetvédelmi, természetvéd|ehlr,'rírtigli hatóság_i as-i§orgaűsi feladatokat etlátó szervekkijelolésérŐI szótó 347/2006: 6n is 1 {Őr* rendÍIet sz7c s_ Q) bekezdés a) pontja szerintihatáskÖrÖmben, az 
lllarYi N.yyegészségiigyi és Tisztiorvosi §oígátatról, 

-a 
napegészségügliszakigazgatási feladcttok ettátatrarat,- vá'Iamint ; Úaőr:erészeti áIlamigazgatósi szerv

!'l,:';f::;'!,::':;;::i:i::r"!í:ií,:) u",* ,n,d"ű1"§ (,) untu,ai,it,Z, i,gt otarozott

Az eljárás során kÖzreműkÖdő szakhatóság_ állásfoglalását és annak indokolását a Ket. 72. §(1) bekezdése db) é::d) qonüli alapján follattam ÍiuŰ.utba, A szakhatóság állásfoglalásaellen a Ket, 44, § (9) bókezdése arápjan 
"önálló 

j;d;;;j"tnak nincs helye, az a határozatelleni jogorvoslat keretében támadlrató meg.

9



Fentieket figYelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésének kömyezetvédelmi
szemPontbÓl nincs akadálya, ezértaHgt. 14. § (2) bekezdése, 15. § (3) bekezdése és a 18. §-a,valamint a98l200l. (VI. 15.) Korm. rendelet 25. § (l) bekezdése, )z. s rri és (2) bekezd"ése
alaPján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett veszélyes-huliadék 6egyű3tését,
előkezelését illetve ártalmatlanítását engedélyezem.

Az alapeljárás Ígazgatási szolgáltatási díjának mértékét a kérelem benffitásakor hatályos
jogszabálY, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hátósági etjárisok
igazgatási szolgáltatási díjairól szőIő 3312005. 6II. 27.) KvVM ,.rrd.l"t [a továbbiakban:
3312005 - (XII. 27 -) KvVM rendelet] 1 . mellékletének 3 ., 7 . és 12. pontjai alapján állapítottam
meg.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az Áttamt
NéPegészségÜgyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eliárásaiért és igazgatásijellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjalcról szóló tJzoóg. G. 30.) EüM ,"rra"Ét [atovábbiakban: Il2009. (I. 30.) EüM rendelet] 1. számű mellékletének XI. 14. pontja alapjan
állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 33/2005. (XIi. 27.) KvVM rendelet 3. § (2)
bekezdése és az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Engedélyes koieles.Az Ígazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette (KTVF: siql-st)ol2. és KTVF:
53147-6/2012, számokon iktatva, számlaszámok: KI-343 6l2012és KI-3437 /2012).

Jelen engedély a Ket. 71. § (1) bekezdésén és ]2. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a
Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33l2OO5. (XIL 27.) KvVM rendelet 2. § (4)
bekezdése írja elő.

Felhívom Engedélyes flgyeimét, hogy 2013. január 1. napjától a Hgt.-t hatályon kívül
helyezte a hulladélvól szőlő 2012. évi CL)C(XV. törvény.

Tájékoáatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasáasE illetve a
határozatban elŐÍrtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. l21. § (2) bekezdése alapjarr a
végrehajtást végzéssel elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61.-§-barr
meghatarozott mértékii eljarási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer
forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszéaezer forint, jogi személy vagyjogi személYiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. az eljarasi bírs'ag e§
eijarásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a teniletileg illetékes
katasztrőfavédelmi igazgatőság részére, a Ket. 15, § (4) bekezdésének, továbbá a
kÖrnYezervédelmi, természetyédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási felaclatokat ellótó szervek
kijelÖléSéről szŐIŐ 34712006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 34712006. (Xn. 23.)
Korm. rendelet] 32lC. § (2) bekezdésének figyelembevételével.

A FelÜgyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékesség ét a 34712006. (Xil. 23.) Korm.
rendelet 38. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének IV. 5. ponda, valamini a lslzoot. 1vt.
15.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontja szabáIyozza.
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fiTltf:il""i,*lrr'.ffi:hiányában, külön értesítes nélkül,- a fellebbezési hataridő leteltét

Budapest, 2013. november 6.

Dolla Esáer s. k.
igazgatő

j ... "_:=í Osztályvezető
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