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Tárgy: EWM GROUP Kft. Kecel - hulladékgazdálkodási engedély módosítása 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Az EWM GROUP Kft. (6237 Kecel, Arany János utca 4.) megbízásából a Sövit Környezetvédelmi Kft. 

(1113 Budapest, Vágfarkasd u. 12.) által 2019. június 14-én előterjesztett kérelem alapján – annak részben 

helyt adva - az EWM GROUP Kft. részére a Kecel, Arany János utca 4., 1547/1 hrsz. alatti telephelyre 

BK-05/KTF/04222-13/2018. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt (nem veszélyes hulladék 

gyűjtés, előkezelés, kereskedelem) egységes szerkezetben a következők szerint  

 

módosítom. 

 

1.) Engedélyes adatai: 

Engedélyes neve: EWM GROUP Kft. 

Székhely: 6237 Kecel, Arany J. u. 4. 

Telephely: 6237 Kecel, Arany J. u. 4. 1547/1 hrsz. 

Adószám: 24109299-2-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-131565 

KÜJ szám: 103 618 401 

KTJ szám: 102 751 658 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, kereskedelem, veszélyes hulladék gyűjtés, kereskedelem. 

A kérelemnek a veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezésére vonatkozó részét elutasítom. 

 

Az engedélyezett előkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint: 

 

E02-01 szétválasztás (szeparálás) 

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

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) 

E02-08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések bontása 
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3.) A hulladékgazdálkodási – gyűjtés, előkezelés, kereskedelem – tevékenységbe bevonni kívánt nem 

veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 

 
HAK Megnevezése Mennyisége (t/év) 

02 01 10 
fémhulladék 

 
300 

07 02 13 
hulladék műanyag 

 
50 

08 03 18 

hulladékká vált toner, amely 

különbözik a 08 03 17*-től 

 

100 

09 01 07 

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket 

tartalmazó fotófilm és –papír 

 

500 

09 01 08 

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket 

nem tartalmazó fotófilm és –

papír 

100 

09 01 10 

egyszer használatos 

fényképezőgép, áramforrás 

nélkül 

 

50 

09 01 12 

áramforrást is tartalmazó, 

egyszer használatos 

fényképezőgép, amely 

különbözik a 09 01 11-től 

 

50 

10 06 02 

elsődleges és másodlagos 

termelésből származó kohósalak 

(fémsalak) és fölözék 

 

300 

10 07 02 

elsődleges és másodlagos 

termelésből származó kohósalak 

(fémsalak) és fölözék 

200 

10 08 14 
anód törmelékek 

 
100 

12 01 01 
vasfém részek és esztergaforgács 

 
200 

12 01 02 
vasfém részek és por 

 
200 

12 01 03 
nem vas fém reszelék és 

esztergaforgács 
200 

12 01 04 nem vas fém részek és por 200 

15 01 01 

 

papír és karton csomagolási 

hulladék 
300 

15 01 02 
műanyag csomagolási hulladék 

 
300 

15 01 03 
fa csomagolási hulladék 

 
100 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 300 

15 01 05 

vegyes összetételű kompozit 

csomagolási hulladék 

 

300 

15 01 06 

 

egyéb, kevert csomagolási 

hulladék 
200 

16 01 06 hulladékká vált gépjármű, amely 100 
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nem tartalmaz sem folyadékot, 

sem más veszélyes összetevőt 

 

16 01 17 

 
vasfémek 2000 

16 01 18 
nem vas fémek 

 
2000 

16 01 19 

 
műanyagok 200 

16 02 14 

kiselejtezett berendezés, amely 

különbözik a 16 02 09-től 16 02 

13-ig terjedő hulladéktípusoktól 

 

3000 

16 02 16 

kiselejtezett berendezésből 

eltávolított anyag, amely 

különbözik a 16 02 15-től 

 

3000 

16 06 04 
lúgos akkumulátorok (kivéve a 

16 06 03) 
100 

16 06 05 

 
egyéb elemek és akkumulátorok 100 

16 08 01 

arany, ezüst, rénium, ródium, 

palládium, irídium vagy platina 

tartalmú elhasznált katalizátorok 

(kivéve a 16 08 07) 

 

100 

17 04 01 
vörösréz, bronz, sárgaréz 

 
3000 

17 04 02 

 
alumínium 3000 

17 04 03 
ólom 

 
1000 

17 04 04 
cink 

 
1000 

17 04 05 

 
vas és acél 5000 

17 04 06 
ón 

 
500 

17 04 07 
fémkeverék 

 
2000 

17 04 11 

kábel, amely különbözik a 17 04 

10-től 

 

2000 

19 10 01 

 
vas- és acélhulladék 2000 

19 10 02 

 
nem vas fém hulladék 2000 

19 10 04 

könnyű frakció és por, amely 

különbözik a 19 10 03-tól 

 

