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Tárgy: Zámbó és Társai Bt. – nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély 

 

H A T Á R O Z A T 
 

A  Zámbó András és Társai "Challanger" Kereskedelmi Betéti Társaság   (székhely:  6435 Kunbaja, 

Dózsa György utca 43/A., adószám: 20449287-02-03, cégjegyzékszám: 03-06-101120, KÜJ: 102 267 468, 

KSH szám: 20449287-3811-117-03., KTJ: 102369132. hivatalos elektronikus elérhetősége: 

20449287#cegkapu, rövidített elnevezése: Zámbó és Társai Bt.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

Engedélyes adatai: 

Teljes név:  Zámbó András és Társai "Challanger" Kereskedelmi Betéti Társaság 

Rövid név:  Zámbó és Társai Bt. 

Székhely:  6435 Kunbaja, Dózsa György u. 43/A. 

Telephely:  6440 Jánoshalma, Hajósi u. 3. hrsz. 697/3.  

Cégjegyzékszám:  03-06-101120 

Adószám:  20449287-2-03 

KÜJ szám:  102 267 468 

KTJ szám:  102 369 132 

KSH szám: 20449287-3811-117-03 

  

 

Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés. 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

 

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.) 

 

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 
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2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

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

E02-05  válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06  válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

 

A hulladékgazdálkodási – gyűjtés és előkezelés (E02-03, E02-05, E02-06, R12) – tevékenységekbe 

bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 

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

15 
Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok 

(abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

15 01 
Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékot) 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék 11 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 10 

15 01 04 Fém csomagolási hulladék 5 

16 A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék 

16 01 

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált 

gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű 

bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 

főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

16 01 17 Vasfémek 150 

16 01 18 Nemvas fémek 10 

17 
Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt 

földet is) 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz 10 

17 04 02 Alumínium 32 

17 04 03 Ólom 2 

17 04 04 Cink 4 

17 04 05 Vas és acél 913 

20 

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló, 

kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten 

gyűjtött frakciót is 

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

20 01 01 Papír és karton 14 

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 

35 

20 01 40 Fémek 5 

Összesen:  1.201 

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A Zámbó és Társai Bt. (továbbiakban: Bt.) a saját tulajdonában lévő, Jánoshalma, Hajósi u. 3., 697/3 

helyrajzi szám alatt található telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet kíván 

folytatni.  

 

A telephely Jánoshalma északi részén, a külterülettől mintegy 60 méterre található. Északra a Jánoshalma, 

698/1 helyrajzi szám alatti ingatlanon egy használaton kívüli családi ház található, amely szintén a 

vállalkozás tulajdonában áll. A keleti irányban található Jánoshalma lakott területe. A legközelebbi lakóház 

az Erdő utca 39. szám alatt épült, a telephelytől mintegy 185 méterre. A nyugati irányban a 697/2 hrsz.-on 

egy jelenleg használaton kívüli fűrészüzem található, ahol tevékenységet jelenleg nem folytatnak. A déli 
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irányban az 5213 számú Jánoshalmát Hajóssal összekötő közút húzódik. A létesítményt az aszfaltozott 

közúthoz csatlakozó bejáróról közvetlenül lehet megközelíteni. A telephely kerítéssel körülhatárolt. 

 

A 400 m
2
 összterületű telephelyen az átvételt követően, a fém hulladékokat (réz, alumínium, ólom, cink, stb.) 

a 150 m
2
 méretű, betonozott aljzatú épületben elhelyezett 1 m

3
-es, nyitott, fém konténerekben tárolják. Az 

épületben továbbá kialakításra került egy étkező-pihenő helyiség, egy öltöző, egy mázsáló helyiség, illetve 

egy tusoló és WC.  

A papír hulladékok és a PET palackok átvételt követő tárolása az udvaron, 100 m
2
 méretű betonfelületen 

történik. A PET palackokat big-bag zsákokban, a papír hulladékot pedig ömlesztve tárolják. A vasfémek 

gyűjtése szintén az udvaron, betonozott aljzaton történik. A fém csomagolási hulladékokat az udvarra 

helyezett 25 m
3
 méretű zárt konténerben gyűjtik. 

 

A Bt. biztosítja a lakossági eredetű fém, papír és műanyag csomagolási hulladékok telephelyen történő 

gyűjtését. A telephelyen a lakosság által beszállított hulladékokat hitelesített hídmérleggel vagy kézi 

mázsával mérlegelik, nyilvántartásban rögzítik, majd a hulladék típusának megfelelően, szelektíven tárolják. 

A hulladékok beszállítása alkalmanként a Frimil Metal Kft. megbízásából is történhet. A hulladéktároló 

udvaron jól látható, olvasható feliratok jelzik a konténereken, hogy milyen típusú hulladékot tárolnak benne. 

