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H A T Á R O Z A T 
 

 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Szeged, Városgazda sor 1., adószám: 25595417-2-

06) – a továbbiakban: Engedélyes – részére  

 

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

 

az alábbiak szerint. 

 

Az Engedélyes adatai: 

Név: Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
Telephely: 6423 Kelebia 0407/6 hrsz.  

KSH szám: 25595417-3821-572-06  

Cégjegyzékszám: 06-09-022850 

Adószám: 25595417-2-06 

KÜJ: 103 479 651 

KTJ: 101 850 062 

 

Az engedélyezett tevékenység: 

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése. 
 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. és 2. számú melléklete szerint:  

 

D15 Tárolás a D1–D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig 

történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti 

előzetes tárolást jelenti). 

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén történő 

átmeneti tárolás és gyűjtés kivételével). 
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A gyűjtés tevékenységbe bevonható hulladékok megnevezése, mennyisége: 

 

Nem veszélyes hulladékok 

Azonosító 

kód 
Hulladéktípus megnevezése 

Éves hulladék 

mennyiség 

(t/év) 

02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS 

TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, 

VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-

ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

összesen:  

3105 t/év 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)** 

02 01 10 fémhulladék** 

09 
  

FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA 
 

09 01 10 egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül** 

09 01 12 
  

áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, 

amely különbözik a 09 01 11-től**  
 

15 Csomagolási hulladék; Közelebbről meg nem határozott felitató 

anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és 

védőruházat 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékot) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék** 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék** 

15 01 04 fém csomagolási hulladék** 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék** 

15 01 09 textil csomagolási hulladék** 

16 A hulladékjegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 

16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká 

vált gépjárművek (ideértve a terepjáró járműveket is), hulladékká vált 

gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék 

(kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban 

meghatározott hulladék) 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok** 

  17 Építési - bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről 

kitermelt földet is) 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 beton** 

17 01 02 tégla** 

17 01 03 cserép és kerámia** 

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

különbözik a 17 01 06-tól** 

17 02 fa, üveg és műanyag 

17 02 02 üveg** 

17 02 03 műanyag** 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 
 

vörösréz, bronz, sárgaréz** 
 

17 04 02 alumínium** 

17 04 03 ólom** 

17 04 04 cink** 

17 04 05 vas és acél** 

17 04 06 ón** 

17 04 07 fémkeverék** 
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17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től** 

17 08 gipsz alapú építőanyag 

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től** 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék 

17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, 

a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól**  
 

20 Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási 

hulladékhoz hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), 

ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

20 01 01 papír és karton** 

20 01 02 üveg** 

20 01 25 étolaj és zsír** 

20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 

01 27-től  
 

20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től** 

20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól** 

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től**  
 

20 01 39 műanyagok** 

20 01 40 fémek** 

20 02 kerti és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is 

beleértve) 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 

20 03 egyéb települési hulladék 

20 03 07 lom hulladék** 

 

A **-gal megjelölt hulladékot valamennyi hulladékgyűjtő udvarban kötelezően át kell venni a 

hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig. 

 

Veszélyes hulladékok 

Azonosító 

kód 
Hulladéktípus megnevezése 

Mennyiség 

(t/év) 

08 Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, 

tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 01 festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék 

08 01 11* oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-

hulladék 

08 03 nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék 

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 

09 Fényképészeti ipar hulladéka 

09 01 fényképészeti ipar hulladéka 

09 01 11* egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 

vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó 

áramforrást is tartalmaz** 

  13 Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az 

étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott 

hulladékot) 

13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék 

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 

kenőolaj** 

13 02 06* 
 

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj** 
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13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

összesen:  

50 t/év 

  15 Csomagolási hulladék; közelebbről nem meghatározott felitató 

anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és 

védőruházat 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékot) 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 

15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből 

készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat 

  16 A hulladékjegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladék 

16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká 

vált gépjárművek (ideértve a terepjáró járműveket is), hulladékká vált 

gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék 

(kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban 

meghatározott hulladék) 

16 01 07* olajszűrő** 

16 01 13* fékfolyadék** 

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék** 

16 06 elemek és akkumulátorok 

16 06 01* ólomakkumulátorok** 

  20 Települési hulladék (háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz 

hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az 

elkülönítetten gyűjtött frakciót is 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 19* növényvédő szer** 

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartamú hulladék 

20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től** 

20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer** 

20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy 

a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is 

megtalálhatók** 

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 

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

a 20 01 23-tól ** 

 

A **-gal megjelölt hulladékot valamennyi hulladékgyűjtő udvarban kötelezően át kell venni a 

hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig. 