200 

19 12 01 

 
papír és karton 500 

19 12 02 

 
fém vas 1000 

19 12 03 nem vas fémek 1000 
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19 12 04 
műanyag és gumi 

 
1000 

19 12 05 
üveg 

 
300 

19 12 12 

egyéb, a 19 12 11-től különböző 

hulladék mechanikai kezelésével 

nyert hulladék 

(ideértve a kevert anyagokat is) 

 

500 

20 01 34 

elemek és akkumulátorok, 

amelyek különböznek a 20 01 

33-tól 

 

50 

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 

 

8000 

20 01 39 

 
műanyagok 200 

20 01 40 

 
fémek 1000 

20 03 07 

 
lomhulladék 300 

Összesen: 50300 t/év 

 

A hulladékgazdálkodási – gyűjtés, kereskedelem – tevékenységbe bevonni kívánt veszélyes 

hulladékok megnevezése, mennyisége: 

 
HAK Megnevezése Mennyisége (t/év) 

08 03 17* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, 

hulladékká vált toner 

 

200 

09 01 04* 
rögzítő (fixír) oldat 

 
200 

09 01 05* 

halványító oldat és halványító 

rögzítő fixír oldat 

 

200 

09 01 06* 

 

fényképészeti hulladék képződés 

telephelyén történő kezeléséből 

származó ezüsttartalmú hulladék 

50 

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 

50 

10 08 08* 

elsődleges és másodlagos 

termelés sósalakja 

 

100 

11 01 09* 
veszélyes anyagokat tartalmazó 

iszap és szűrőpogácsa 
100 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat 

maradékként tartalmazó vagy 
3000 
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azokkal szennyezett csomagolási 

hulladék 

 

16 01 21* 

veszélyes alkatrészek, amelyek 

különböznek a 16 01 07-től 16 

01 11-ig terjedő, valamint a 16 

01 13-ban és a 16 01 14-ben 

meghatározott hulladéktípusoktól 

 

200 

16 02 11* 

klór-fluor-szénhidrogéneket 

(HCFC, HFC) tartalmazó 

használatból kivont berendezés 

200 

16 02 13* 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

kiselejtezett berendezés, amely 

különbözik a 16 02 09-től 16 02 

12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

 

1000 

16 02 15* 
kiselejtezett berendezésből 

eltávolított veszélyes anyag 
1000 

16 06 01* 

 
ólomakkumulátorok 500 

16 06 02* 
nikkel-kadmium elemek 

 
50 

16 06 06* 

elemekből és akkumulátorokból 

származó, elkülönítetten gyűjtött 

elektrolit 

 

50 

16 08 02* 

veszélyes átmeneti fémeket vagy 

veszélyes átmeneti fémek 

vegyületeit tartalmazó elhasznált 

katalizátorok 

 

100 

16 08 07* 

veszélyes anyagokkal 

szennyezett katalizátorok 

 

200 

17 04 09* 

 

veszélyes anyagokkal 

szennyezett fémhulladék 
200 

17 04 10* 

olajat, szénkátrányt vagy egyéb 

veszélyes anyagot tartalmazó 

kábel 

 

100 

19 10 03* 

 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

könnyű frakció és por 
500 

19 10 05* 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

más frakciók 

 

200 

20 01 23* 

 

klór-fluor-szénhidrogént 

tartalmazó kiselejtezett 

berendezés 

1000 

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 

 

100 
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20 01 35* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, 

kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 

21-től és a 20 01 23-tól 

 

3000 

Összesen: 12200 t/év. 

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A jelenleg is működő, nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére, kereskedelmére vonatkozó 

BK-05/KTF/04222-13/2018. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező telephely bővítése 

napi, maximum 5 tonna kapacitásról 250 tonna/nap, azaz 62.500 tonna/év (évi 250 munkanappal 

számolva) kapacitásra. A bővített terület egy részére csarnok kerül elhelyezésre (alapterülete: 1.291 m
2
), 

mely a már meglévő telephelyhez közvetlen csatlakozna, elsősorban egy zárt, egy része 2 szintes 

létesítmény lenne, kiegészítve egy részben nyitott árufogadóval. A bővítés maradék területe közlekedési 

célra és az anyagok fogadására, tárolására lesz kialakítva és beton burkolattal lesz ellátva. 

A hulladékok beszállítását külső vállalkozók illetve az Engedélyes is egyaránt végzi. A hulladékokat 

kézi erővel, szerszámok segítségével szétbontják, majd megfelelő műszaki védelemmel és kármentővel 

ellátott tárolókban szortírozva tárolják az engedéllyel rendelkező szervezeteknek történő átadásig. A 

munkavégzés egy műszakban 8 és 16 óra között történik. Az anyagok mozgatását kézi, vagy elektromos 

meghajtású gépekkel végzik. 