 

A hulladékok tárolása hulladék azonosító kódok szerint a következő módon valósul meg a tárolóhelyeken: 

- konténerben: 15 01 04, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 20 01 40; 

- big-bag zsákban: 15 01 02; 

- ömlesztve (térburkolaton): 15 01 01, 16 01 17, 17 04 05, 20 01 01, 20 01 36. 

 

A telephelyen a hulladékok tárolására rendelkezésre álló tárolóeszközök/-edényzetek: 

- kb. 100 db big-bag zsák; 

- 7 db 1 m
3
-es nyitott fém konténer; 

- 1 db 25 m
3
-es zárt fém konténer. 

 

A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok maximális mennyisége 1.201 tonna. 

A gyűjtött hulladékok flexeléssel, illetve lánghegesztő használatával előkezelési műveleten esnek át. A 

folyamat során a több összetevőt tartalmazó hulladékok (pl. villanymotor, generátor) anyagfajták szerint 

szétszerelésre kerülnek, illetve a nagyobb anyagdarabokat kisebb darabokra vágják. A technológiában nem 

használnak olyan berendezést, ami légszennyező anyag kibocsátását eredményezné, illetve segédanyag 

felhasználás vagy biológiai kezelés sem történik. A tevékenység jellegéből adódóan monitoring rendszerek 

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

 

Az előkezelési műveleten átesett hulladékokat a Kalo-Méh Trans Kft. szállítja el a Pest Megyei 

Kormányhivatal által kiadott PE/KTFO/02191-11/2018. számú engedélye alapján. Az elszállításhoz 

önrakodós teherautót használnak, melynek platóján a hulladékokat külön-külön kalodákba helyezik annak 

érdekében, hogy ne keveredjenek össze.  

 

Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

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

előkezelése végezhető. 

2. Évente maximálisan 1.201 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok 

gyűjtése, előkezelése (E02-03, E02-05, E02-06, R12) végezhető. 

3. A hulladéktároló helyen az egyidejűleg tárolt nem veszélyes hulladék mennyisége nem 

haladhatja meg az 1.201 tonnát. 

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 gyűjthető és egyidejűleg tárolható 

mennyiség nem léphető 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 
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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 újrahasználatra 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 helyen és munkahelyi gyűjtőhelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren 

vagy – nem konténerben történő gyűjtés, tárolás esetén – a gyűjtés, tárolás helyén, megkülönböztető, 

jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell 

tüntetni. 

10. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a 

hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben 

tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos 

elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek. 

11. Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem 

helyezhető el, kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételek mellett 

tárolható. 

12. 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. 

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

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. 

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

mellett történhet. 

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

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

vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

17. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása 

mellett történhet. 

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 hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

20. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló igazolás másolatát 

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

Jelen hulladékgazdálkodási engedélyre vonatkozóan 2021. június 30. napjáig be kell nyújtani a 

CS-06/S01/03342-2/2019-05. és CS-06/S01/03342-2/2019-04. ügyiratszámon kiadott mérleg 

megfelelőségi tanúsítványok lejárta után érvénybe lépő igazolások másolatát. 
21. Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás 

meglétéről szóló igazolást. 

22. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a 

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

24. 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. 

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

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

megőrizni. 
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A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

28. 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: 

6440 Jánoshalma, Hajósi u. 3. (697/3 hrsz.) 

 

Az engedély érvényességi ideje:  

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a CSZ/01/6821-10/2016 (KTFO azonosító: 109917-1-8-

2016.) számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül. 

 

 

*** 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

természetvédelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

 

Előírások: 

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

környezetterhelést és igénybe vételt okozza. 

2. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

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

olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

4. A tevékenység végzése során a hulladékok gyűjtése és előkezelése csak környezetszennyezést kizáró 

módon történhet. Szükség esetén minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés 

csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és 

gépjármű koordinálás). 

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

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kisunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály        

BK-08/NEO/10853-3/2021 ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 
Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, a Zámbó és Társai Bt. (6435 Kunbaja, Dózsa Gy. u. 

43/A) kérelmére, a Jánoshalma, Hajósi u. 3. (697/3 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, 

szakmai álláspontomat az alábbiakban adom meg: 

 

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

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

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

határértékeket.  
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3. A tevékenység során a kommunális szilárd hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell 

megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti. 

 4. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetve olyan mértékben szennyezni, amely 

közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. 

 5. A kezelést végző dolgozók számára kialakított öltözőt mindenkor használható állapotban, megfelelően 

felszerelve kell tartani. 

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

védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni. 

