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HATÁROZAT 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (továbbiakban: Járási Hivatal) a Regy Metal Kft. (székhely: 3063 Jobbágyi, Apponyi út 

109-111; a továbbiakban: Engedélyes) részére a 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111. sz alatti 

telephelyén jelen határozat 2./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok gyűjtését és 

hasznosítását az alábbi feltételek szerint 

 

engedélyezi. 

 

 

I. Engedélyes adatai 

 

Név:    Regy Metal Kft. 

Székhely:   3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111. 

Telephely:   3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111. 

KÜJ szám:   102 251 102 

KTJ szám:   101 842 931 

KSH szám:   14292811-3832-113-12. 

Cégjegyzék szám:  12-09-005594. 

Adószám:   14292811-2-12. 
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II. A telephelyen gyűjthető és hasznosítható veszélyes hulladékok: 

 

 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(tonna/év) 

16 02 11* 
klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból 

kivont berendezés 
2.000 

20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés 10.000 

Összesen: 12.000 

 

 

III. Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység: 

 

Jelen határozat II./ pontjában megnevezett veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő 

gyűjtésére és hasznosítására vonatkozik. 

 

A telephelyre a különböző szerződött cégektől és lakossági beszállítóktól tehergépjárműveken 

beérkező hulladék-szállítmányok először hídmérlegen mérlegelésre kerülnek, a beszállított hulladékot 

számítógépes adatrögzítéssel, dátum szerint regisztrálják és azonosító kódszám szerint 

nyilvántartásba veszik. 

A mérlegelés után a különböző hulladékokat anyagminőség szerint kézi válogatással szelektálják. A 

szelektíven begyűjtött hulladékok a mérlegelés után közvetlenül a kialakított fedett, zárt tároló helyekre 

kerülnek. 

A hulladékok (hűtőszekrények, hűtő berendezések) tárgyi telephelyen történő hasznosítása folyik, 

amely során a hulladékok kezelhetősége előnyösen változik. 

A bontási tevékenység SEG rendszerű hűtőkészülék - recycling II. szintű zárt, mobil ENSOMOBIL 

berendezéssel történik. Ez a hűtőberendezések szétdarabolására, a hűtőkészülékház különböző 

anyagainak különválasztására és emellett a szigetelőhabból a habosító gáz mennyiségi 

visszanyerésére szolgál. 

A berendezés részei: 

 adagoló rendszer a hűtőszekrények beadagolására 

 aprító/daraboló 

 továbbító és elkülönítő (szeparáló) 

 a bontott vasfém, színesfém, műanyag maradékok kiszállítása a berendezésből, a 

mágnesezhető hulladékok leválasztása 

 poliuretán siló 
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 poliuretán őrlő egység 

 optimalizáló 

 gáztechnika 

 aktívszenes adszorbeáló egységek 

 3 kompresszor-fokozatból és a hűtéstechnikai berendezésekből álló regeneráló rendszer 

 hűtővíz blokk 

 elektromos központi vezérlés 

 

A berendezés technikai adatai: 

- helyigény : ~ 20 x 30 méter 

- villamos energia igény : ~ 350 kW 

- üzemmód : folyamatos 

- kapacitás : ~ 50 hűtőkészülék / óra 

 

A bontani kívánt hűtőkészülékekből első lépésben a hűtőközeg lefejtését végzik és a kompresszort 

távolítják el. Ezt követően a hűtőkészülékek egy zárt rendszerbe kerülnek, ahol kétlépcsős daraboló 

szétdarabolja, a poliuretán részt a keletkező anyagkeveréktől a szétosztályozó elválasztja. A 

poliuretán elválasztása után maradó műanyagból és színesfémből álló anyagkeverék kikerül a 

berendezésből, a vastartalmú anyagokat mágneses leválasztó különíti el. Eközben a poliuretán habot 

a berendezés megőrli és ezt követően a poliuretán habban lévő halogénezett szénhidrogének 

(FCKW) kihajtása céljából felmelegíti. Ezután az eljárás után a poliuretán liszt ugyancsak kikerül a 

berendezésből, big-bag zsákokba kerül további felhasználásra. 