 

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 telephely Kecel belterületén, a település É-i részén, a 1547/1 hrsz. 

alatti ingatlanon helyezkedik el. A legközelebbi zajtól védendő épület kb. 70 m-re, ÉK-i irányban 

található. 

A telepen eddig nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és kereskedelmét végezték. A 

módosítási kérelem az eddigi tevékenység kapacitásának növelésére, valamint veszélyes hulladékok 

gyűjtésének és előkezelésének engedélyezésére irányul. A kapacitás bővítése érdekében új 

csarnoképület kerül kialakításra, valamint új kábeldaráló és aprító gépeket telepítenek. 

Tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-22 h) végeznek. A célforgalom a 

közlekedésből eredő zajterhelést jelentősen nem növeli. A hatásterületen belül nem található zajtól 

védendő épület és védett terület. 

 

Földtani közeg védelme 

A telephely Kecel, Arany János u. 4. szám (1547/1 hrsz.) alatti területen helyezkedik el. Beton aljzattal 

ellátott, a hulladéktároló fedett, a szállító járművek kijelölt, megfelelően betonozott közlekedési 

útvonalon járnak, tankolásuk és szervizelésük nem a telephelyen történik. 

A telep vízellátása városi ivóvízhálózatról biztosított.  

A keletkező szociális szennyvíz városi csatornahálózaton kerül elvezetésre. 

A telephelyre hullott tiszta csapadékvíz a terület zöld felületein elszikkad. A technológiából adódóan 

csurgalékvíz, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. 

 

Levegőtisztaság-védelem:  

A technológiával és az üzemépület fűtésével nem létesül légszennyező pontforrás. A hulladékmozgatást 

végző berendezések manuális vagy elektromos meghajtásúak. Légszennyezés a szállítójárművek 

közlekedéséből adódik, azonban a szállítás gyakoriságát tekintve ez nem számottevő. 

Természet- és tájvédelem: 

A tevékenységgel érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 

területnek nem része. Az érintett terület antropogén hatóságoknak kitett, azon a hatóságunk 

rendelkezésére álló információk szerint védett, fokozottan védett természeti érték nem található. 
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5.) Előírások: 

5.1. 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 telephelyi tároló helyeken egyszerre maximálisan 

kezelt és kezeletlen veszélyes és nem veszélyes hulladékból összesen 600 tonna hulladék 

tárolható. 

5.2. A telephelyen évente maximálisan 62.500 tonna hulladék gyűjthető és előkezelhető. 

5.3. A tevékenység végzése során nem léphetik túl a jelen határozatban szereplő éves 

mennyiséget. 

5.4. Minden év május 31-ig igazolni kell Hatóságunk felé a környezetvédelmi biztosítás meglétét. 

5.5. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az engedélyes köteles a 

környezetvédelmi hatóság részére minden tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat fizetni. 

5.6. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást 

azok bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a Hatóságunknak. 

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

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

5.8. A pénzügyi biztosíték az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre kell 

álljon. 

5.9. Az Engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és 

szennyeződését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell 

végezni. 

5.10. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó 

hulladékot – így a kezelés során keletkező másodlagos hulladékokat is – környezetszennyezést 

kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott 

módon – gyűjteni.  

5.11. Az elektronikai hulladékok gyűjtési-és kezelési tevékenységét a vonatkozó jogszabályban 

meghatározottak szerint kell végezni. 

5.12. Az alkalmazott gyűjtő-, tároló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell 

meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. 

5.13. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak az adott azonosító kódú 

hulladékra vonatkozó érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adható át. Az 

engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről. 

5.14. A hulladék gyűjtését és kezelését a további kezelés ütemének megfelelően kell végezni.  

5.15. A hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig tárolható, azt 

követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

5.16. A telephelyen átvett hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, szennyeződést, amely a 

hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné, illetve az előkezelt hulladék 

további hasznosítását lehetetlenné tenné. 

5.17. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal 

összekeverni tilos. 

5.18. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz, vagy anyag 

alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 

referenciához, valamint minősítéshez köti, akkor ezeket az engedélyeket, minősítéseket be kell 

szerezni, ezek megléte nélkül ezen tevékenység nem végezhető. 

5.19. A hulladék gyűjtője és kezelője a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és 

hulladéktípusonként a telephelyen naprakész nyilvántartást köteles vezetni a hatályos 

jogszabályban előírt tartalommal, valamint a rendelet szerint telephelyenként adatszolgáltatásra 

kötelezett a Hatóságunk felé.  

