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Tárgy:  Bello  Breaking  Kft. (1156  Budapest,

Sárfű  utca  3.  Fszt.  1/a), nem  veszélyes

hulladékok  országos  gyűjtésére  és

előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási

engedélye

HATÁROZAT

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi

Osztály (továbbiakban: Kormányhivatal) a Bello Breaking Kft. (székhely: 1156 Budapest, Sárfű utca

3.  Fszt.  1/a;  telephelyek:  1156  Budapest,  Sárfű  utca  3.;  3070  Bátonyterenye,  Ózdi  út  13.;  3070

Bátonyterenye, Ózdi út 22/B.; 3070 Bátonyterenye, Jószerencsét út 4.;  KÜJ: 102 903 360; KTJ: 101

862 803 (1156 Budapest, Sárfű utca 3.); 101 322 042 (3070 Bátonyterenye, Ózdi út 13.); 102 702 487

(3070 Bátonyterenye, Ózdi út 22/B.); 102 341 828 (3070 Bátonyterenye, Jószerencsét út 4.);  KSH

szám:  23548691-4311-113-01;  cégjegyzékszám:  01-09-970799;  adószám:  23548691-2-42; a

továbbiakban:  Engedélyes) részére jelen  határozat  I./  pontjában  megnevezett  nem  veszélyes

hulladékok Magyarország egész területén, előre meg nem határozható helyszíneken történő

gyűjtését  és  előkezelését –  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi  Főosztály  által  PE/KTF/852-9/2016.  számon  kiadott  nem  veszélyes

hulladékok  országos előkezelésére vonatkozó engedélyének egyidejű visszavonása mellett –

az alábbi feltételek szerint

engedélyezi.

I. Engedélyes adatai

Név: Bello Breaking Kft. 

Székhely: 1156 Budapest, Sárfű utca 3. Fszt. 1/a

Telephelyek: 

 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 13. (KTJ: 101 322 042)

 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 22/B. (KTJ:102 702 487)

KÜJ szám:  102 903 360
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KSH szám:  23548691-4311-113-01

Cégjegyzék szám: 01-09-970799

Adószám: 23548691-2-42

II. Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód Megnevezés
Mennyisége

(tonna/év)

17 01 01 Beton

17 01 02 Tégla

17 01 03 Cserép és kerámiák

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

mely különbözik a 17 01 06-tól

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz

17 04 02 Alumínium

17 04 03 Ólom

17 04 04 Horgany

17 04 05 Vas

17 04 06 Ón

17 04 07 Fémkeverékek

19 12 02 Fém vas

19 12 03 Nem-vas fémek

20 01 40 Fémek

Összesen: 60 000

2./ Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése Magyarország egész területén, előre meg nem

határozható helyszíneken, a hulladéktermelők telephelyein.

Engedélyes  változó  munkaterületeken  ipari  létesítmények,  különböző  épületek,  melléképületek,

tartályok  és  csővezetékei,  technológiai  rendszerek,  technológiai  vezetékek  bontását,  illetve  a

betonalapok,  betontestek,  betonaknák  feltörését,  roppantását  végzi  saját  és  bérelt  eszközök

használatával. 

A beton bontása hidraulikus bontókalapáccsal történik, a betonvasakat autogén lángvágóval kivágják,

kiborotválják, szelektíven szétválogatják.

A feltört  nagyobb betondarabokat  roppantással,  töréssel  készítik  elő  az  őrléshez,  daráláshoz.  Az

aprított  beton  törmeléket  prizmába  rakodják,  folyamatos  vízzel  való  locsolás  közben  megfelelő

szemcseméretre őrlik, ezt követően a betonőrleményt mintavételezik, minősítik.
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Épület bontása gépi erővel, hidraulikus roppantó ollóval történik, az építési törmeléket kézi, illetve gépi

erővel szétválogatják.

A bontásból eredő nem veszélyes hulladékokat (szigetelések, építési törmelékek), a betonvasakat, a

minősített betonőrleményt, kevert építési törmeléket válogatás után, hulladék azonosító kódok szerint

elkülönítve  gyűjtik  gyűjtőedényekben,  konténerekben,  engedéllyel  rendelkező  szervezet  számára

történő átadásig.

A  mérlegelés  a  hulladék  átvevő  cégek  telephelyein  található  hitelesített  mérlegekkel,  valamint  a

markoló  gépen  található  kanálmérleggel  történik.  A  nyilvántartás  hulladék  azonosító  kód  szerint

valósul meg a kanálmérleg által mért adatok alapján. 

