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H A T Á R O Z A T 
 

 

A Plast-Vik Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 4. 2. em. 5/a., 

telephely: 6090 Kunszentmiklós, Téglagyár u. B/2 hrsz. 2403/10, KÜJ:103 796 134 cégjegyzékszám: 01-09-

185176, adószám:24838971-2-41, KSH szám: 24838971-2222-113-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

24838971#cégkapu, rövidített elnevezése: Plast-Vik Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

Előírások: Engedélyes adatai: 

Teljes név:  Plast-Vik Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  Plast-Vik Kft. 

Székhely:  1051 Budapest, Hercegprímás utca 4. 2. em. 5/a. 

Telephely:  6090 Kunszentmiklós, Téglagyár utca 2. B/2. hrsz. 2403/10 

Cégjegyzékszám:  01-09-185176 

Adószám:  24838971-2-41 

KÜJ szám:  103 796 134 

KTJ szám:  102 917 324 

KSH szám: 24838971-2222-113-01 

 

Engedélyezett tevékenység: 

 

Nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés és hasznosítás. 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

 

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a 

komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az 

újra használatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, 

valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését). 

 

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

magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 

műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, 

kondicionálás vagy elkülönítés). 
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Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai 

 

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

 

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

 

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A Plast-Vik Kft. (továbbiakban: Kft.) az Isoroc Kft. (székhely: 2322 Makád, Kossuth utca 52.,) tulajdonában 

lévő telephelyet bérli, amely a Kunszentmiklós, 2403/10 helyrajzi szám alatt található. A telephely Bács-

Kiskun megyében, Kunszentmiklóson, a Téglagyár utca 2. szám alatt (2403/10 hrsz.), az Isoroc Kft. 

tulajdonában lévő telep B épületében található. A telephely tulajdonostól bérelt, Gksz-2 kereskedelmi 

szolgáltató terület általános beépítés építési övezetében található, a telepen hasonló műhelyek környezetében, 

északról mezőgazdasági területekkel határosan. 

 

A telephely egy 442 m
2
 méretű csarnokból áll, ahol az alapanyagok, a késztermékek raktározása, valamint a 

technológiai berendezések elhelyezése és üzemeltetése történik. A csarnok épületben kialakításra került egy 

11 m
2
-es iroda, egy 11 m

2
-es étkező és egy 9 m

2
 méretű szociális blokk. 

 

A Kft. a telephelyen műanyag darálék és granulátum gyártást tervez végezni különböző műanyag hulladékok 

feldolgozása révén. 

 

A Kft. gyártásközi selejt ömlenyeket és különválogatott, első felhasználásból származó gyártásköri selejt 

műanyag hulladékokat vesz át. A különböző műanyag hulladékok anyagminőség szerint válogatva, műszaki 

adatlapjuk alapján az anyagminőséget feltüntetve, bigbag zsákokban érkeznek a telephelyre. 

 

A telephelyen átvett műanyag hulladékokat mérlegelik, nyilvántartásban rögzítik, majd a raktártérben 

tárolják a hasznosítási tevékenység megkezdéséig. Amennyiben a hulladék túl nagy méretű a daráláshoz, 

akkor először a shredderbe kerül, majd a darálóba és utána a regranuláló gépbe. Esetenként a darálékból nem 

készítenek granulátumot, mert a darálék is értékesítésre kerül. A tevékenység során segédanyagok, 

adalékanyagok, vagy vegyszerek nem kerülnek felhasználásra. A tevékenység jellegéből adódóan monitoring 

rendszerek kiépítése, üzemeltetése nem szükséges. Másodlagos hulladékok nem keletkeznek a tevékenység 

során. 

 

A hasznosítási tevékenység során az anyagminőségben nem történik változás, az értékesítés során a műszaki 

adatlapok a termékek mellé csatolhatóak. A feldolgozás sokfélesége miatt a termékeket a mintavételt 

követően a műanyag feldolgozással foglalkozó vevők vizsgálják meg, majd kerülnek értékesítésre. 