5.20. A telephelyen gyűjtött, illetve a tevékenysége során keletkező egyéb hulladékokról a 

hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles vezetni a telephelyen, valamint a rendelet szerinti 

adatszolgáltatást kell teljesíteni Hatóságunk felé. 

5.21. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása 

mellett történhet. 
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5.22. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell 

tartani. 

5.23. A hulladéktároló hely üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen 

az elérhető legjobb technikának. 

5.24. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a 

vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót köteles 

vezetni. 

5.25. A telephelyen biztosítani kell, hogy a munkagépekből csepegés, elfolyás ne történhessen, 

környezetszennyezést ne eredményezzen. 

5.26. A környezetveszélyeztetés és környezetszennyezés megakadályozása érdekében a munkagépek 

megfelelő műszaki állapotáról folyamatosan gondoskodni kell, azok szervizelését, karbantartását 

kizárólag megfelelő műszaki védelem mellett végeztethetik. 

5.27. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás 

egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell 

jelenteni. 

5.28. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak 

felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles 

gondoskodni. 

5.29. 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. 

5.30. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az 

eredményről tájékoztatni kell Hatóságunkat. 

5.31. A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni. 

5.32. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett tevékenység 

befejezéséig nem mondható fel. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben 

5.34. A tevékenység végzése során 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. 

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

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

módon történhet. 

5.37. A telephelyen folytatott tevékenységet úgy kell végezni, hogy az káros mértékű légszennyezést ne 

okozzon. 

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

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

másodlagos porszennyezés megelőzése miatt. 

5.40. Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani. 

5.41. A veszélyes hulladék gyűjtője és kezelője a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően 

naprakész nyilvántartást köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal, valamint a rendelet 

szerint adatszolgáltatásra kötelezett Hatóságunk felé negyedévente, a tárgynegyedévet követő 

30. napig. 

5.42. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) veszélyes hulladékok esetében a 

tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell 

őrizni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

5.43. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a 

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

5.44. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles 

gondoskodni. 
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5.45. A telep bezárására indított eljárás során 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. 

 

6.) Az engedély területi hatálya: 

 

6237 Kecel, Arany J. u. 4. 1547/1 hrsz. alatti telephely 

 

7.) Az engedély érvényességi ideje:  

 

A határozat véglegessé válásától számított 5 év. 

 

8.) Egyéb előírások: 

 

8. 1. 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.  

8. 2. 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. 

8. 3. 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. 

8. 4. 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. 

8. 5. 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.  

 

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: 

 

Az EWM Group Kft. nevére, a Kecel, Arany J. u. 4. szám alatt i ,  1547/1 .  hrsz.-ú telephelyre 

vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadása az alábbi feltételek figyelembevételével 

környezet- és település-egészségügyi szempontból nem kifogásolt: 

 

 A hulladékfeldolgozást végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés 

feltételeiről, – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres 

tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét is – a hulladékkezelő 

vállalkozás üzemeltetőjének kell gondoskodnia, az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe-vételével.  

 A hulladékgazdálkodási engedélykérelem alapján a tevékenység végzéséhez veszélyes anyagot 

használnak fel (takarító és karbantartó szerek). A tevékenység végzése során a kémiai biztonsági 

szabályokat, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel végzett tevékenységek szabályait, 
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az előírásokat be kell tartania (a figyelmeztető jelzések, feliratok kihelyezése; veszélyes anyag, keverék 

felhasználásának a telephelyre vonatkozó bejelentése; kémiai kockázat becslés elkészítése; biztonsági 

adatlapok beszerzése; stb.). 

- A tevékenység végzése során a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény előírásait be kell tartani. 

 

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2968-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt 2. ) BK/05/KTF/03451-4/2019. 

számú megkeresésére, az EWM Group Kft. (6237 Kecel, Vágdfarkas u. 12.) kérelmére, a Kecel, 

Arany J. u. 4. 1547/1 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, és előkezelésére 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság vízügyi-vízvédelmi hatáskörében az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

Az EWM Group Kft. (6237 Kecel, Vágdfarkas u. 12.) részére a Kecel, Arany J. u. 4. 1547/1 hrsz. 

alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához előírás nélkül 

hozzájárulok. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági 

állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást 

megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 35360/1119-5/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya megkeresése alapján az EWM Group Kft. (székhely: 6237 Kecel, Arany 

J. u. 4., hrsz.: 1547/1, adószám: 24109299-2-03, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 6237 Kecel, 

Arany J. u. 4. (hrsz.: 1547/1) szám alatti telephelyre vonatkozó veszélyes-, és nem veszélyes hulladékok 

gyűjtésére, előkezelésére vonatkozó engedélyezési eljárásában, mint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szakhatóság a veszélyes hulladék kezeléséhez az alábbi 

feltétellel járulok hozzá: 

Az Ügyfél a fenti telephelyen a veszélyes hulladékok kezelése során kizárólag azok előzetes tárolási 

tevékenységét végezheti. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság 

határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg. 