 

Előírások: 

 

Hulladékgazdálkodás 

1. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető.  

2. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes 

hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó 

kapacitását. Ennek figyelembevételével a hulladéktároló helyeken egyszerre maximálisan 

veszélyes hulladékból 3,835 tonna, nem veszélyes hulladékból 117,665  tonna hulladék tárolható, a 

szelektív hulladékgyűjtés biztosítása mellett. 

3. A telephelyen évente maximálisan 50 tonna  veszélyes hulladék és 3.105 tonna nem veszélyes 

hulladék gyűjthető.  

4. Az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan környezetvédelmi 

biztosítással az engedély érvényességi ideje alatt rendelkeznie kell, amelynek meglétét minden év 

május 31-ig igazolni kell Hatóságunk felé. 
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5. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást azok 

bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a Hatóságunknak. 

6. Az Engedélyes köteles Hatóságunkat haladéktalanul értesíteni a biztosítással, és a teljesítési 

kötelezvénnyel kapcsolatos változásokról (megszűnés, módosítás, váltás stb.). 

7. Pénzügyi garanciaként a banki letét összegét kérjük meghatározni és a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal nevére lekötni, valamint a lekötést igazolni. Megfelelő pénzügyi biztosítékra (pl. 

letét, bank garancia) vonatkozó igazolást kérjük hatóságunk részére megküldeni az engedély 

véglegessé válását követő 30 napon belül. 

8. A keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni.  

9. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni, vagy hígítani. 

10. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló rendeletben 

megadottak az irányadók. 

11. A begyűjtött hulladékok bűzzáró, kiporzást megakadályozó módon helyezhetők el. A gyűjtőedényeken 

minden esetben és egyértelműen fel kell tüntetni a tárolandó hulladékfajtát (felirat, piktogram). 

12. A hulladékgyűjtő udvar kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 

történhet. 

13. Veszélyes hulladék hulladékgyűjtő udvarban csak olyan műszaki védelemmel ellátott konténerben (így 

különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható konténerben) tárolható, amely a hulladék környezetbe 

történő kijutását és csapadékvízzel történő érintkezését megakadályozza, és megfelel a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt tárolásra 

vonatkozó követelményeknek. 

14. Hulladékgyűjtő udvarban vegyes (azonosító kódszám 20 03 01) települési hulladék nem tárolható. 

15. A hulladékgyűjtő udvarban gyűjtött, biológiailag lebomló hulladékot április 1-től szeptember 30-ig 

legalább heti 1 alkalommal, október 1-től március 31-ig pedig a konténer teljes telítettség elérését 

követő munkanapon el kell szállítani engedéllyel rendelkező kezelőhöz. 

16. Azt a hulladékgyűjtő udvarban átvett hulladékot, amelyet nem a közszolgáltató kezel, a hulladékgyűjtő 

udvart üzemeltető közszolgáltató csak az átvett hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át. 

17. A gyűjtött hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig tárolható, 

azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

18. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő udvarban átvett és tárolt, valamint a hulladékgyűjtő udvarból 

elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

19. A hulladékgyűjtő udvar átvétellel, tárolással kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet végző 

szakszemélyzetének hulladékgazdálkodási vagy környezetvédelmi szakirányú képesítéssel vagy 

szakoktatásban való részvételt igazoló dokumentummal kell rendelkeznie. 

20. Az alkalmazott tároló-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell 

meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. 

21. A tevékenység végzése során a hulladékok tárolása és gyűjtése csak környezetszennyezést kizáró 

módon történhet. 

22. Ha 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 kell benyújtania.  

23. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

24. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése 

miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a 

levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

25. A telephelyi tevékenység végzése során a gépjárművek felesleges üresjáratát kerülni kell. 

26. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. sár) a 

másodlagos porszennyezés megelőzése miatt. 