 

A hulladékgazdálkodási – gyűjtés, előkezelés (E02-03) és hasznosítás (R3) – tevékenységekbe 

bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 

 

Hulladék azonosító kód A hulladék megnevezése Mennyiség (t/év) 

02 

Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, 

vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és -feldolgozásból származó 

hulladék 

02 01 
Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és 

halászat hulladéka 

02 01 04 Műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 500 
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07 Szerves kémiai folyamatból származó hulladék 

07 02 
Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 

07 02 13 Hulladék műanyag 500 

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 02 Műanyag csomagolási hulladék 500 

Összesen: 500 

 

Az alapanyag és a késztermék tárolása a 442 m
2
 méretű csarnoképületben, 400 m

2
 méretű területen történik. 

 

A Kft. a működés során keletkező kommunális hulladékot elkülönítve gyűjti, a hulladék típusának és 

tulajdonságának megfelelő tárolóedényekben, majd átadja engedéllyel rendelkező szakcég részére.  

 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, és 

hasznosítása végezhető. 

2. Évente maximálisan 500 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok 

gyűjtése, előkezelése (E02-03) és hasznosítása (R3) végezhető. 
3. A telephely területén az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége maximum 

100 tonna. 

4. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 

évig tárolható. 

5. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejűleg gyűjthető és tárolható 

mennyiségek nem léphetők túl. 

6. 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. 

7. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető 

legnagyobb arányú újra használatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok 

hulladékkal történő helyettesítésére. 

8. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

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

mellett történhet. 

10. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani. 

11. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

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

vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

13. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben 

történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat 

alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. 

14. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne 

sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és 

térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és 

szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket 

haladéktalanul épre kell cserélni. 

15. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a minősítését követően szűnik meg.  

16. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag 
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alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 

referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell 

végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási 

tevékenység nem végezhető. 

17. Pénzügyi biztosítékként be kell nyújtani a pénzintézeti igazolást az OTP Bank Zrt.-nél vezetett 

11742214-21456035 számú számláján 50 000 Ft összeg zárolt letétként történt elkülönítéséről, 

amelynek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a kedvezményezettje. A 

közleményben módosítani szükséges a kedvezményezett megnevezését.  

Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.  

18. A hulladék gyűjtőnek és kezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet jogszabályainak megfelelően 

anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni 

a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.  

19. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolás másolatát 

minden év május 31-ig meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére. 

20. Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás 

meglétéről szóló igazolást. 

21. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi 

hatóság részére felügyeleti díjat fizetni minden év február 28-ig. 

22. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóság felé bejelenteni. 

23. 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.  

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

a tárgyévet követő 5 évig kell megőrizni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

27. 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. 

 

 

Az engedély területi hatálya: 

6090 Kunszentmiklós, Téglagyár utca 2. B/2. (2403/10 hrsz.). 

 

Az engedély érvényességi ideje:  

A határozat véglegessé válását követő 5 év 
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Levegőtisztaság-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj-és 

természetvédelmi szempontok: 

 

1. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő 

olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

2. A tevékenység végzése során a hulladékok tárolása és beszállítása csak környezetszennyezést kizáró 

módon történhet.  

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

4. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a 

minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.  

5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezet-

terhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 

környezetkárosítást.  

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.  

7. 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 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

05/NEO/35984-2/2021. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 
A Plast-Vik Kft. (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 4. 2. em. 5/a) által kérelmezett– a 6090 

Kunszentmiklós, Téglagyár u. 2. szám 2403/10 hrsz. alatti telephelyre, nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

telephelyi hulladékgyűjtése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadásához kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

 

*** 

 

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 hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő 

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

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

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

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat 

szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az 
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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.  

 

 

*** 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2062-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) BK/HGO/00084-4/2021. számú megkeresésére, a Plast-Vik Kft.(1051 Budapest, Hercegprímás u. 4. 