Tájékoztatom, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére vonatkozó engedélyezési 

eljárásában szakhatóságom hatáskörrel nem rendelkezik.” 

 

Ezen határozat véglegessé válásával a BK-05/KTF/04222-13/2018. számú hulladékgazdálkodási 

engedély érvényét veszti. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – elektronikus 

ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, indokolással 

ellátott fellebbezésnek van helye. 
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A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek 

nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 240.000 Ft, melyet a Bács-Kiskun  Megyei Kormányhivatal Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára 

kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére 

megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát. 

 

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon 

véglegessé válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Az EWM GROUP Kft. (6237 Kecel, Arany János utca 4.) megbízásából a Sövit Környezetvédelmi Kft. 

(1113 Budapest, Vágfarkasd u. 12.) 2019. június 14-én az EWM GROUP Kft. Kecel, Arany János utca 

4., 1547/1 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó, BK-05/KTF/04222-13/2018. számú hulladékgazdálkodási 

engedély (nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, kereskedelem) módosítása iránti kérelmet 

(veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés) terjesztett elő hatóságunknál.  

 

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.6., 5., 11. és 37. pontja szerinti 480.000 Ft 

igazgatási szolgáltatási díjat hatóságunk BK-05/KTF/03451-8/2019. számú hiánypótlási végzésére 

átutalta. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (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 (továbbiakban Rendelet) 9. § (3) bekezdése alapján első fokon a 

területi környezetvédelmi hatóság – Kecel település esetében - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatala jár el. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazott áll rendelkezésre, 

továbbá a Sövit Környezetvédelmi Kft., mint megbízott látja el a tevékenység felügyeletét. 

Az Engedélyes becsatolta a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött biztosítási kötvényét (kötvényszám: 

95595002585904000), mely szerint a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési felelősséget is 

tartalmazó biztosítással rendelkezik. 

Az engedélyes pénzügyi biztosítékként az MKB Bank Zrt-nél fedezeti számlával rendelkezik 

(számlaszám: 10300002-10635407-69020016) melynek egyenlege 300.000 Ft, és amely számla 

hatóságunk hozzájárulásával oldható fel. 

Az engedélyes a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban szerepel. 

A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására vonatkozó havária-

tervvel, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 

hulladéktároló hely üzemelési szabályzattal rendelkezik. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § és az 8. melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott 

szakkérdések alapján, az EWM Group Kft. (1113 Budapest, Vágfarkasd u. 12.) által, a Kecel, Arany J. 

u. 4. szám alatt i ,  1547/1.  hrsz.-ú telephelyen végzendő nem veszélyes hulladék gyűjtésére és 

előkezelésére vonatkozóan egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból 

kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem.  
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Az egyéni védőeszközök biztosítására, tárolására, rendszeres tisztítására, karbantartásra és szükség 

szerinti gyakorisággal történő cseréjre történő feltételt a tevékenység jellege (a hulladék kezelése) 

indokolja. 

 

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenysége végzése során a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (pl.: 29. §), valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 

44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet előírásait (a figyelmeztető jelzések, feliratok kihelyezése; veszélyes 

anyag, keverék felhasználásának a telephelyre vonatkozó bejelentése; kémiai kockázat becslés 

elkészítése; biztonsági adatlapok beszerzése; stb.), valamint a nem dohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben 

foglaltakat be kell tartani. 

 

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Szakmai álláspontomat „környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. §, a 8. melléklet I. táblázat 2 pontjában 

meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint „a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése 

alapján adtam meg. 
 

Az eljárásba szakhatóságként bevont Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-

helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását 35300/2968-

1/2019. ált. számon, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35360/1119-5/2019. ált. számon megadta. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása a következő: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya (Kecskemét) a BK/05/KTF/03451-4/2019. számú megkeresésével az 

EWM Group Kft. (6237 Kecel, Vágfarkasd u. 12.) kérelmére, a Kecel, Arany J. u. 4. 1547/1 hrsz. 

alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, és előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély módosításához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása 

iránt kereste meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 19. fejezet 62 és 63. sora 

alapján a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása ártalmatlanítása engedélyezésére 

irányuló első fokú eljárásban az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási és 

vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki. A vízügyi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak 

vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a 

szennyvíz tisztítása biztosított – e, milyen hatással van a vízbázisra, a vizek lefolyására. A vízvédelmi 

hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenységnek milyen a felszíni és a 

felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatása, hogy a vizek minősége védelmére jogszabályban illetve 

határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. A szakhatósági megkeresés mellékleteként 

megküldött iratok és a SÖVIT Környezetvédelmi Kft. által készített dokumentáció alapján a fent 

hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

Az EWM Group Kft. (6237 Kecel, Vágfarkasd u. 12.) a Kecel, Arany J. u. 4. 1547/1 hrsz. alatti 

telephelyén jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenységet végez nem veszélyes hulladékgazdálkodási , 