A hűtőkészülékek darálásánál, a poliuretánhab megőrlésénél és felmelegítésénél felszabaduló 

habosító anyagot (halogénezett szénhidrogének - fluor) a berendezés felfogja, aktív szénnel 

adszorbeálja, majd deszorpció után a kompresszor és egy hűtőtechnikai berendezés nyomás alatt 

cseppfolyósítja. 

A hasznosításból keletkezett különféle anyagok eladásra kerülnek felhasználás céljából. A nem 

értékesíthető anyagokat ártalmatlanításra elszállítják. 

A hulladékok kezelése során másodlagos hulladék az Ensomobil típusú mobil hűtőbontó 

berendezésben történő darálás során keletkezik. A keletkezett anyagok, illetve hulladékok fajtánként 

kerülnek értékesítésre. 

1. A telephely elhelyezkedése, kialakítása:  

 

A telephely (3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111.) Jobbágyi településtől keleti irányban helyezkedik el. 

A telep körbekerített, burkolt közlekedési útvonalakkal és a tevékenységet kiszolgáló infrastruktúrával 

rendelkezik. Megközelítése az Apponyi útról történik. Az ingatlant kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági 

területek övezik. 
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Övezeti besorolása: kivett ipartelep. 

A telephely területe 71.265 m
2
. A terület 98 %-a beton burkolattal ellátott. A telephely mérete és a 

rendelkezésre álló tárolók kihasználtsága alapján a telephely képes a beérkezett, illetve a kiszállításra 

váró anyagok biztonságos tárolására. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége a 

csarnoképületek, illetve a fedett tároló-boxok kapacitása alapján 1.500 tonna. 

Az irodaépületben fürdő- és öltözőhelyiségek biztosítottak. A szabad terület szilárd burkolattal ellátott. 

A telephely összközműves. A telephely rendszeresen ellenőrzött és karbantartott, a tevékenység 

végzéséhez megfelelő színvonalú munkagépekkel rendelkezik, melynek karbantartását külső 

vállalkozás végzi. 

2. Alkalmazott hulladékkezelési technológia: 

 

A kérelmezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete szerint R4 (Fémek és 

fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása), illetve R12 (Átalakítás az R1-R11 műveletek 

valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a 

hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően 

végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)). 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 

szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján a telephelyen végzett 

tevékenység ’E’ kódjai az alábbiak: 

E02 - 01 szétválasztás (szeparálás); 

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

 

3. Személyi feltételek: 

 

- 1 fő adminisztrátor/telepvezető 

- 17 fő hulladék válogató/térmunkás 

- 2 fő gépkezelő 

- 4 fő nehézgépkezelő 

- 1 fő környezetvédelmi megbízott 
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4. Tárgyi feltételek: 

 

- 3db VOLVO típusú homlokrakodó 

- 3 db targonca 

- 1 db 30 t és 1 db 60 t mérési határú közúti hídmérleg  

- 2db 3000 kg mérési hatú raktári mérleg 

- 1db 1000 kg mérési határú raktári tolósúlyos mérleg 

- Ensomobil hűtőbontó (mobil berendezés, csak a kezelés idején található a telephelyen) 

- kézi szerszámok 

 

5. Pénzügyi eszközök: 

 

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan a Groupama Biztosító Zrt.-nél kötött, 

környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik (kötvényszám: 

717849087).  

 

IV. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi és természetvédelmi 

előírások: 

 

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban 

előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén 

a Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát haladéktalanul a közzétett 

telefonszámon (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a 

kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett. 

 

2. A telephelyi tevékenység során a környezet hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység 

végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, 

a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni. 

 

3. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely 

rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes 

környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő érvényes 

hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedélyének meglétéről. 

 

4. Engedélyes köteles a különböző típusú veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól 

elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék fajtájának és típusának megfelelően kialakított gyűjtő 

edényzetben, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. Gondoskodni kell arról, hogy az 

egyes veszélyes és nem veszélyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással. 

 

5. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell 

meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. 
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6. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 1.500 

tonna. 