2. em. 5/a.) kérelmére, nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi-vízvédelmi hatáskörében  

 

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal adja meg: 

 

1. A telephelyen a tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.)Korm. 

rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja értelmében nem eredményezheti a felszínalatti víz "B" 

szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát, valamint a tevékenységet a felszín alatti víz 

és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló a 6/2009. (IV.14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet szerintifelszín alatti vízre vonatkozó határértékek betartásának 

figyelembe vételével kell végezni. 

 

2. A hulladékhasznosítási tevékenységből származó veszélyes hulladék tárolása és raktározása 

megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen illetve létesítményben történhet. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

*** 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35310/967-2/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Plast-Vik Kft. (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 4. 2. em. 5/a., adószám:24838971-2-41) nem 

veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítás tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedélykérelme ügyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya megkereste a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (a továbbiakban: hatóság) 

szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A hatóságom előtt indult eljárásban az engedély megadásához 

 

kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
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Kunszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzőjének Pénz/230-4/2021. ügyirat számú szakhatósági 

állásfoglalása: 
 

Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2) megkeresésére a Plast-Vik Kft. 

Kunszentmiklós, Téglagyár utca 2. 2403/10 hrsz. alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

telephelyi hulladékgyűjtés és hasznosítás tevékenységre vonatkozó helyi természetvédelmi szakkérdésben 

szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom. 

 

Az ügyben eljárási költség nem merült fel. 

 

Döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Plast-Vik Kft. (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 4. 2. em. 5/a., KÜJ szám: 103 796 134) 

megbízásából a Sövit Környezetvédelmi Kft. (2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 14.) által készített és 2021. 

április 26. napján benyújtotta a Plast-Vik Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtés és hasznosítás iránti kérelmet 

terjesztett elő hatóságunknál, mely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. § alapján a 

kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

A kérelem tartalma alapján, nem veszélyes hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek minősül. 

 

A kérelmező ügyfél igazolta az eljárás 590.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 1.§ (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei kormányhivatalt jelöl ki. A rendelet 2.§ alapján a területi 

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 590.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a 

kérelem mellékletében igazolta. 

 

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

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

A dolgozók jelenlegi létszáma 2 fő, de esetleges bővítés során, hosszútávon 3 fő várható. A 

hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a Kft.-nek megfelelő létszámú munkavállaló áll 

rendelkezésére. 
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Rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

 

1. 1 db Kaifeng B6 típusú 2000 kg méréshatárú, B621200016 azonosítószámú mérleg; 

2. 1 db Robust 90 2106567 szériaszámú, 18,5/22 kW teljesítményű shredder és daráló gép; 

3. 1 db P06/243 gyártási számú Erema műanyag regranuláló RGA 50 TE-SW 2/104 RTF-HG 80 gép. 

 

Az üzemeltetési szabályzatban meghatározott működtetési és ellenőrzési szabályok végrehajtásáért (gyűjtési 

és nyilvántartási rendjéért, az üzemnapló vezetéséért, stb.) felelős: a környezetvédelmi megbízott, Naszály 

András (mérnöki kamarai száma: 01-14497, feljogosítás kódja: SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási 

szakértő). 

 

A telephely hétköznapokon 08:00-16:00 óra között van nyitva. 

 

A Kft. rendelkezik a Kunszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzője által, Iga/503-18/2021. ügyiratszámon 

kiadott telepengedéllyel. 

 

A Kft. hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelten csatolta az Isoroc Kft.-vel (székhely: 2322 

Makád, Kossuth utca 52., cégjegyzékszám: 14950362-2-13) kötött Bérleti Szerződést, amelynek értelmében 

a 6090 Kunszentmiklós, Téglagyár utca 2. B/2. (2403/10 hrsz.) alatti telephelyet bérli a Kft. 