 7. A dogozók számára a kézfertőtlenítés feltételeit mindenkor biztosítani szükséges. 

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

 

 

*** 

 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

 

1. Bács-Kikun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi kirendeltsége 

35300/2450-1/2021.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (Kecskemét) BK/HGO/00241-4/2021. 

számú megkeresésére, a Zámbó és Társai „Challenger” Kereskedelmi Bt. (6435 Kunbaja, Dózsa Gy. u. 

43/A.) kérelmére, a Jánoshalma, Hajósi út 3. sz. 697/3 hrsz-ú telephelyen nem veszélyes hulladék 

gyűjtésére, és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatós vízügyi-vízvédelmi hatáskörben az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A Zámbó és Társai „Challenger” Kereskedelmi Bt. (6435 Kunbaja, Dózsa Gy. u. 43/A.) részére a 

Jánoshalma, Hajósi út 3. sz. 697/3 hrsz-ú telephely hulladékgazdálkodási engedélye kiadásához 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 jogorvoslati kérelem keretében lehet élni. 

 

 

2.  Jánoshalma Város Jegyzőjének JH/5511-2/2021. számú szakhatósági döntése: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-

Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/00241-6/2021 számú megkeresésére a Zámbó és Társai „Challanger” 

Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 6435 Kunbaja, Dózsa Gy. u. 43/a; adósz.: 20449287-02-03; 

képviseli Zámbó András ügyvezető) által a Jánoshalma, 697/3 helyrajzi számú ingatlanon végezni  

kívánt nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyezése kapcsán előterjesztett szakhatósági állásfoglalás kiadása 

tárgyában indult eljárást hatáskor hiányában 

 

                                                                m e g s z ü n t e t e m. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az ügy érdemében folytatott eljárást 

befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
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*** 

 

 Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően 

is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet 

kell benyújtania.  

 

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

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

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

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

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

-  az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint 

- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

 

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

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

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

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

engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést 

akadályozza. 

 

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

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

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A kérelmező az eljárás 200.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

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

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

 

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

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

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

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A  Zámbó és Társai „Challanger” Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 6435 Kunbaja, Dózsa 

György u. 43/A., adószám: 20449287-02-03) képviseletében Zámbó András ügyvezető 2021. május 11. 

napján – 6440 Jánoshalma, Hajósi u. 3. (hrsz:697/3) alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék 
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gyűjtési, előkezelési tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti – kérelmet 

terjesztett elő.  

 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A dolgozók jelenlegi létszáma 3 fő (2 fő fizikai állományban dolgozó és 1 fő szellemi állományban dolgozó). 

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a Bt.-nek megfelelő létszámú munkavállaló áll 

rendelkezésére. 

 

Rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

1 db Micra gyártmányú elektronikus közúti mérleg 

1 db Mérleggyár gyártmányú M793 típusú tolósúlyos mérleg 

1 db Makita típusú 220V-os egyfázisú 750 W teljesítményű sarokcsiszoló gép 

1 db lánghegesztő 

 

Az üzemeltetési szabályzatban meghatározott működtetési és ellenőrzési szabályok végrehajtásáért (gyűjtési 

és nyilvántartási rendjéért, az üzemnapló vezetéséért, stb.) felelős: az ügyvezető, Zámbó András, valamint a 

környezetvédelmi megbízott, Káli Lajos (mérnöki kamarai száma: 03-0752, feljogosítás kódja: SZKV-

1.1/03-0752/2017. - Hulladékgazdálkodási szakértő). 

A telephely hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óra között, valamint szombaton 08:00-12:00 óra között van nyitva. 

 

A Zámbó és Társai Bt. rendelkezik a Jánoshalma, Hajósi u. 3. 697/3 hrsz.-ú telephelyre vonatkozó, 

Jánoshalma Város Jegyzője által 5744-12/2014. iktatószámon kiadott telepengedéllyel. 

 

A Bt. engedélykérelméhez csatolta a Frimil Metal Kft.-vel (6435 Kunbaja, Dózsa György utca 43/A.) kötött, 

a nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó megállapodó nyilatkozatot. 

 

A Bt. engedélykérelméhez csatolta a Kalo-Méh Trans Kft.-vel (6300 Kalocsa, Ciglédi kertek, hrsz. 3038/1.) 

kötött szállítási szerződését. 

 

A Bt. rendelkezik a K&H Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési felelősségre is 

kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 20016767, azonosító: 01767097). 

 

A Bt. pénzügyi biztosítékként benyújtotta a Teljesítési Bankgarancia Nyilatkozatot arról, hogy az 

Takarékbank Zrt.-nél vezetett 51000060-30600074-00000024 számú számláján elkülönítve, 100.000,- Ft 

zárolt összeggel rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya.  

 

A Bt. rendelkezik a Gyöngyösi és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel (6430 Bácsalmás, Kossuth u. 