és országos hulladékszállítási és fémkereskedelmi engedélyek alapján. A Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által 
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kiadott BK-05/KTF/04222-13/2018. sz. hulladékgazdálkodási engedélyben az engedélyezett kapacitás: 

1.200 t/év. Az engedélyes a megnövekedett forgalom alapján ezt a kapacitást kívánja 62.500 t/év 

mennyiségre növelni, a megnövelt tevékenység volumene miatt a környezeti hatásvizsgálatról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 108. a.) pontja alapján („Fémhulladékgyűjtő, -

előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól ) előzetes vizsgálati 

eljárás lefolytatásra volt kötelezett. A kérelmező az előzetes vizsgálati eljárást a környezetvédelmi 

hatóságon lefolytatta, az eljárást lezáró határozatban a felügyelőség megállapította, hogy a tervezett 

tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

nem indokolt, de a tevékenység hulladékgazdálkodási engedély mellett folytatható. A telephely 

módosítás után tervezett kapacitása maximálisan 250 tonna/nap, azaz 62.500 tonna/év (évi 250 

munkanappal számolva). A tevékenység 6237 Kecel, Arany János utca 4. (hrsz.: 1547/1) szám alatti 

területen (Pintér Művek belső üzemterülete) zajlik. A telephely jelenlegi területe 1121 m
2
, amelyen egy 

szabadon álló, 382 m
2
-es földszinti üzemépület található. A bővítés céljára további 1.995 m

2
 területet 

elkerítenek a szomszédos területekből, amelyek mind a jelenleg is érintett 1547/1 hrsz.-hoz tartoznak. A 

meglévő üzemépület megmarad, a benne folytatott tevékenységek (hulladékgazdálkodási tevékenység 

és üzemviteli/szociális feladatok) változatlanok lesznek. A bővített terület egy részére csarnok kerül 

elhelyezésre (alapterülete: 1.291 m
2
). 

Vízellátás, szennyvízelvezetés 

A telephely vízellátását vezetékes vízhálózat biztosítja. A keletkező szociális szennyvizeket a városi 

szennyvízcsatorna hálózaba vezetik. A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, így technológiai 

szennyvíz nem keletkezik. 

Csapadékvíz elvezetés 

Az épületekre hulló csapadékvíz az ingatlan burkolatlan, zöld területein elszikkad. A telephely az 

1155/2016. (III.31.) Kormány határozatban kihirdetett Magyarország felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-

gazdálkodási Tervében (VGT2) megfogalmazott célkitűzések teljesülését nem veszélyezteti az alábbiak 

miatt: A tevékenység megfelelő műszaki védelemmel ellátott létesítményekben történik, vízellátása 

közműhálózatról, szennyvízelhelyezése közcsatornába történik, technológiai vízfelhasználása nincs. 

A tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint 

felszín alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával nem jár. A beruházással 

érintett ingatlan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő, illetve távlati vízbázis 

védőterületét, továbbá nagyvízi medret, illetve 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. rend. 2.§ (3) bekezdése alapján felszíni vízfolyás parti sávját nem érinti. 

A beruházás a vizek természetes lefolyására nincs hatással. 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, 

szennyvízelhelyezése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek 

minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, ezért a szakhatósági 

hozzájárulását a hulladékgazdálkodási engedély módosításához előírás nélkül megadta. 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

1. a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről 

2. a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről 

3. a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag/tervdokumentáció 

érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem. Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

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

továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 19. táblázata 62. és 63. pontjában 

biztosított hatáskörömben eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében 

előírt módon adtam meg. Az Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. 

§ (2) bekezdése állapítja meg. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr 

55.§. (4) bekezdése zárja ki.” 
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A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség: 

 

„Ügyfél veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenység engedélyezése tárgyú 

kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz (a továbbiakban: hatóság). A hatóság a veszélyes 

hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenység engedélyezése tárgyú kérelmet és mellékleteit 2019. június 

26. napján – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából - megküldte a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Kirendeltsége részére. 

Szakhatóságom a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 30. § (3) 

bekezdésében meghatározott, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatát lefolytatta 

(dokumentáció vizsgálata alapján), amely során az alábbiakat állapította meg: 

A gyűjtési, előkezelési műveleteket - telephelybővítés előtt – 1 121 m
2
-en, illetve egy szabadon álló, 

382 m
2
 alapterületű földszinti üzemépületben végzik. A bővítés céljára további 1995 m

2
 került 

elkerítésre a szomszédos területekből, amelyek mind a jelenleg is érintett 1547/1 hrsz-hoz tartoznak. 