A telephelyen belüli hulladékmozgatási tevékenység alkalmi bérleti szerződés keretein belül biztosított

homlokrakodóval, tehergépjárművel történik.

A  hulladék  előkezelési  tevékenység  meghatározása  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységek

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet

[a továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet] 2. számú melléklete alapján:

 E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

 E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

 E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

 E02 - 99 egyéb 

2.1/ Személyi feltételek:

 1 fő adminisztrátor

 1 fő ügyvezető

 1 fő környezetvédelmi megbízott

 2 fő gépkezelő

 2 fő betanított munkás

2.2/ Tárgyi feltételek:

 Kézi eszközök

 Autogén vágófelszerelés

 Betonbontó

 homlokrakodó  beépített  2500  kg  méréshatárú  kanálmérleggel,  rakodókanál

szerelékkel

 lánctalpas kotrógép:

- mélyásó kanál szerelékkel

- hidraulikus bontókalapács szerelékkel
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- hidraulikus betonroppantó olló szerelékkel

- pulverizátor

2.3./ Pénzügyi eszközök:

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

környezetszennyezési  káreseményre  is  kiterjedő  felelősségbiztosítással  rendelkezik,  a  kötvény

száma: 95595003829753000.

3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

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

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

a  Kormányhivatal Környezetvédelmi  Osztályát  haladéktalanul  értesíteni  kell,  a  kárelhárítási  

tevékenység azonnali megkezdése mellett.

2. A 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. Az  egyes  munkaterületeken  végezni  kívánt  hulladékgazdálkodási  tevékenységet  annak

megkezdése  előtt  5  munkanappal  írásban  be  kell  jelenteni  a  területileg  illetékes

környezetvédelmi  hatóságnál,  megjelölve  a  tevékenység  helyszínét,  a  kezelendő

hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.

4. A  kezelésre  átvett  hulladékok  mennyiségének  meghatározását  az  egyes  munkahelyeken

közvetlen mérlegeléssel kell végezni.

5. Engedélyes  köteles  a  különböző  típusú  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  nem

veszélyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.

6. A tevékenység során használt gépek, berendezések, tárolóterek műszaki állapotáról rendszeres

ellenőrzéssel kell  meggyőződni. A gépek, berendezések javításáról, a tárolótér helyreállításáról

mielőbb gondoskodni kell.

7. Jelen  engedély  birtokában  veszélyes  hulladékot  vagy  veszélyes  hulladékkal  szennyezett  

hulladékot átvenni és kezelni tilos.

8. Jelen engedély birtokában az Engedélyes telephelyeire hulladékot még átmeneti jelleggel 

sem lehet bevinni, ott hulladékot gyűjteni, illetve kezelni tilos.
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9. A külső helyszíneken a nem veszélyes hulladékokkal történő hulladékgazdálkodási tevékenység 

csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg. Amennyiben 

Engedélyes  a  keletkező  hulladékot  nem  a  keletkezés  helyszínén  kívánja  kezelni,  hanem  

ideiglenesen  kijelölt  területen/telephelyen,  abban  az  esetben  azt  csak  az  adott  telephelyre  

vonatkozó külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában teheti meg.

10. Engedélyes az előre meg nem határozható helyszíneken hulladékokat nem halmozhat fel, azok 

előkezeléséről,  valamint  az előkezelt  hulladékok hasznosításra vagy ártalmatlanításra történő  

átadásáról  folyamatosan  gondoskodni  kell.  Egy-egy  kezelőterületről  való  levonulás  előtt  az  

előkezelt hulladékok elszállításáról teljeskörűen gondoskodni kell.

11. A  tevékenység  során  esetlegesen  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.

12. Jelen határozatba foglalt gyűjthető nem veszélyes hulladékokat, valamint a tevékenység végzése 

során esetlegesen 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.

13. Az  átvett,  illetve  az  esetlegesen  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.

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

értelmében az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása az egyes 

helyszíneken  (az előkezeléssel  együtt) az átvételt  követően legfeljebb 1 évig végezhető,  

figyelembe véve a Ht. 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.

15. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell, hogy a

legkevesebb légszennyezőanyag (por, bűz) kerüljön a környezetbe. A munkaterületen elhelyezett

hulladékok gyűjtését, tárolását légszennyezést kizáró módon kell végezni.

16. A  tevékenység  végzésénél  tilos  a  levegő  olyan  mértékű  terhelése,  amely  határérték  feletti

légszennyezettséget okoz!

17. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a munkaterület karbantartásáról és tisztántartásáról

folyamatosan gondoskodni kell. 
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18. Rakodás és a szabadban végzett  anyagmozgatás során megfelelő  intézkedések megtételével

gondoskodni  kell,  arról,  hogy  a  mozgatott  anyag  levegőterhelést  ne  okozzon.  A  gyűjtést  zárt

konténerben  vagy  a  kiporzást  megakadályozó  ideiglenes  takarású  konténerben,  vagy  e

feltételeket biztosító célgéppel levegőterhelést kizáró módon kell végezni!

19. Poremisszió  csökkentése  érdekében  a  munkaterület  és  a  belső  utak  tisztán  tartását,  illetve

locsolását is biztosítani kell. A locsolás gyakoriságát és a locsolt víz mennyiségét ellenőrizhető

módon üzemnaplóban kell rögzíteni!

20. A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt

levegővédelmi követelményeknek!

21. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990) 

a  szennyezés bekövetkeztekor  azonnal  be  kell  jelenteni,  és  gondoskodni  kell  a  szennyezés  

elhárításáról. Továbbá a kötelező adatszolgáltatáshoz kapcsolódó változásokat 15 napon belül be

kell jelentenie. 

22. A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.

23. A beruházás során védett-,  fokozottan védett-  és európai közösségi jelentőségű fajok egyedei

nem károsodhatnak.

24. Amennyiben a bontási munkálatok kivitelezése során fák és cserjék kivágása elkerülhetetlen, az

ilyen  jellegű  tevékenységre  fészkelési  időszakon  kívül,  szeptember  1.  és  március  1.  között

szükséges elvégezni. A fészkelési időszakban tervezett cserjeirtást és fakivágást a Bükki nemzeti

Park Igazgatóság szakembereivel a helyszínen előzetesen egyeztetni szükséges. 

25. A  bontási  munkálatok  kivitelezése  során  az  ideiglenesen  nyitott  gödrökbe,  árkokba  bekerült,

csapdázódott  állatokat  –  fokozottan  figyelve  a  védett  hüllőkre,  kétéltűekre  és  kisemlősökre  –

naponta és a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő helyen szabadon kell engedni.

26. A  bolygatott  felszíneken  az  özönnövények  és  allergén  növényfajok  megjelenését,

megtelepedését, terjedését szükség esetén kaszálással meg kell akadályozni. Az özönnövények

kaszálását,  további  területek  megfertőzésének  elkerülése  érdekében,  a  növények  magjainak

beérése előtt (július, augusztus hónapban) szükséges elvégezni.

27. A hulladékgazdálkodási  tevékenység  kizárólag  érvényes  környezetvédelmi  biztosítás  megléte

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

28. Engedélyes  valamennyi,  az  engedélyezett  tevékenységekkel  összefüggő,  környezetvédelmi

jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható

esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes

6
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: (06-32) 795-188 Fax.: (06-32) 795-170

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd



körű felelősséggel tartozik.

29. Engedélyesnek  be  kell  tartania  az  engedélykérelmi  dokumentációhoz  mellékelt  havária

tervében foglaltakat.

30. Fokozott figyelmet kell  fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres

ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

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

gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, a szennyezett hulladék tárolására szolgáló

göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.

32. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

33. A tevékenység  végzése  során  esetlegesen  keletkező  veszélyes  hulladékok  kezelésénél  a

mindenkor  hatályos  jogszabály  -  jelenleg  a  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  egyes

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

tartani.

34. A tevékenység végzése során esetlegesen nem hasznosított,  vagy nem hasznosítható, illetve

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.

35. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet

károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt helyen a kémiai hatásoknak és a

mechanikai igénybevételnek ellenálló téren, valamint gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.

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

juttatni!

37. Engedélyes  köteles  a  tevékenysége  végzése  során  a  telephelye szerinti  illetékes

környezetvédelmi  hatóság  által  ellátott  felügyeleti  tevékenységért  telephelyenként  külön

jogszabályban  meghatározott  mértékű  éves felügyeleti  díjat  fizetni  minden év február  28.

napjáig.

38. A  hulladékgazdálkodási  tevékenységről  –  a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és

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

továbbiakban:  309/2014.  (XII.  11.)  Korm.  rendelet)  foglalt  előírásoknak  megfelelően  –

nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
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39. Engedélyesnek  az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást,  annak

bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.

40. Az  Engedélyes  a  hulladékgazdálkodási  tevékenység  folytatásának  megszüntetését,

befejezését  –  a  megszüntetést,  befejezést  megelőzően  legalább  30  nappal  –  a

Kormányhivatal felé köteles bejelenti.

41. 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 Kormányhivatalhoz (Agrárügyi és Környezetvédelmi

Főosztály) be kell nyújtania.