 

A Kft. rendelkezik a Budapest Főváros Kormányhivatala által, BP/2002/00752-2/2021. ügyiratszámon 

kiadott mérleg megfelelőségi tanúsítvánnyal, ami 2023. március 8. napjáig érvényes. 

 

A Kft. rendelkezik a Dr. Papp Botond Kft.-vel (2322 Makád, Szabadság utca 6.) kötött Szerződéssel, 

amelyben a dolgozók részére biztosítani szükséges foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások 

biztosításáról állapodtak meg. 

 

A Kft. hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelten csatolta a Generali Biztosító Zrt.-vel kötött 

biztosítási kötvényt (kötvényszám: 95595003999206300), mely szerint a tevékenységre vonatkozó 

környezetszennyezési felelősséget is tartalmazó biztosítással rendelkezik. 

   

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta a 47/2020.-PÜI-2845 ügyviteli azonosító számon kiadott 

Teljesítési Bankgarancia Nyilatkozatot arról, hogy az OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11742214-21456035 

számú számláján elkülönítve, 50.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztálya. 

 

A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

A Kft. 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 Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel. 
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A rendelkező részben tett előírásokat az alábbiak indokolják: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

 

A Kft. az engedélykérelmi dokumentációban a tervezett tevékenység vonatkozásában az R12 (Átalakítás az 

R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja 

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

válogatás, aprítás, tömörítés,  pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés) hasznosítási 

művelet engedélyezését nem kérelmezte hivatkozással arra, hogy az előkezelési technológia elválaszthatatlan 

része a gyűjtött hulladékok hasznosításához szükséges átalakítása is. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 2. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott előkezelés fogalma alapján a Kft. telephelyén a 

nagyobb méretű hulladékok aprítása (E02-03) a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése 

érdekében átalakításnak minősül kizárólag a túlméretes hulladékok esetében alkalmazható, a hasznosítási 

technológia nem képezi elválaszthatatlan részét, ezért indokolt az R12 hasznosítási műveleti kód alkalmazása 

hatóságunk az engedélyben hivatalból rögzítette. 

 

A rendelkező rész 1. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 20., 23. pontjai, 12. § (2), 15. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdései, valamint a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. Korm. rend.) 7. § (1) bekezdés c) és 9. § (1) c) 

pontjai alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontjában tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (3) és 15. § (5) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírást a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. § (1) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A Kft. által előterjesztett pénzügyi fedezet igazolás alapján módosítani szükséges a letéti számlában a 

kedvezményezett megnevezését. A megfelelő letéti összegű hulladékkezelési tevékenységhez vagyoni 

biztosíték elhelyezésére kötött pénzintézeti letéti szerződés meglétének igazolására vonatkozó előírás – 

rendelkező rész 17. pont – a 439/2012. Korm. rend. 7. § (1) bekezdés e) és 9. § (1) bekezdés i) pontján alapul. 

A rendelkező rész 18. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. § és 12. §-a 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített előírást a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 
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XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 20. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) b, pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 21. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. 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 rendelkező rész 22. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 24. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

 

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 

A rendelkező rész 26. pontja a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 27. pontját a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok köre a hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) 

VM rendelet szerint került megállapításra. 

 

Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj- és 

természetvédelmi szempontok rendelkező részének indokolása: 

 

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az 

alábbiakat állapította meg:  

 

A Plast-Vik Kft. hulladékgyűjtési és hasznosítási engedélye alapján műanyag darálék és granulátum 

gyártását tervezi végezni különböző műanyag hulladékok feldolgozása és termékké minősítése révén. A 

kérelmező partnereitől gyártásközi selejt termékeket, ömlenyeket, kizárólag külön válogatott termékeket 

vásárol meg, melyekből hulladék nem keletkezik. Ezeket szükség szerint shredderelik, darálják és/vagy 

regranulálják, ami után értékesítésre kerül. A telephelyen nem található bejelentés köteles légszennyező 

pontforrás. Levegőtisztaság-védelmi vonzata a hulladék be- és kiszállításának van. 