 

7. A tevékenységgel érintett területre esetlegesen kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell 

gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni. 

 

8. Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – 

legfeljebb 1 évig tárolhatóak, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra 

vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. 

 

9. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. § (5) bekezdésének 

értelmében az átvett veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása (az előkezeléssel 

együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető, figyelembe véve a Ht. 12. § (3) 

bekezdésében foglaltakat is. 

 

10. Engedélyes a telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosításáról, az anyag 

értékesítéséről, az esetlegesen nem hasznosított hulladékok hasznosításra történő átadásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. 

 

11. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód 

szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint. 

 

12. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és további kezelésre 

történő átadása során a veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, mindenkor 

hatályos jogszabály – jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet – előírásait be kell tartani.  

A hulladékok gyűjtésére szolgáló területre kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni, 

és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, a szennyezett hulladék tárolására szolgáló 

göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladéknak kell tekintetni. 

 

13. A veszélyes hulladék birtokosa köteles a telephelyén végzett tevékenysége során keletkező 

veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot 

a kezelőnek át nem adja. 

 

14. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, 

szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai 

igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni. 
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15. A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során  

a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, 

vagy károsítsa a környezetet. 

 

16. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a 

hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség 

esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell. 

 

17. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé 

juttatni! 

 

18. A hulladéktároló hely esetében be kell tartani az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a 

továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] foglaltakat. 

 

19. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében „a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírt levegővédelmi 

követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával teljesíteni kell.  

 

20. „A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet előírásait 

maradéktalanul tartsa be.  

 

21. Meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. 

 

22. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a telephely rendszeres karbantartásáról, 

locsolásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

 

23. A környezeti levegő minél kisebb arányú terhelése, valamint a rendkívüli, váratlan 

levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a tevékenység 

során használt berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. 

 

24. A hulladék rakodását, mozgatását úgy kell végezni, hogy a mozgatott hulladék diffúz 

környezetszennyezést, bűzhatást ne okozzon. 

 

25. A PE/KTF/20553-4/2016. iktatószámú P1 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás működési 

engedélyében foglalt előírások betartása. 

 

26. Amennyiben tárgyi telephelyen a Járási Hivatal levegőtisztaság-védelmi nyilvántartásában 

szereplő adatokhoz képest változás történik, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon 

belül levegőtisztaság-védelmi változásjelentést kell a benyújtani a Járási Hivatal részére. 
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27. Az esetleges gyúlékony anyagok, hulladékok tárolását, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a 

telephely biztonságos részén kell végezni. 

 

28. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény esetén annak 

felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni. 

 

29. Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária 

tervében foglaltakat. 

 

30. A hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a 

teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések 

megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.  

Így különösen: 

 a hasznosítás helyszínén átvett hulladékok azonosítása (dátum, hulladékátadó szállító, 

(tulajdonos, birtokos) megnevezése (KÜJ, KTJ), azonosító kód, mérlegelési jegy, 

fuvarokmány típusa, sorszáma stb.); 

 a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja; 

 a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége 

[kg]; 

 a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek; 

 a helyszínről elszállított hulladékok típusa [kg], mennyisége; 

 a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása; 

 a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, 

száma, sorszáma, átvevő megnevezése; 

 a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és 

időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések; 

 a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, 

mentesítés stb.). 

 

31. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és 

azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 10 évig nem selejtezhető. 

 

32. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben 

foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell 

vezetni, melyet az engedélyes telephelyén, ill. a hulladékkezelés helyszínén kell tartani. 
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33. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett veszélyes hulladékok tekintetében –

negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig, illetve – a tevékenysége során keletkezett 

veszélyes és nem veszélyes hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. 

napjáig kell eleget tennie a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint. 

34. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte 

mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel.  

35. A környezetvédelmi biztosításnak jelen határozat 1. pontjában rögzített telephely, valamint az 

Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységek mindegyikére ki kell terjednie. 

36. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi 

jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható 

esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes 

körű felelősséggel tartozik. 