27. Szükség esetén locsolással, vízpermetezéssel kell a diffúz légszennyezést megakadályozni. 

 

Földtani közeg védelme 

28. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 
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29. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne 

következzen be. 

30. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

31. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező 

anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve 

elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

32. Amennyiben az Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a 

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

33. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni. 

34. A telep bezárására indított eljárás során az Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése 

következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk megállapítja az esetleges 

további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

Az engedély területi hatálya: 

6423 Kelebia 0407/6 hrsz.  

 

Az engedély érvényességi ideje:  

Jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata 

 

Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes 

készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően: 

 
1. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést 

okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró bűzzel terheli.  

2. Az üzemi létesítményből származó zaj a védendő homlokzatoknál nem haladhatja meg a vonatkozó 

határértékeket.  

3. A telephelyen ivóvíz folyamatos biztosítása szükséges a dolgozók számára, melyet palackozott víz vagy 

bevizsgált víz folyamatos szolgáltatásával kell elérni. A kútra és a vízvételi helyekre ki kell helyezni a 

„nem ivóvíz” feliratot.  

4. A munkavégzés helyszínén, a dolgozók számára biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal szemben 

védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni. 

5. A dolgozónak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. 

6. Az üzemelés során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt 

kizáró módon kell megvalósítani, és szennyeződést kizáró módon kell elszállítani. A veszélyes 

hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés) során törekedni kell az egészségügyi kockázatok 

minimalizálására. 

 

* 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 
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joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

A kérelmező az eljárás 300.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Engedélyes) a 

Kelebia 0407/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék gyűjtésének 

engedélyezése tárgyában kérelmet terjesztett elő hatóságunk jogelődjénél, a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalánál (a továbbiakban: Járási Hivatal), amely alapján 2020. február 

26. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján 

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján 

végezhető. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. Korm. rend.) 8/A. § (1) bekezdés alapján 

területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt 

kivétellel - a megyei kormányhivatal jár el. 

 

A 71/2015. Korm. rend. fentebb hivatkozott bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 101. § (2) 

bekezdése értelmében a tárgyi eljárást lezáró döntés meghozatalára 2020. március 1. napjától a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel, mint a Járási Hivatal jogutódja, környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatáskörök tekintetében. 

 

Hatóságunk az Engedélyest a BK-05/KTF/02258-3/2020. ikt. számú végzésében az eljárásért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel, melynek a tárgyi eljárás során eleget tettek. 

 

Hatóságunk az Engedélyest a BK/KTF/00566-3/2020. ikt. számú végzésében a tényállás tisztázása 

érdekében hiánypótlásra hívta fel, melynek 2020. április 8. napján eleget tettek. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A hulladékgazdálkodási tevékenységet a telephelyen 1 fő alkalmazott látja el, aki települési hulladékgyűjtő 

és szállító szakképesítéssel, valamint veszélyes hulladék kezelői bizonyítvánnyal rendelkezik. A 

munkavállalók folyamatos oktatásban, üzemorvosi ellátásban részesülnek. A hulladékgazdálkodási 

tevékenység végzéséhez 1 fő betanított munkás, 1 fő környezetmérnök és 1 fő vezető áll rendelkezésre. 

A telephelyen található hulladékok mérésére szolgáló 1 db 200 kg körszámlapos mozgatható mérleg. A 

telephely nyitva tartási ideje a keddi naptól kezdve a szombati napokig 08:00-16:20-ig van meghatározva. A 

porta és szociális épület 11,07 m
2
 hasznos alapterületű téglaépület (külső mérete: 6,06 m × 2,44 m

2
) 

tartózkodót (8,21 m
2
), WC (1,5 m

2
), közlekedő 1,36 m

2
 foglal magába. A tartózkodó helyiség fűtését 1 db 2 

kW-os elektromos olajradiátor, a mosdóét 1 db 1 kW-os lapradiátor biztosítja. Telepi dolgozók 

kéziszerszámokkal és egyéni védőfelszereléssel rendelkeznek, munkaruhával, acélbetétes szúrásálló 

védőcipővel, ipari védőkesztyűvel, sav és lúgálló köténnyel, arcvédővel (fröccsenő, maró hatású folyadék és 

közepes mozgási energiájú részecske ellen). 