42. Jelen hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól  eltérő más jellegű tevékenység

végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

3/1.   A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,  

NO–05/NEO/2188-2/2021. számú Feljegyzése alapján:

„A  dokumentációt  áttanulmányozva  megállapítottam,  hogy  a  környezetvédelmi  és

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

(III.  30.)  Korm.  rendelet  31.  §-a  és  8.  számú  melléklet  I.  táblázat  2.  pontjában  foglalt

szakkérdések  tekintetében  a  hulladékgazdálkodási  tevékenység  (gyűjtés  és  előkezelés) a

munkaköri,  szakmai,  illetve  személyi  higiénés  alkalmasság  orvosi  vizsgálatáról  és

véleményezéséről  szóló 33/1998. (IV.  24.)  NM rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben

és  a  hulladékokról  szóló  2012.évi  CLXXXV törvényben  foglaltak  betartásával  felel  meg  a

közegészségügyi követelményeknek.

A  fentiek  alapján  a  Bello  Breaking  Kft.  (1156  Budapest,  Sárfű  u.  3.  fszt  1/a.)

hulladékgazdálkodási tevékenységének hulladékgazdálkodási engedélye kiadásához –

közegészségügyi szempontból – a fent megjelölt feltételek teljesülése szükséges.”

3/2. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály  (a  

továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/3698/2021.ált. számú Szakhatósági állásfoglalásával  

az  Engedély  kiadásához vízügyi  és  vízvédelmi  szempontból  az  alábbi  kikötésekkel  

hozzájárult:

„1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni és 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], valamint a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
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220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a 

felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. 

2. 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 minőség romlást.

3. A tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasaknak kell lennie a hulladékok felszíni, 

felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró módon történő gyűjtésére.

4. A tárolóedényzetek ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.

5. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásait.

6. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében érdekében a tevékenység csak

- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;

- ellenőrzött körülmények között történhet;

-  úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a  

környezeti célkitűzések teljesülését.

7.  A  munkaterületen  esetlegesen elfolyó  szennyezőanyagot  haladéktalanul  fel  kell  itatni,  

össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként, arra alkalmas gyűjtőedényben kell tárolni az  

elszállításig.

8. A külső helyszíneken végzett tevékenységek csak úgy folytathatók, hogy a felszíni  víz  

vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 

18.) VM rendeletben előírt határértékeket meghaladó szennyezés ne következzen be.

9.  Amennyiben  a  munkaterület  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  (a  

továbbiakban:  Vgtv.)  1.  számú  melléklet  12.  a)  pontja  alapján  meghatározott  nagyvízi  

medret, vagy 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  [a  továbbiakban:  83/2014.  (III.14.)  Korm.  rendelet]  1  §.  11.  pontja  alapján  

meghatározott parti sávot érint, a tevékenységet a rendelet 2 §. (3) bekezdés b) pontjának 

figyelembevételével kell végezni.

10. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vízbázisok, a 

távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények  védelméről  szóló  

123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet]  

foglaltakat.
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11. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), felszíni-, 

felszín alatti víz, és a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a 

következő napon az FKI-KHO-ra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a környezetkárosodás  

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni.

12. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemény (havaria) esetén  

biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét, a felszámolásáról,

a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell.

13.  A  munkagépek  és  szállítójárművek  rendszeres  karbantartásáról  és  mosásáról  arra  

engedéllyel  rendelkező telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érdekében – kell  

gondoskodni. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett helyszíneken a munkagépek és

járművek javítása, karbantartása, tankolása, valamint tisztítása tilos.

14.  Amennyiben  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységgel  érintett  külső  munkaterületen  

csapadékvíz-elvezető árkok/csatorna található, abba szennyezőanyag nem kerülhet.”

3/3. Az eljárás során a Kormányhivatal megkereste az országos, valamint valamennyi területi

környezetvédelmi  hatóságot.  A  megkeresett  hatóságok  által  javasolt  előírásokat  a

Kormányhivatal az engedély kiadásakor figyelembe vette.