37. A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles 

a környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat fizetni. A 

tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni 

a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül. 

38. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, annak 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Járási Hivatalnak be kell jelenteni. 

 

39. Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését - 

a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal - a Járási Hivatal felé köteles 

bejelenti. 

 

40. A tevékenység megszüntetése, a telephely átadása vagy felhagyása előtt az Engedélyesnek 

gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok teljes mennyiségének – arra engedéllyel 

rendelkező szervezetnek való átadásával történő – hasznosításról vagy ártalmatlanításról, melyet 

igazolnia szükséges a Járási Hivatal felé. 

 

41. A tevékenység felhagyása esetén az Engedélyesnek be kell mutatnia a működés következtében a 

környezetet ért hatásokat, mely alapján, ha szükséges a Járási Hivatal megállapítja az 

esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét, továbbá meghatározza a monitoringra, utógondozásra 

vonatkozó követelményeket. 
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42. Amennyiben az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli 

hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 

nappal új engedély iránti kérelmet a Járási Hivatalhoz (Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály) be kell benyújtania. 

 

43. Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat II. pontjában meghatározott 

veszélyes hulladéknak a III. pontban részletezett feltételek megléte mellett és a III. pontban 

meghatározott helyszínen történő hasznosítását lehet végezni. Az engedélyben foglalttól eltérő 

más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem 

mentesít. 

 

V. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, NO/NEF/555-3/2018. számú 

Feljegyzése alapján:  

 

„A benyújtott engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján a Regy Metal Kft. részére 

veszélyes hulladékok (hűtőszekrények, hűtőberendezések) gyűjtésére és hasznosítására ( SEG 

rendszerű hűtőkészülék-recycling II.szintű zárt, ENSOMOBIL típusú berendezéssel) vonatkozó 

engedély kiadásának, illetve a meglévő engedély (KTVF:6061-7/2012) érvényességi ideje 

meghosszabbításának közegészségügyi szempontból akadály nincs. „ 

 

VI. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a 

továbbiakban: FKI-KHO) a FKI-KHO: 5332/2018. számú Szakhatósági állásfoglalásával az 

Engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárult: 

 

1. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, 

hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 

állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőségromlást. 

2. A tevékenység során a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a 

felszín alatti víz ne szennyeződjön. 

3. A veszélyes hulladékokat peremmel ellátott olaj/sav- és lúgálló burkolatú, a teljes térfogat 

befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni. 

4. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő 

létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni 

kell. 

5. A tárolóedények, konténerek ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni. 
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6. A munkálatok során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a 

terület eredeti állapotának visszaállításáról az építtető köteles gondoskodni. 

7. Az esetlegesen bekövetkező felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg szennyeződését a 

vízügyi hatóságra be kell jelenteni. 

8. A telephelyre vonatkozó mindenkor érvényes vízjogi engedélyekben foglaltakat 

maradéktalanul be kell tartani.” 

 

VII. Jobbágyi Község Önkormányzatának Jegyzője 1261-2/2018. számú Szakhatósági 

állásfoglalásában az engedély kiadásához a helyi önkormányzati rendeletben 

meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tárgyában kikötések 

nélkül hozzájárult. 

 

VIII. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség a 36210/1392-2/2018. ált. számú Szakhatósági állásfoglalásával az Engedély 

kiadásához a katasztrófa- védelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok 

érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata szakkérdés 

tekintetében kikötések nélkül hozzájárult. 

 

IX. Az engedély 2023. augusztus 1. napjáig hatályos 

 

X. A Járási Hivatal Engedélyes által készített, tárgyi telephelye vonatkozásában benyújtott 

veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja. 

 

1.  Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 885 000 Ft, melynek 

viselésére az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. 

 

2. Az előírások határidőre történő, megfelelő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén  

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 

77. §-ában és a 132. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye. 

 

 

3. A hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben: 

 az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

 az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel 

felhagy, azt megszünteti, 

 a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, 

szennyezésével, károsításával jár, 

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben: 

 az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
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adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott 

kötelezettségének, 

 megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat 

szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, 

 az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon 

gyakorolja, vagy 

 az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza. 