 

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 

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. 

A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül. 
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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 dokumentációban foglaltak szerint a hatásterületen belül nincs 

védendő épület és védett terület. 

 

Földtani közeg védelmi:  

 

Tevékenység:  

 

A Palst-Vik Kft. műanyag darálék és garnulátum gyártását tervezi végezni különböző műanyag hulladékok 

feldolgozása és termékké minősítése révén. A telephelyen nem veszélyes műanyag hulladékok (első 

felhasználásból származó gyártásközi selejt műanyag) gyűjtését és hasznosítását tervezik.  

 

Műszaki védelem:  

 

A telephelyi tevékenységet zárt csarnokban végzik. A telephelyen 442 m
2
-es csarnok található, itt történik az 

alapanyag és a késztermék raktározása. A hulladék tárolására fenntartott terület 400 m
2
. A gépjárművek 

parkolására szolgáló terület burkolt, vízzáró felületű.  

 

Vízellátás és szennyvízelhelyezés:  

 

A vízellátás közműről történik, a szociális szennyvizet a városi szennyvízcsatorna hálózatba vezetik.  

 

A fenti előírásokat 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.  

 

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 burkolatának vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § 

értelmében tettük.  

 

 

Táj- és természetvédelem:  

 

A tevékenységekkel érintett Kunszentmiklós 2403/10 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti 

területnek, Natura 2000 területnek, barlang védőövezetének nem része. Az ingatlan antropogén hatásoknak 

kitett terület, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, fokozottan védett faj élőhelye nem ismert. 

A fentiek alapján a tevékenység táj- és természetvédelmi sérelmet nem okoz, megfelel a természet védelmére 

vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.  

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 2. és 3. pontja 
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alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § szerint állapítja meg. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 

környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának 

közegészségügyi akadálya nincs. Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

Nyilatkozatomat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos köz-

egészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 

3.) NM rendelet, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. Az önálló jogorvoslatot az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

Osztályunk hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdésében, illetve a 2. melléklet 2. pontja, valamint 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 (a továbbiakban: 

385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, illetékességét a 

385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 

bekezdése jelöli ki. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2062-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) BK/HGO/00084-4/2021. számú megkeresésével, a Plast-Vik Kft.(1051 Budapest, Hercegprímás u. 

4. 2. em. 5/a.) kérelmére, nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadásához kérte a Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

 

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 57. és 58. sora alapján a nem 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység 

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, a vízbázis védőterületére, 

védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek 

lefolyására, az árvíz és a jéglevonulására gyakorolt hatás vizsgálata. 
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A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a SÖVIT Környezetvédelmi Kft. által 

készített dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A Plast-Vik Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u. 4. 2. em. 5/a.) Kunszentmiklós 2403/10hrsz alatti 

telephelyén hulladék gyűjtési és hasznosítási tevékenységet tervez, melytevékenység nem veszélyes 

műanyag hulladékok telephelyi gyűjtését hasznosítását foglalja magába. 

 

A kérelmezett hasznosítási műveletek: 

 

- R3 – oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása 

 

A kérelmező az engedélyezéssel érintett telephelyen az alábbi kódú hulladékok hasznosítását 

kívánja végezni: 

 

hulladék megnevezése azonosító kódszám 

mezőgazdasági,kertészeti,akvakultúrás 

termelésből erdőgazdálkodásból, 

vadászatból, halászatból, élelmiszer-

előállításból és-feldolgozásból 

származó hulladék 

02 

mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás 

termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és 

halászat hulladéka 

02 01 

műanyaghulladék 02 01 04 

szerves kémiai folyamatból származó 

hulladék 

07 

műanyagok, műgumi és műszálak 

gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék 

07 02 

hulladék műanyag 07 02 13 

csomagolási hulladék, közelebbről meg 

nem határozott felitató anyagok 

(abszorbensek), törlőkendők, 

szűrőanyagok és védőruházat 

15 

csomagolási hulladék 15 01  

műanyag csomagolási hulladék 15 01 02 

 

A hasznosítási tevékenységbe bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok mindösszesen: 500 t/év. 