 

Az Engedélyes becsatolta a havária tervét, üzemelési szabályzatát, továbbá a Generali Biztosító Zrt. 

biztosítási kötvényét (kötvényszám: 96100104123926500), mely szerint a tevékenységre vonatkozó 
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környezetszennyezési felelősséget is tartalmazó biztosítással rendelkezik. A benyújtott nyilatkozat alapján az 

Engedélyesnek nincs köztartozása.  

 

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

Az Engedélyes a lakosságtól átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat gyűjti a Kelebia 0407/6 hrsz. 

alatti hulladékgyűjtő udvarban.  

A szelektíven gyűjtött hulladékokat a hulladékudvarba nyitvatartási idő alatt a lakosság maga szállítja be. A 

beszállított hulladékokat 200 kg-os mérlegen lemérik, majd azt a hulladék típusától függően fajtánként, 

szelektíven a kijelölt gyűjtőkonténerbe, illetve gyűjtőedényzetbe helyezik. Kivétel ez alól a gumiabroncs 

gyűjtése, amely a hulladékudvar erre a célra kijelölt részén, betonozott burkolaton ömlesztve, vagy nagy 

konténerben történik. 

A telephelyen összesen 2303 m
2
 betonozott felületen van lehetőség a begyűjtött hulladékok tárolására. A 

nem veszélyes hulladékok tárolására különböző térfogatú konténerek, illetve big-bag zsákok, veszélyes 

hulladékok gyűjtésére 1 db speciális 36 m
3
-es, 14,77 m

2
 alapterületű konténer áll rendelkezésre, melyben a 

gyűjtő edényzetek 2 db kármentő tálcán lettek elhelyezve.  

 

A begyűjtött nem veszélyes hulladékokat az engedélyes, a veszélyes hulladékokat más, engedéllyel 

rendelkező kezelő szállítja el további hasznosítás, ártalmatlanítás céljából. 

 
A hulladékudvar közlekedési útvonalai szilárd burkolattal, a telephely pedig 2 m magas kerítéssel van 

ellátva.  

 

Az Engedélyes pénzügyi biztosítékként (pl. letét, bank garancia) vonatkozó igazolásának megküldését 

az előírások 5.7 pontja szerint kell teljesíteni. 
 

Az Engedélyes a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. 

rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.   

 

A rendelkező részben tett előírásokat az alábbiak indokolják. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A Ht. alapján: 

 4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá 

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

 12. § (4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az 

műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen 

elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal 

rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. 

 15. § (5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig 

az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. 

 31. § (2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő 

létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, b) a 

hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik, […]. 

(5) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék 

szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges 

nyilvántartásba vétele megtörtént. 

 62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység […] a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető. 

 71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő 

finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben 
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meghatározott gazdálkodó szervezet, […] b) amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez 

vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez […]. 

 72. § (1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, illetve a közszolgáltató, valamint a 

környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a 

környezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy […] b) a környezetvédelmi biztosítást megkötötte. 

 

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján: 

 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

6. hulladékgyűjtő udvar: az 1. mellékletben meghatározott hulladék átvételére és elszállításig történő 

tárolására szolgáló, közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely; 

8. hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület vagy 

építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött hulladék 

hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a Ht. 2. mellékletének D12 

ártalmatlanítási műveletét is. 

 6. § (2) A hulladékgyűjtő udvarhoz vezető és a hulladékgyűjtő udvar területén kialakított közlekedési 

útvonalat nem veszélyes hulladék átvétele és azt követő tárolása esetén egységes és egybefüggő, 

veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd útburkolattal kell ellátni. Az 

útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint szükség szerint az 

ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert. 

(3) A hulladékgyűjtő udvart az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és 

zárható kapuval fel kell szerelni. 

(4) A külső és belső tereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell 

kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. 

(5) Ha a hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladékgyűjtő udvarban a hulladék 

veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell 

feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen. 

(6) Ha a hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladékot tárolnak, a gyűjtőtér burkolatát (illetve az 

áruszállítás céljára gyártott fémkonténert) olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló 

felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes 

hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. 