 

XI. Jelen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 

Budapest, Mészáros u. 58/A.) címzett, de a Járási Hivatalhoz két példányban benyújtandó 

fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag 

azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 

tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy 

arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, azaz 442 

500,– Ft, amit a Nógrád Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10037005-

00299547-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási 

megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton.   

 

 

INDOKOLÁS 

 

 

A Regy Metal Kft. (székhely: 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111; telephely: 3063 Jobbágyi, Apponyi 

út 109-111.; KÜJ: 102 251 102; KTJ: 101 842 931; adószám: 14292811-2-12; a továbbiakban: 

Engedélyes) 2018. június 7. napján kérelmet nyújtott be a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Salgótarjáni Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a 

továbbiakban: Járási Hivatal) veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó 

engedélyének kiadása céljából. 

 

A Járási Hivatalnak 2018. június 7-én benyújtott NO-05/KVO/864-1/2018. számon iktatott kérelem 

alapján 2018. június 8. napján indult eljárás a hulladékról szóló 2012. évi CXXXLV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 

29.) Korm. rendelet), valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 

29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  
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43. § (1) bekezdése alapján a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő 

hatályú döntést hoz.  

Ezen jogszabályi rendelkezés alapján a Járási Hivatal tárgyi ügyben az NO-05/KVO/864-3/2018. 

(kelt.: 2018. június 11.) számú határozatában függő hatályú döntést hozott.  

 

A Járási Hivatal az engedélykérelmet átvizsgálta és megállapította, hogy az a benne foglaltak alapján, 

a rendelkező részben tett előírások betartása mellett megfelel a hatályos jogszabályokban 

foglaltaknak, így a hulladékgazdálkodási engedély kiadását akadályozó tényező nem áll fenn. 

 

A Járási Hivatal az eljárása során a jogszabályban érintett szakhatóságokat megkereste, amelyek az 

alábbi nyilatkozatokat tették: 

 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, NO/NEF/555-3/2018. számú 

Feljegyzése alapján:  

 

„A benyújtott engedélyezési dokumentációban foglaltak alapján a Regy Metal Kft. részére 

veszélyes hulladékok (hűtőszekrények, hűtőberendezések) gyűjtésére és hasznosítására ( SEG 

rendszerű hűtőkészülék-recycling II.szintű zárt, ENSOMOBIL típusú berendezéssel) vonatkozó 

engedély kiadásának, illetve a meglévő engedély (KTVF:6061-7/2012) érvényességi ideje 

meghosszabbításának közegészségügyi szempontból akadály nincs. „ 

 

 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a 

továbbiakban: FKI-KHO) a FKI-KHO: 5332/2018. számú Szakhatósági állásfoglalásával az 

Engedély kiadásához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, szakhatósági 

állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

 

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban:Ákr.) 55. § (1) bekezdése és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet alapján kereste meg FKI-

KHO-t.  

 

A megkereséshez csatolt, Szőke és Társa Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt. (2143 

Kistarcsa, Terézia u. 9.) által 2018. május hónapjában összeállított hulladékgazdálkodási 

engedélykérelmi dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló dokumentumok érdemi 

vizsgálatátkövetően az alábbiak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntöttem. 

 

Tárgyi telephely ivóvízellátását, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetését közüzemi hálózattal 

biztosítják. A szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan KDVVH: 26-8/2014. számon 
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vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, mely 2034. június 30. napjáig hatályos. A 

telephelyen 2 db talajvíz megfigyelő kút található, melyekre vonatkozóan KTVF: 20873-2/2012. 

számon módosított, KTVF: 5733-1/2008. számon 2022. december 31. napjáig hatályos vízjogi 

üzemeltetési engedély került kiadásra. 

 

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és 

végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint. 

 

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.). 1. 

számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, 

a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 

hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére 

és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja 

alapján meghatározott parti sávot nem érint. 

 

Tárgyi területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők. 

 

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) 

Korm. rendelet, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rendelet], a Vgtv., valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény figyelembe vételével történt. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § figyelembevételével adtam ki. 