 

Az engedélyezéssel érintett telephelyen évi 250 nap tervezik a munkavégzést. Az éves hasznosítani kívánt 

hulladékmennyiség 500 tonna.500 tonna/250 nap = 2 tonna/nap 

 

A fentiek alapján a hasznosítási tevékenység volumene nem éri el a 10 tonna/nap értéket, így a tevékenység 

nem tartozik környezeti hatásvizsgálat alá. 

 

A cég fő tevékenysége a műanyag granulátum gyártása különböző műanyag hulladékok granulálása és 

termékké minősítése révén. A Kft. partnereitől gyártásközi selejt termékeket, őrleményeket, kizárólag külön 

válogatott termékeket vásárol meg, melyekből hulladék nem keletkezik, ezeket szükség szerint shredderelik, 

darálják vagy regranulálják, ami után értékesítésre kerülnek. 

A technológiához szükséges gépi berendezés: Erema RGA 50 TE-SW 2/104 típusú granuláló gép. 
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A működés során várhatóan keletkezik minimális mennyiségű kommunális hulladék, melynek elszállításáról 

a kérelmező gondoskodik. A termelés során nem keletkezik hulladék, és segédanyagra sincs szükség. Az 

alapanyag és a termék big-bag zsákokban kerül tárolásra. A Kft. minden hulladékot szelektíven gyűjt annak 

típusa és tulajdonsága szerint megfelelő tárolóedényekben. A hulladékok elszállítását engedéllyel rendelkező 

szakcégek végzik. 

 

Vízellátás: 

Az ingatlan vízellátása közműves ivóvízhálózatról biztosított. A tevékenységnek technológiai vízigénye 

nincs. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A keletkezett közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a városi csatornahálózatba juttatják. 

Technológiai vízfelhasználás nincs, ezért ebből eredő szennyvízkezeléssel sem kell számolni. 

 

Csapadékvíz: 

Az üzem területére hulló szennyezés mentes csapadékvíz a telephelyen kialakított tűzi víztározóba kerül 

elvezetésre. 

 

Felszín alatti vizek védelme: 

A hasznosítási technológiai folyamatok kizárólag fedett helyen történnek. A hasznosítás során felhasznált 

anyagok nem tartalmaznak semmilyen veszélyes hulladékot, mely a talajt és a felszín alatti vizeket 

szennyezné. 

A telephely üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti. Árvíz- és jéglevonulásra, 

valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások. 

 

A telephely területe nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 

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

alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával a műszaki leírásban foglaltaknak 

megfelelő üzemeltetés esetén nem jár. 

 

Felszíni vízbe való közvetlen kibocsátással nem kell számolni a technológia során, a tevékenység a vizek 

természetes lefolyására nincs hatással. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek 

minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához fenti előírásokkal 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. 
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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 60. és 61. 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 és 2. sz. melléklete 

állapítja meg. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta 

meg. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr 55.§. (4) bekezdése zárja ki. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését. 

 

*** 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35320/967-2/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

A Plast-Vik Kft. megbízásából eljáró Sövit Környezetvédelmi Kft. (2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 14., 

adószám:23055960-2-13) által 2021. április 26. napján előterjesztett – a Kunszentmiklós,Téglagyár u.2., 

2403/10 hrsz. alatti székhelyen/telephelyen végzett, nem veszélyes hulladékgyűjtése, telephelyi 

hulladékgyűjtés és hasznosítás tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti – 

kérelem ügyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, mint engedélyező hatóság 2021. április 30-

án megkereste a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú katasztrófavédelmi 

szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A benyújtott dokumentáció, valamint a 35310/967-1/2021.ált. számú jegyzőkönyvben rögzített helyszíni 

szemle tapasztalatai alapján fent részletezettek szerint döntöttem. 