4. / Az engedély 2026. március 23. napjáig hatályos

A Kormányhivatal egyidejűleg megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 160 000 Ft,

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

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy jelen 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

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
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 az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye.  A

végleges  döntés  ellen,  közlés  napjától  számított  30  napon  belül a  Budapest  Környéki

Törvényszéknek  címzett,  de  a Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi

Főosztály  Környezetvédelmi  Osztálya  (3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.)  részére  megküldött

keresetlevéllel közigazgatási  per kezdeményezhető.  A keresetlevélben meg kell  jelölni  a perben

eljárásra  illetékes  bíróságot,  a  felperes  és  alperes  azonosítására  alkalmas  adatokat,  a  vitatott

közigazgatási  tevékenység és az  arról  való  tudomásszerzés módjának és  idejének azonosítására

alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a

közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok

előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselővel eljáró fél  és a belföldi  székhellyel  rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem

ügyvédi  képviselővel  jár  el  –  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatja  be  a

kormányhivatal  honlapján  elérhető  iForm  elektronikus  nyomtatványkitöltő  alkalmazással  (https://e-

kormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a

felperes  azonban részletes indokolással  és azt  alátámasztó dokumentumok csatolásával  azonnali

jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül  bírálja el,  a felek bármelyikének kérelmére

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása

miatt igazolási kérelemnek nincs helye. 

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket

tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól.

Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

A Bello Breaking Kft. (székhely: 1156 Budapest, Sárfű utca 3. Fszt. 1/a; telephelyek: 1156 Budapest,

Sárfű  utca  3.;  3070  Bátonyterenye,  Ózdi  út  13.;  3070  Bátonyterenye,  Ózdi  út  22/B.;  3070

Bátonyterenye, Jószerencsét út 4.;  KÜJ: 102 903 360; KTJ: 101 862 803 (1156 Budapest, Sárfű utca

3.); 101 322 042 (3070 Bátonyterenye, Ózdi út 13.); 102 702 487 (3070 Bátonyterenye, Ózdi út 22/B.);

102  341  828  (3070  Bátonyterenye,  Jószerencsét  út  4.); KSH  szám:  23548691-4311-113-01;

cégjegyzékszám:  01-09-970799;  adószám:  23548691-2-42; a  továbbiakban:  Engedélyes)

Magyarország egész területén, előre meg nem határozható helyszíneken történő nem veszélyes

hulladékok  előkezelésére vonatkozóan  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi Főosztály által kiadott  engedéllyel rendelkezik.  A Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  PE/KTF/852-9/2016.  számon  kiadott  nem

veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedély 2021. április 30. napjáig hatályos.

Tekintettel  arra,  hogy  az  Engedélyes  Magyarország  egész  területén,  előre  meg  nem

határozható  helyszíneken  történő  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtését  és  előkezelését a
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PE/KTF/852-9/2016. számú engedély időbeni hatályának lejártát követően is végezni kívánja,

2021.  február 2.  napján  engedélykérelmet  nyújtott  be  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal

Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztályához  (továbbiakban:

Kormányhivatal) Magyarország  egész  területén,  előre  meg  nem  határozható  helyszíneken

történő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan.

A Kormányhivatalnak 2021. február 2. napján benyújtott NO/KVO/319-1/2021. számon iktatott kérelem

alapján  2021.  február 3.  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) hatálya alá tartozik. 

A Kormányhivatal  NO/KVO/319-2/2021.  számú  (kelt.:  2021.  február 4.)  levelében  tájékoztatta  az

Engedélyest, hogy a kérelmét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban bírálja el, mert a döntés

meghozatalához az illetékes szakhatóságok és társhatóságok megkeresése szükséges.

Engedélyes  több  részletben  kiegészítette  az  engedélykérelmét, így  az  engedélykérelmi

dokumentáció megfelel a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

A Kormányhivatal az eljárása során a jogszabályban érintett szakhatóságokat megkereste, amelyek

az alábbi nyilatkozatokat tették:

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, NO–

05/NEO/2188-2/2021. számú Feljegyzése alapján:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály

Környezetvédelmi Osztálya megküldte Hatóságunkhoz a Bello Breaking Kft. (1156 Budapest,

Sárfű u. 3. fszt.  1/a.), mint kérelmező a nem veszélyes hulladékok országos gyűjtésére és

előkezelésére vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedély  kérelmének  dokumentációját

közegészségügyi szakkérdés vizsgálata céljából.

A  dokumentációt  áttanulmányozva  megállapítottam,  hogy  a  környezetvédelmi  és

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

(III.  30.)  Korm.  rendelet  31.  §-a  és  8.  számú  melléklet  I.  táblázat  2.  pontjában  foglalt

szakkérdések  tekintetében  a  hulladékgazdálkodási  tevékenység  (gyűjtés  és  előkezelés) a

munkaköri,  szakmai,  illetve  személyi  higiénés  alkalmasság  orvosi  vizsgálatáról  és

véleményezéséről  szóló 33/1998. (IV.  24.)  NM rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben

és  a  hulladékokról  szóló  2012.évi  CLXXXV törvényben  foglaltak  betartásával  felel  meg  a

közegészségügyi követelményeknek.
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A  fentiek  alapján  a  Bello  Breaking  Kft.  (1156  Budapest,  Sárfű  u.  3.  fszt  1/a.)  

hulladékgazdálkodási  tevékenységének  hulladékgazdálkodási  engedélye  kiadásához  –  

közegészségügyi szempontból – a fent megjelölt feltételek teljesülése szükséges.”