 

Az Ákr. 55. §. (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi 

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

a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) 

bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletének 2. pontja, továbbá szakhatósági feladat- és hatáskörét a 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 12. § (1) bekezdése és a 6. számú melléklet II. táblázata szabályozza.” 

 

 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség a 36210/1392-2/2018. ált. számú Szakhatósági állásfoglalásával az Engedély 
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kiadásához kikötések nélkül hozzájárult, a szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal 

indokolta: 

 

„Az Ügyfél kérelmére a veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélykérelme ügyben a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni 

Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság 2018. június 14-én megkereste a Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (a továbbiakban: 

Hatóság), mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása 

céljából. 

 

A megkereső hatóság által csatolt iratok, valamint a 2018. június 18-án végrehajtott helyszíni 

szemle alapján az Ügyfél veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyének megadásához hozzájárultam. 

 

A benyújtott dokumentáció elbírálása és a helyszíni szemle során megállapítottam, hogy 

- a benyújtott hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményei 

megfelelnek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendeletben előírtaknak, a 

környezetbiztonságra vonatkozó tervek, technológiai leírások, intézkedések 

katasztrófavédelmi szempontból megfelelőek; 

- az engedélyezési eljárás tárgyát képező létesítmény, technológia a benyújtott 

dokumentációban leírtaknak megfelelő; 

- a technológia műszaki kialakítása és szabályozott üzemeltetése garantálja a környezetre 

veszélyes anyagok környezetbe jutó tömegének a minimalizálását. 

- a környezeti kárelhárítási eljárások mindennemű anyagi, technikai feltétele biztosított, az 

eszközök és anyagok az üzemeltető rendelkezésére állnak. 

- a létesítmény helyéül szolgáló Jobbágyi település III. katasztrófavédelmi osztályba van 

sorolva, a kockázatbecslési eljárás során nem állapítottunk meg olyan természeti és 

civilizációs katasztrófa veszélyt, amely a létesítmény működését, biztonságát jelentősen 

befolyásolhatná. 

 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. sora, illetékességemet a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 

valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 
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Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 

Jobbágyi Község Önkormányzatának Jegyzője 1261-2/2018. számú Szakhatósági 

állásfoglalásában az engedély kiadásához kikötések nélkül hozzájárult, a szakhatósági 

állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

 

„A REGY Metal Kft. a Jobbágyi Apponyi út 109-111. alatti telephelyre veszélyes hulladékok 

gyűjtésére és hasznosítására vonatkozóan engedélykérelmet nyújtott be a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 

(a továbbiakban: Járási Hivatal).  

 

A kérelem alapján a Járási Hivatal az eljárást 2018. június 8. napján megindította, és megkereste 

Jobbágyi Község Önkormányzatának Jegyzőjét a szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a 

tárgyi eljárásban az engedélykérelmi dokumentáció elektronikus formában került megküldésre. 

 

A Járási Hivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (2) 

bekezdése értelmében kérte a szakhatósági állásfoglalás megadását.  

A Korm. r. 8. számú melléklet II. számú táblázat 3. pontja szerint, ha a tevékenység helyi 

jelentőségű védett természeti területet érint, annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi 

önkormányzati rendeletben meghatározatott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben 

foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e az érintett települési önkormányzat 

jegyzője minősül szakhatóságnak. 

 

A tárgyi ügyben benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység helyi 

jelentőségű védett természeti értéket nem érint, az nem ellentétes Jobbágyi Község 

Önkormányzatának a helyi környezet védelméről szóló 4/2004. (III. 29.) rendeletével, ezért a 

szakhatósági hozzájárulást megadtam. 

 

Hatáskörömet és illetékességemet a Korm. r. 31. § (3) bekezdése, valamint a 8. számú melléklet II. 

számú táblázat 3. pontjában kapott felhatalmazás állapítja meg. 

 

Döntésemet az Ákr. 25. (1) bekezdése b) pontja, valamint a Korm. r. 31. § (3) bekezdése, és a 8. 

számú melléklet II. számú táblázat 3. pontja alapján hoztam meg. 