 

Szakhatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú 

melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 59. pontjában meghatározott vizsgálatokat 

lefolytatta, amely során az alábbiakat állapította meg: 

 

A vizsgált helyszínen az Ügyfél fő tevékenységéből adódóan különféle összetételű és mennyiségű nem 

veszélyes hulladékok gyűjtése, kezelése és hasznosítása történik. 

 

A technológia üzemeltetése és az üzemszerű működés során a környezetbe jutó veszélyes anyagok 

kikerülésének lehetőségét minimális. 

 

Az iparbiztonsági előírásokat a helyszíni szemle időpontjában a telephely területén maradéktalanul 

megtartják. 

 

A fekvéséből adódóan ár- és belvíz a kérdéses területet nem veszélyezteti. A hulladékkezelésből illetve 

gyűjtésből származó környezeti veszély minimális. 

 

A tűzvédelmi szempontokat vizsgálva a telephely a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. 
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A fentiek alapján az Ügyfél kérelméhez (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, hasznosításásra vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély) szakhatóságként kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom jogalapja a R. 1. számú melléklet 19. pontja, valamint az általános 

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

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

 

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű 

táblázat 59. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a , valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 

 

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzőjének Pénz/230-4/2021 ügyirat számú szakhatósági 

állásfoglalásának indokolása: 

 

Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2) megkeresésére a Plast-Vik Kft. 

Kunszentmiklós, Téglagyár utca 2. 2403/10 hrsz. alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

telephelyi hulladékgyűjtés és hasznosítás tevékenységre vonatkozó ügyében megkereste hatóságomat 

szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. tv ( 

továbbiakban: Ákr) 55.§ (1) bekezdése, továbbá az gyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 1.§ (1) bekezdése és 

1. melléklete 19. táblázat 59.sora alapján. 

 

A R.1. melléklet 19. táblázat 59. sora „Annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati 

rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak  szerint vagy további 

feltételek mellett megfelel-e” szakkérdés elbírálására tevékenység helye szerinti települési önkormányzat 

jegyzője szakhatóságként jelölte ki. 

 

A kérelemmel érintett Kunszentmiklós, belterület 2403/10 hrsz.-ú ingatlan a helyi építési szabályokról és 

szabályozási terv megállapításáról szóló 12/2006 (X.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban HÉSZ) Sz-2 

jelű szabályozási tervlapja szerint Kereskedelmi szolgáltató terület Gksz-2 jelű általános építési övezetbe 

tartoznak. A HÉSZ 23.§ (1) bekezdés alapján „ Kereskedelmi, szolgáltató terület a város nem zavaró hatású 

gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített, illetve beépíthető területe.” 

 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott 

jogszabályhelyek alapján döntöttem. 

 

Az ügyfél az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján teljes személyes 

illetékmentességben részesül. 

 

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55.§ (4) bekezdése alapján zárom ki, és a jogszabályi helyre hivatkozással 

adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a R. 1.§ (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 59. sora állapítja 

meg. 
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*** 

 

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

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező rész 6. a) pontjában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

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

a 6. c) pontjában foglaltakat 15. § (2) bekezdése, a 6. d) pontjában foglaltakat a 15. § (1) bekezdése alapján 

tettem. A 6. b) és e) pontokat a Ht. 84. § és 86. § alapján írtam elő.  

 

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

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 

4.6., 5. és 7. pontja tartalmazza. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), hatóságunk a 43. § (2)-

(3) bekezdése alapján a 2021. április 29. napján kelt BK/HGO/00084-2/2021. számú levelekben tájékoztatta 

az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a 

nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a 

határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai 

szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság BK/HGO/00084-3/2021. számú közleményben a 

honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen véglegessé vált 

határozatot. 

 

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

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

Az 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 adtam 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 adtam tájékoztatást. 

 

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

 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, 

a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 1. § (2) bekezdés állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. május 26. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 
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