A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztály  (a

továbbiakban:  FKI-KHO)  a  35100/3698/2021.  ált.  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 az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  1.  

melléklet  19.  számú táblázat  57.  és  58.  pontja  alapján  megkereste  az  FKI-KHO-t  tárgyi  

ügyben. 

A  megkereséshez  csatolt  engedélykérelmi  dokumentáció  és  a  rendelkezésemre  álló  

adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem. 

Kérelmező  nem  veszélyes  hulladékok  országos  gyűjtését,  valamint  előkezelését  tervezi  

végezni  Magyarország  teljes  területén.  Kérelmező  a  hulladékkezelési  tevékenységet  

előre  meg  nemhatározható  helyszíneken  kívánja  végezni,  a  telephelyen  csak  

szállítójárművek és a gépeki tárolására történik. A külső munkaterületek elhelyezkedése,  a  

területeken  meglévő  infrastruktúra,  vízilétesítmények  megléte,  víziközmű-  szolgáltatás  

elérhetősége,  illetve  a  munkaterületeken  ideiglenesen  elhelyezésre  kerülő   hulladék  

összetétele  jelen  eljárás  keretében  nem  prognosztizálható.  Szükség  esetén  palackos  

ivóvizet és mobil szociális helyiséget biztosítanak a munkavállalók számára. 

A tevékenység során érintett  területek vízbázis érintettségét a 123/1997. (VII.  18.)  Korm.  

rendelet határozza meg. 

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzés helyszínének nagyvízi meder érintettségét a  

Vgtv., parti sáv érintettségét a 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet határozza meg. 

A 219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  8.  §  c)  pontja  értelmében a felszín  alatti  vizek  jó  

állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se  

veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. 

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 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 

21.) Korm.  rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)  

Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a 123/1997. (VII. 18.)  

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 önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 
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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 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 szabályozza.”

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok 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. 

A  Kormányhivatal  hatáskörén  belüli  egyéb  szakkérdéseket  is  megvizsgálta  és  az  alábbi

megállapításokat tette:

Táj- és természetvédelmi szempontból:

„A  tárgyi  ingatlanok (3070  Bátonyterenye,  Ózdi  út  22/B.,  Ózdi  út  13.)  jogszabály  által

nyilvántartott  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.  Továbbá az ingatlanok az

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.

8.)  Korm.  rendelet  és  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott

Natura 2000 hálózat területének nem részei. A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben lehatárolt  országos ökológiai

hálózat övezetét nem érintik, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló

16/2009.  (X.  8.)  KvVM  rendelet által  megállapított  barlang  felszíni  védőövezetének  sem

részei. A tárgyi ingatlanok területén egyedi tájérték közvetlen érintettsége nem ismert.

Az  ingatlanokon  folytatott  tevékenység  táj-  és  természetvédelmi  érdekekkel

összeegyeztethető.”

Előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint egységes környezethasználati

engedélyezési eljárás lefolytatása szempontjából:

„Engedélyes  nem veszélyes hulladékok Magyarország egész területén, előre meg nem

határozható  helyszíneken  történő  gyűjtésére és  előkezelésére  vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélykérelmet nyújtott be Kormányhivatal részére.

A nem veszélyes hulladékok előkezelésének helyszine változó, jellemzően az adott bontás, 

építés helyéhez köthető. 

A környezeti  hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  

szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  3.  számú  mellékletének  108.  pontja  

„Fémhulladékgyűjtő,  -  előkezelő,  -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) a) 5  
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t/nap  kapacitástól  b)  méretmegkötés  nélkül  vízbázis  védőövezetén  (ha  a  tevékenység  

megkezdését  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  

vízilétesítmények  védelméről  szóló  jogszabály  a  védőövezeten  nem  zárja  ki),  védett  

természeti  területen,  Natura  2000  területen,  barlang  védőövezetén"  a  környezetvédelmi  

hatóság  előzetes  vizsgálatban  hozott  döntésétől  függően  környezeti  hatásvizsgálatra  

kötelezett tevékenység. 

A cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a  végelszámolásról  szóló  2006.  évi  V.  

törvény 7. § (2) bekezdése szerint „A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég  

társasági  szerződésében,  alapító  okiratában,  alapszabályában  (a  továbbiakban  együtt:  

létesítő okiratában) foglalt  olyan tartós, önállósult  üzleti  (üzemi) letelepedéssel járó helye,  

amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely

más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a 

cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a 

külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is. Amennyiben a cég telephellyel  

vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy azt a cégjegyzékben fel kell tüntetni." 

A  fentiekre  tekintettel  a  tevékenység  végzésének  „külső  helyszínei"  nem  minősülnek  

telephelyeknek,  tehát  nem tartoznak  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  hatálya  alá,  

előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

A  dokumentációt  áttekintettem  és  megállapítottam,  hogy előzetes  vizsgálati  eljárás,

környezeti  hatásvizsgálati  és  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárás

lefolytatása nem szükséges, tárgyi tevékenység nem tartozik 314/2005. Korm. rendelet

hatálya alá.”

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

„A  Bello Breaking Kft. (székhely és telephely: 1156 Budapest, Sárfű utca 3.fsz. 1/A) által  

országos  gyűjtésére  és  előkezelésére vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedély  

kiadásához szükséges dokumentációk kerültek benyújtásra a Nógrád  Megyei  

Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi   Osztálya  

részére. (továbbiakban: Kormányhivatal)

A benyújtott dokumentációk átvizsgálása után a következőek kerültek megállapításra:

A  dokumentációk  alapján  levegőtisztaság-védelmi  szempontból  a  Kormányhivatal  

megállapította, hogy a kft. „a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet  

alapján engedély köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítésére nem kerül 

sor.

A kft. munkaterületein a vállalkozóktól érkező szigetelési, építési betonhulladékok szelektív  

szétválogatását,  bontását, törését, deponálását, valamint szállítójárműre történő rakodást és 

előkezelését végzik. A bontáshoz saját és bérelt eszközöket használnak. További hulladékok 
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gyűjtését és előkezelését végzi a cég. (építési, bontási hulladékokat, valamint települési (fém) 

hulladékok).  A  hulladékok  a  telephelyre  nem  kerülnek  beszállításra,  azokat  rögtön  

összegyűjtik, majd a szállításhoz előkészítik és konténerekbe rakodják,  így a bontási  

helyszínen rögtön átadásra is kerülnek a szállítónak. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból légszennyező  

környezeti hatás várható, porkibocsátás a tevékenységből adódhat.

A Kormányhivatal a fent említettek figyelembevételével levegőtisztaság-védelmi szempontból  

kikötésekkel hozzájárul az országos hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.

A Kormányhivatal  véleményét  a  benyújtott  dokumentációk megvizsgálása  után  „a  levegő  

védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.”

Zajvédelmi szempontból:

„BELLO  BREAKING  Kft.  országos  nem  veszélyes  hulladék  gyűjtési  és  előkezelési  

engedélykérelme  alapján  a  rendelkezésre  álló  dokumentációt  áttekintve  az  alábbi  

szakmai véleményt adom:

A Bello Breaking Kft. benyújtott engedélykérelme szerint a Kft. tevékenységi köre tartalmazza 

a nem veszélyes hulladékok kezelését. Az építési-bontási anyagok kezelését többször változó

munkaterületeken  végzik,  törőgép  segítségével.  A  Kft.  bátonyterenyei  telephelyein  

tevékenységet nem végez.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 2.§-a kimondja, hogy:

„d)  környezeti zaj- vagy rezgésforrás: üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és egyéb  

létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben  

környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz;

g)  környezeti  zaj-  és  rezgésforrás  üzemeltetője: a  vasúti  pályahálózatot  és  annak  

tartozékait, vasúti üzemi létesítményt működtető vasúti társaság, a közút kezelője, a vízi út  

fenntartója, a repülőtér üzemben tartója, az üzemi vagy szabadidős zaj-, illetve rezgésforrást 

jelentő létesítményt, gépet, berendezést működtető személy.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése szerint a környezeti zajt előidéző  

üzemi  vagy  szabadidős  zajforrásra  vonatkozóan  a  tevékenység  megkezdése  előtt  a  

környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles 

a  környezetvédelmi  hatóságtól  környezeti  zajkibocsátási  határérték  megállapítását  

kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 
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Ugyanezen jogszabály 10.§ (3) bekezdése értelmében nem kell környezeti zajkibocsátási 

határérték megállapítását kérni, ha

a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, 

vagy

b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések 

alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a  

telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

Tekintettel arra, hogy a BELLO BREAKING Kft. a 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 13. és a 3070 

Bátonyterenye, Ózdi út 22/B. számú telephelyein tevékenységet nem végez, zajkibocsátási  

határérték megállapítását a környezetvédelmi hatóságtól nem kell kérnie.