 

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4), illetve a 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, és e 

jogszabályi helyre való hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.” 

 

A Járási Hivatal az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolásait az 

Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a 

szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.  
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A Járási Hivatal a hatáskörén belüli egyéb szakkérdéseket is megvizsgálta és az alábbi 

megállapításokat tette: 

 

„A tevékenységgel érintett ingatlanok egyedi jogszabály által kihirdetett országos jelentőségű 

védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) 

bekezdés alapján nyilvántartott ex lege védett természeti területet, illetve nyilvántartott 

természeti értéket nem érintenek. A földrészletek az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM 

rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének, valamint a barlangok felszíni 

védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang 

felszíni védőövezetének nem részei. Az ingatlanok az Országos Területrendezési Tervről szóló 

2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érintik. 

 

A telephelyen folytatott tevékenység a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető.” 

 

„ Az Engedélyes 12.000 t/év R4 (Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása) és 

R12 (Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez 

a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az 

R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, 

zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)) típusú hulladékmennyiség gyűjtésére és 

hasznosítására adta be a kérelmét. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet]  2. számú 

mellékletének 5.1. pontja alapján az R4 és R12 típusú veszélyes hulladék kezelése nem 

egységes környezethasználati engedélyhez (IPPC) kötött. 

 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

lefolytatása nem szükséges, tárgyi tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá.” 

 

„A Regy Metal Kft. a tevékenységét az alábbi helyszínen végzi: 3060 Jobbágyi, Apponyi út 109-

111. hrsz: 09/37. 09/50. és 09/51. 

 

A dokumentáció átvizsgálása után a következőek kerültek megállapításra: 

 

A telephely Jobbágyi településtől keleti irányban helyezkedik el. A telep körbekerített, burkolt 

közlekedési útvonalakkal és a tevékenységet kiszolgáló infrastruktúrával rendelkezik. 

Megközelítése az Apponyi úton történik. Az ingatlant kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területek 

övezik. 

Övezeti besorolása: kivett ipartelep. 
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A hulladékok (hűtőszekrények, hűtő berendezések) tárgyi telephelyen történő hasznosítása folyik. 

A bontási tevékenység SEG rendszerű hűtőkészülék - recycling II. szintű zárt, mobil ENSOMOBIL 

berendezéssel történik. Ez a hűtőberendezések szétdarabolását, válogatását végzi.  

 

A berendezés részei: 

- adagoló rendszer a hűtőszekrények beadagolására 

- aprító/daraboló 

- továbbító és elkülönítő (szeparáló) 

- a bontott vasfém, színesfém, műanyag maradékok kiszállítása a berendezésből, a 

mágnesezhető hulladékok leválasztása 

 

A technológia zárt rendszeréből adódóan a korábban hatályos az ózonréteget lebontó 

anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről 

szóló 310/2008.(XII. 20.) Korm. rendelet, illetve a jelenleg hatályos a fluortartalmú 

üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet előírásai maradéktalanul 

betarthatók. 

 

A telephelyen „a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. Rendelet 36.§-nak 

előírása értelmében P1 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrása a hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelel.   

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott 

PE/KTF/20553-4/2016. iktatószámon helyhez kötött légszennyező pontforrás működési 

engedéllyel rendelkezik, mely 2021. június 25. napjáig hatályos. A P1 jelű darálási technológiából 

származó pontforrása és az ehhez kapcsolódó berendezései: elszívó ventilátor (35 000 m
3
/h), 

ciklon (30 000 m
3
/h), valamint a filteres porleválasztó (25 000 m

3
/h).  

 

A kibocsátások ellenőrzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvet az engedéllyel az engedély időbeli 

hatályának lejártáig kell benyújtaniuk.  A kibocsátási határértékek teljesülését 5 évente a 

Kérelmezőnek akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell 

igazolnia. 

 

Véleményemet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével 

alakítottam ki. ” 

 

„A kérelem alapján megállapítható, hogy a Regy Metal Kft. a Jobbágyi, 09/37, 09/50 és a 09/51. 

hrsz-ú telephelyén veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását végzi. A telephelytől K-i 

irányban lakóépületek, Ny-i irányban mezőgazdasági terület és telephely, É-i és D-i irányban 

mezőgazdasági terület található. A telephelytől keleti irányban található a Hatvan-Salgótarján 
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közötti vasútvonal és a vasútállomás. 