A hulladékok fajtánkénti (csomagolási egységenként) történő mérését a Pintér Művek ipari telephelyen 

üzemeltetett mérleggel végzik, melynek mérési határa (Max): 30/60 t. 

A kérelemben az Ügyfél a jelenlegi 1 200 t/év kapacitású tevékenységét 62 500 t/év mennyiségre 

kívánja növelni a következő bontásban: 

- nem veszélyes hulladék maximális mennyisége: 50 300 t/év, 

- a veszélyes hulladék maximális mennyisége pedig 12 200 t/év. 

Az előkezelni kívánt veszélyes- és nem veszélyes hulladék napi mennyisége maximálisan 250 t (250 

munkanappal számolva).  

A veszélyes- és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység, technológia ismertetése: 

A telephelyen a tevékenységhez igazodóan több tárolóhely is kialakításra került, melyek mind 

megfelelőek a hulladékok biztonságos tárolására. Mindegyik tárolóhely a kerítéssel és zárható kapuval 

ellátott telephelyen belül található, betonnal burkolt felületen. A tárolók üzemeltetéséhez szükséges 

felszereléseket (kármentesítési anyagok, tűzoltó készülék, kéziszerszámok) a tároló közvetlen közelében 

található csarnoképület egy elkülönített részében helyezik el. Az egyéni védőfelszereléseket a dolgozók 

munkakezdéskor veszik fel a telephelyi öltözőben. 

Első lépésként a hulladék átvételre kerül a beszállítóktól, amelyet a telephelyen történő szelektálás 

(elektronikai hulladék esetében manuális, illetve elektromos kihajtóval történő szétszerelés, majd az 

ebből keletkezett kábelek darálása) követ. Hulladéktípustól függően bizonyos ideig a telephelyen a 

megfelelő tárolókba kerül a szortírozott hulladék (pl. veszélyes hulladék esetén: műanyag mobil tároló, 

műanyag mobil boksz, műanyag vagy acél konténer, műanyag akkumulátor tároló, UN számos zsák, 

stb.), majd az egyes hulladékfajtákra szakosodott, engedéllyel rendelkező szervezeteknek kerül átadásra. 

A cég hulladékkezelési tevékenységét a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012 (XII.29.) Korm. rendelet 2. mellékletében 

meghatározott előkezelési kódok közül a következőkön végzi:  

- szétválasztás (szeparálás); 

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

- válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

- válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

- hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása; 

Az Ügyfél a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket a 309/2014 

(XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint teljesíti. Az Ügyfél kérelmében, illetve a hatóságom által 

kiadott hiánypótlási felhívására adott nyilatkozatában a veszélyes anyagokat EWC-kód szerint, azok 

megnevezését, halmazállapotát, az azokkal kapcsolatos intézkedéseket tételesen felsorolva ismerteti. 

Az Ügyfél a veszélyes- és nem veszélyes hulladék gyűjtésével és előkezelésével kapcsolatos 

tevékenységét a Munka- és Tűzvédelmi Szabályok betartása mellet végzi, mely Szabályzatokat szintén 

megküldte hatóságom részére. A rendkívüli környezetszennyezések hatásait, a környezetre veszélyes 

anyagok kezelési folyamatainak rendszeres felülvizsgálatával és a szükséges intézkedések haladéktalan 

végrehajtásával lehet elkerülni, vagy adott esetben minimalizálni. A kárelhárítás módjáról és a 

teendőkről a dolgozókat kioktatják, veszély esetén az előre meghatározott, személy szerint szétosztott 

feladatokat mindenki számára ismertetik. A kárelhárítás során a Kárelhárítási utasításban foglaltak 



15 

 

  

szerint járnak el. Az Ügyfél megfelelő képesítéssel rendelkező munkavállalókkal dolgozik. A 

rendelkező részben tett kikötésemet az ügyfél által benyújtott dokumentációk alapján tettem meg. 

A fentiek alapján a fenti területtel kapcsolatos hulladékkezelés engedélyéhez hozzájárulok. 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

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

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Szakhatóságom hatáskörét és illetékességét a R. 30. § 

(3) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés c) pontja, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek 

illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. melléklete határozza meg.” 

 

A rendelkező részben tett előírások a következő jogszabályokon alapulnak: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 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. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén 

hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti. 

 12. § (2) A gyűjtő – a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi. 

 12. § (3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 

évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

 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. 

 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. 