A  kérelemhez  csatolt  zajvédelmi  szakvéleményben  bemutatott  számítások  alapján  a  

törőberendezés  használata  a  változó  tevékenységi  helyszíneken  határértéket  meghaladó  

zajterhelést nem okoz. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetbe zajt  

vagy rezgést  kibocsátó létesítményeket  úgy kell  tervezni  és megvalósítani,  hogy a  

védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a 

zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A  fentiek  alapján  az  engedélyezési  eljárás  során  benyújtott  dokumentáció  zajvédelmi  

szempontból  nem  kifogásolható,  amennyiben  szükséges  a  zajvédelmi  követelmények  

ellenőrzése külön eljárásban vizsgálható.”

A  Kormányhivatal  az  eljárás  során  megkereste  valamennyi területi  környezetvédelmi

hatóságokat  arra  vonatkozóan,  hogy  a  tárgyi  engedélyezési  eljárással  kapcsolatban

rendelkeznek-e  olyan  adattal  vagy  információval,  amely  az  engedély  kiadását  befolyásolja,

illetve akadályozza.

A megkeresett hatóságok tájékoztatták a Kormányhivatalt arról,  hogy nem emelnek kifogást

tárgyi engedély kiadásával kapcsolatban, az általuk javasolt előírásokat a Kormányhivatal az

engedély kiadásakor figyelembe vette.

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

valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésén alapul.

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 mellékletének 4. főszámának 4. és 5. alszáma alapján került

megállapításra.
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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.

A  bírósági  eljárás  szabályaira  a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.  tv.  (Kp.)

rendelkezései  irányadók,  a  jogorvoslatról  szóló tájékoztatás a Kp.  7.  § (1) bekezdésén,  12.  §  (1)

bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. §

(1)-(2)  bekezdésén,  a  polgári  perben  és  a  közigazgatási  bírósági  eljárásban  alkalmazandó

nyomtatványokról  szóló  6/2019.  (III.18.)  IM rendelet  6.§ (1)  bekezdésén,  valamint  az elektronikus

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)

bekezdésén alapul. 

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv.

62. § (1) bekezdés h) pontja szerint illeti meg az Engedélyest.

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

Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának

módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A Kormányhivatal 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  a  Kormányhivatal  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.

Jelen határozat egy példányát a Kormányhivatal 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 Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról szóló  86/2019.  (IV.23.)  Korm.  rendelet  2.  §-a  szabályozza.  A

Kormányhivatal környezet- és természetvédelmi hatáskörét és illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm.

rendelet 8/A. § (1) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, valamint a 11. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.

A  Kormányhivatal  jelen  határozatot  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás  vezetésének

szabályairól szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM rendelet alapján  rögzíti  az  Országos  Környezetvédelmi

Információs Rendszerben.

Salgótarján, 2021. március 23.

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter

főosztályvezető

A határozatról értesülnek:

1. Bello Breaking Kft. Cégkapu

2. Nógrád Megyei Kormányhivatal

Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály Hivatali Kapu

3. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály Hivatali kapu

4. Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Salgótarjáni  Katasztrófavédelmi

Kirendeltsége Hivatali Kapu

5.   Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 (KRID: 428468138) Hivatali kapu

6.  Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti 
 Főosztály (KRID: 201436115) Hivatali kapu

7.  Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
 és Természetvédelmi Osztály (KRID: 302222951) Hivatali kapu

8.  Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 (KRID: 246192384) Hivatali kapu

9.  Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 (KRID: 220613118) Hivatali kapu

10.  Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
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 Főosztály (KRID: 521067758) Hivatali kapu
11. Csongrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi  és Természetvédelmi Osztály (KRID: 124087718) 
Hivatali kapu

12.  Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
               (KRID: 733602766) Hivatali kapu
13. Győr- Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 
(KRID: 444185390)  Hivatali kapu

14.  Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 (KRID: 308252122) Hivatali kapu

15.  Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 (KRID: 706893155) Hivatali kapu

16.  Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
 Főosztály (KRID: 346274300) Hivatali kapu

17.  Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (KRID: 746202396)  Hivatali kapu

18.  Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály ( KRID: 401253775) Hivatali kapu

19.  Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 (KRID: 346009700) Hivatali kapu

20.  Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
Osztály (KRID: 748 078 989) Hivatali kapu

21. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
 Főosztály (KRID: 601235316) Hivatali kapu

22. Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
              (KRID: 147524181) Hivatali kapu

23. Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály (KRID: 542391755) Hivatali kapu

24. HNYR

25. Irattár
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