 

A Járási Hivatal jogelődje a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség KTVF: 12874-2/2012. számú határozata alapján zajkibocsátási 

határértéket állapított meg. A Kérelmező a zaj csökkentésére Ensomobil típusú mobil 

hűtőbontó berendezés köré zajcsökkentő burkolat került felszerelésre. A zajforrások 

működése napi 8 órában valósul meg a nappali időszakban. Valamint a telephely üzemeltetésére 

vonatkozóan zajvizsgálati jelentések készültek, mely szerint a zajkibocsátás megfelel a vonatkozó 

határértéknek. 

 

Fentiek alapján felhívom az Engedélyes figyelmét a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott KTVF: 12874-2/2012. számú és a 

PE/KTF/44722-1/2016. számú módosított határozatban megállapított zajkibocsájtási 

határértékeket továbbra is be kell tartania. 

 

Amennyiben tárgyi telephelyen a Járási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatokhoz képest 

változás történik, a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül levegőtisztaság-védelmi 

változásjelentést kell a benyújtani a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére. 

Hatáskörömet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4.§. 3. bekezdése szabályozza. 

 

Véleményemet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 

29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével alakítottam ki.” 

 

Engedélyes tárgyi telephelyére vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely 

üzemeltetési szabályzatát átvizsgálva a Járási Hivatal megállapította, hogy az megfelel a 246/2014. 

(IX. 29.) Korm. rendelet 21 § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amelyre tekintettel a 21. § 

(4) bekezdés alapján a Járási Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

A Járási Hivatal a hulladéktároló hellyel kapcsolatos előírásait a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. 

§ (4) bekezdése alapján tette meg. 

 

A Járási Hivatal tájékoztatja az Engedélyest, hogy a NO-05/KVO/864-3/2018. számon kiadott függő 

hatályú határozatához nem kapcsolódnak joghatások, mert jelen határozattal a hatóság 

határidőn belül érdemi döntést hozott. 

 

Jelen határozat a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) 

bekezdésén, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésén alapul. 
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Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. számú melléklet 4.6., 7. és 11. pontja állapítja meg. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján 

az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette. 

 

Jelen határozat a Járási Hivatal elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott 

elektronikus dokumentum joghatás kiváltására való alkalmassága a papíralapú dokumentuméval 

megegyező az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos jogszabály, az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 

 

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112.§-a és 116.§ (1) bekezdése biztosítja, az előterjesztésére 

nyitva álló határidőt és az előterjesztés módját az Ákr. 118.§-a határozza meg.  

 

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése írja elő. 

 

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy 

hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba 

vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, 

nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék 

előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően 

tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a 

Járási Hivatal hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának 

módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. 

 

A Járási Hivatal tájékoztatja továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, 

illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132.§ és 133.§-a alapján a 

végrehajtást végzéssel elrendeli, továbbá az Ákr. 77.§-ában meghatározott mértékű eljárási bírság 

kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege 

természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió 

forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén 

ismételten is kiszabható. 

 

Jelen határozat egy példányát a Járási Hivatal tájékoztatásul megküldi a jogszabályokban érintett 

szakhatóságok részére  az Ákr. 85.§ (1) bekezdésének, valamint a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 

30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 31. § (4) bekezdésének 

figyelembevételével. 
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A Járási Hivatal általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés 

szabályozza.   

A Járási Hivatal környezet- és természetvédelmi hatáskörét és illetékességét a 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szabályozza. 

 

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon, a törvény 

erejénél fogva, külön értesítés nélkül véglegessé válik. 

 

A Járási Hivatal jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól 

szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs 

Rendszerben. 

 

Salgótarján, 2018. július 31. 

 

Dr. Handó Beatrix Járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Ispán Eszter 

főosztályvezető 
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3. Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály   Hivatali Kapu 
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