(2a) Ha a hulladék kezeléséről a hulladékbirtokos a (2) bekezdés b)–h) pontja szerint gondoskodik, a 

kezelésre vonatkozó kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hulladék a gyűjtő, a 

kereskedő, a hulladékkezelő vagy a közszolgáltató tulajdonába kerül. 

(4) Ha az eredeti hulladéktermelő vagy a hulladékbirtokos a hulladékot a hasznosítást vagy 

ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz szállítja, akkor 

ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet 

elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti. 

(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. 

 70. § (1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a 

közszolgáltató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék 

mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez. 

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

finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a kormányrendeletben 

meghatározott gazdasági szervezet, 

b) amely a hulladékbirtokostól hulladékot átvesz és elszállít, tárol, kezel. 

 72. § (1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, 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. 
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 82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez 

vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt 

az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a 

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

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

hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon 

belül. 

 

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és 

kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és 

hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott 

telephelyen nyilvántartást vezet.), valamint a 6. § és a 10. § alapján tettem. 

 

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 246/2014. 

(IX. 29.) Korm. rendelet alapján: 

 2. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

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 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is; 

 19. § (1) Aki hulladékot tárol, a tárolást – a hulladékgyűjtő udvar kivételével – hulladéktároló 

helyen végzi. 

(2) Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra vonatkozó előírásai 

szerint üzemeltethető. 

(3) A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és 

biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. 

Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a felügyelőség a 

hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg. 

 21. § (1) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az 

elérhető legjobb technikáknak. 

(2) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, 

naprakész módon üzemnaplót vezet. 

(4) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési 

szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát 

a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak 

az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a felügyelőség általi jóváhagyását követően 

üzemeltethető. 

 

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 13. cikke rendelkezik a gyűjtésre és a kezelésre vonatkozó 

szabályokról. 

A kezelhető hulladékok körét a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint 

felsorolt hulladéktípusok jegyzéke alapján állapítottuk meg. 

 

A rendelkező rész 8.1. pontjában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) 

bekezdése, a 8.3. pontjában foglaltakat 15. § (2) bekezdése, a 8.4. pontjában foglaltakat a 15. § (1) 

bekezdése alapján tettem. A 8.2. és 8.5. pontokat a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.  

 

Levegőtisztaság-védelem: 

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

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 
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fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő 

olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” 

A 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. 

 

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 dokumentáció alapján a telephelyen végzett tevékenység megfelel a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

által előírt zajterhelési határértékeknek, ezért az üzemelésnek zajvédelmi akadálya nincs. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. 

§ (3) bekezdése, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése 

értelmében zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani, ha a környezeti zajforrás hatásterületén 

nincs védendő terület, építmény vagy helyiség. 

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében, ha a zajforrás üzemeltetője olyan 

intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésben megállapított feltételek a tevékenység 

folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása 

iránti kérelmet kell benyújtania hatóságunkra. 

A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

Földtani közeg védelme: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szabályozza. 

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet számszerűsíti. 

 

A Ht. 79. § (5) bek. alapján („Hivatalból eljárva vagy kérelemre induló eljárás esetén a 

környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt korábbi módosításaival együtt egységes 

szerkezetbe foglalja.”) hatóságunk a BK-05/KTF/04222-13/2018. számú hulladékgazdálkodási 

engedélyt egységes szerkezetbe foglalva módosította a rendelkező részben foglaltak szerint. 

 

Az eljárásba szakhatóságként bevont Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 35360/1119-5/2019. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában úgy nyilatkozott, hogy „az ügyfél a fenti telephelyen a veszélyes hulladékok kezelése 

során kizárólag azok előzetes tárolási tevékenységét végezheti.” 

 

Ezen szakhatósági állásfoglalás alapján hatóságunk a kérelemnek a veszélyes hulladékok 

előkezelésének engedélyezésére vonatkozó részét elutasította. 

 

A tárgyi eljárásban BK-05/KTF/03451-2/2019. számú határozattal hozott függő hatályú döntéshez 

joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 2019. augusztus 7. (objektív 

határidő) napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az engedély a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (továbbiakban Ht.) 12. § (2) bekezdésén, 13. § 

(2) bekezdésén, 62. § (1) bekezdésén, valamint 79. § (5) bekezdésén alapul. 

 

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. 

 

A tevékenység végzésének korlátozásáról, felfüggesztéséről és megtiltásáról szóló rendelkezést a Ht. 84. 

§ (2) bekezdése tartalmazza. 
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A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.  

 

A jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a 

továbbiakban Ákr.) 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése alapján biztosítottam. 

A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az 

azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

 

Hatóságunk hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

8/A § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét,  2019. augusztus 7. 

    

    

 Cseh Tamás 

 hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Dr. Petrovics György 

 osztályvezető 
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