 7. § (1) Hulladékgyűjtő udvar csak az 1. mellékletben meghatározott hulladék hulladékbirtokostól 

történő átvétele és rendszeres elszállításáig történő elkülönített tárolása céljából, gyűjtésre, illetve 

előkezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, a közszolgáltató által üzemeltethető. 

 

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. 

(XII. 29.) Korm. rendelet alapján: 

 21. § (3) A hulladékká vált gépjárműelemet vagy -akkumulátort, az ipari elemet vagy akkumulátort, 

valamint a kémiai összetétele alapján azonosítható, hulladékká vált hordozható elemet és akkumulátort 

hulladéklerakóban lerakni, valamint termikus módon ártalmatlanítani – az 5. melléklet szerinti 

hatékonysági mutatóval végzett újrafeldolgozási eljárás alkalmazása során képződő maradékhulladék 

kivételével – tilos. 

 22. § (2) Az elem- és az akkumulátorhulladék gyűjtésére, tárolására, valamint a kezelésére szolgáló 

helyet sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell felszerelni. 

 24. § (1) Az elem- és az akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére és kezelésére, valamint a 

nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások betartását az OKTVF ellenőrzi. 

 

Ha 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 kell 

benyújtania.  

 

Amennyiben az Engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön 

jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot 

megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység 

korlátozása vagy felfüggesztése mellett. 
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A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint 

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

 

A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott kötelezettségének, engedélyes a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély 

kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon 

gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza. 

 

Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó 

hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint 

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) és 7. 

§ (2) bekezdése, valamint a 10. § alapján tettem. 

 

A gyűjthető hulladékok körét Hatóságunk a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

szerint felsorolt hulladéktípusok alapján állapította meg. 

 

Az Engedélyes igazolta, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat. Csatolta a 

környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvény másolatát.  

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírásaimat a 439/2012. (XII. 29.) Korm rendelet 14. § (2) 

bekezdésére és a 9. § (2) bekezdés f) pontjára tekintettel tettem. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a 

légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

Az R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe 

juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az 

üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról 

gondoskodik. 

A benyújtott dokumentációban írtak szerint a telephelyen a beruházással nem létesül az R. hatálya alá tartozó 

bejelentés köteles légszennyező forrás. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik. A benyújtott dokumentációk alapján megállapítható, hogy a hatásterületen nincs 

védendő épület és védett terület. 

 

Táj- és természetvédelem: 

Az érintett telephely (Kelebia 0407/6) országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 

területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta hatóságunk 

rendelkezésre álló információi szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert. 

A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 

Földtani közeg védelme: 

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő. 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza. 
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) 

bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

A (B) szennyezettségi határértéket 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 határozza meg. 

A hulladékkezeléssel érintett területrészek térbeton burkolatának vízzáróságára vonatkozó 

előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.  

 

* 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A kérelmet és a mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy a környezet-egészségügyi 

szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző 

betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett 

tevékenység vizsgálatára vonatkozóan, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kelebia, 0407/6 hrsz. 

alatti telephelyen folytatott tevékenysége, a fenti kikötések betartása esetén, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. 

(VI. 12.) EMMI rendelete 6. § és 7 §, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelete 3. § (2) bekezdés a) - c) pontjában és (3) bekezdésében, a személyi 

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) 

bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 6. §, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 

XXV. törvény 15-16.§, és 28-29.§-iban, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 4. 

§-ában és 5.§ (1) – (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9.§ (1) pontjában és a 4. sz. melléklet 3. és 

7. pontjában, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. 

(XII. 1.) EüM rendelete, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7. § (2) – (3) bekezdésében (jogszabályokban) szereplő előírásokat 

figyelembe véve adtam meg. 
 

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg. 

 

* 

 

A kérelmet, továbbá a mellékelt dokumentációt hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.6. és 11. pontjai 

tartalmazzák. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02258-2/2020. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 

2020. április 20-ig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az engedélyt a fentiek szerint a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adtuk meg. 

 

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határoztuk meg. 
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 85. § (5) 

bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés 

közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottuk meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. Korm. rend. 8/A. 

§ (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. április 15. 

 

 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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