29.) kötött Szerződéssel, amelyben a dolgozók részére biztosítani szükséges foglalkozás-egészségügyi 

alapszolgáltatások biztosításáról állapodtak meg. 

 

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

 

A Bt. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

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

(továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

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

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

 

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

vonatkozó havária tervvel. 
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A Bt. rendelkezik a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály által, CS-06/S01/03342-2/2019-05. és CS-06/S01/03342-2/2019-

04. ügyiratszámon kiadott mérleg megfelelőségi tanúsítványokkal, amik 2021. június 12. napjáig érvényesek. 

 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 23. pontjai, valamint 12. § (2) és 15. § (2) bekezdései 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) 

bekezdés c) pontjai alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése, valamint a 

439/2012. Korm. rend. 7. § (1) bekezdés p) pontja 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 Ht. 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. Korm. rendelet 13. § (7), 19 § (6) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19 § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19 § (5) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19 § (7) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § alapján tettük. 

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

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

tettük. 

A rendelkező rész 19-20. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 21. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdés b) pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 22. 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 23. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 25. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 

A rendelkező rész 27. pontja a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 28. pontját a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk. 
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A gyűjthető és előkezelhető hulladékok köre a hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

szerint került megállapításra. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

természetvédelmi szempontok indokolása: 

 

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

alábbiakat állapította meg. 

 

A Zámbó és Társai „Challanger” Kereskedelmi Bt. – továbbiakban Bt. – a Jánoshalma 697/3 hrsz. alatti 

telephelyén nem veszélyes inert hulladék helyszíni hasznosítási tevékenységet végez a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály KTFO/109917-1-8/2016. számú 

hulladékkezelési engedély birtokában. A hulladékgazdálkodási tevékenység változatlan kapacitással és 

technológiával történő tovább végzése miatt új hulladékgazdálkodási engedély megszerzése vált 

szükségessé. 

 

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.  

 

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 védelem:  

Az engedélyes nem veszélyes hulladék (nagyrészt fém) gyűjtésével és kezelésével kíván foglalkozni. A 

telephelyen a hulladékokat betonozott aljzatú területen gyűjtik. A csapadékvizet felszíni szikkasztással 

vezetik el. Vízigény közüzemi hálózat biztosítja. Technológia szennyvíz nem keletkezik a telephelyen, a 

szociális szennyvizet 1 db 6 m
3
 -es zárt, föld alatti szennyvíztározóban gyűjtik, amelyet időszakosan 

szennyvíztisztító telepre elszállítanak. Az engedélyes rendelkezik haváriatervvel. 

 

 

Táj- és természetvédelem:  

Az érintett telephely országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az 

érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk szerint védett, 

fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján 

hatáskörünk hiányát állapítottam meg. 

 

2.  A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kisunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

08/NEO/10853-3/2021 ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 
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Zámbó és Társai Bt. (6435 Kunbaja, Dózsa Gy. u. 43/A) kérelmére, a Jánoshalma, Hajósi u. 3. (697/3 hrsz.) 

alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 

(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2021. május 26-án megkereste osztályomat, a 

hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése 

alapján, a Rendelet 1. és 2. számú melléklet vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálatára 

vonatkozóan 

 

A 2021. 05. 27.-én megtartott helyszíni szemle tapasztalatit figyelembe véve és a rendelkezésre álló 

dokumentációt áttanulmányozva, a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az 

egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének 

megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények 

érvényesítésére kiterjedően, valamint a ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, 

környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és 

rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme 

követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén 

természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang 

védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére 

vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített 

követelményeinek való megfelelést vizsgáltuk. 

 

A szakmai álláspontomat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete 6. § és 7 §, az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelete 3. §; a személyi 

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

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

XXV. törvény 15-16.§, 19. § és 28-29.§-iban, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelete 4. §- ában és 5.§ (1) – (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

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

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9.§ (1) pontjában és a 

4. sz. melléklet 3. és 7. pontjában, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének 

védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelete 3. § és 8 §; 9. §, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. §, 6. § és 14. § 

(jogszabályokban) szereplő előírásokat figyelembe véve adtam meg. 

 

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

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

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

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

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

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

 

 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. Bács-Kikun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi kirendeltsége 

35300/2450-1/2021.ált. sz. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (Kecskemét) a BK/HGO/00241-4/2021. számú megkeresésével a 

Zámbó és Társai „Challenger” Kereskedelmi Bt. (6435 Kunbaja, Dózsa Gy. u. 43/A.) kérelmére, a 

Jánoshalma, Hajósi út 3. sz. 697/3 hrsz-ú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, és előkezelésére 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
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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 (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) 

bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 57. és 58. 

pontjában meghatározott szakkérdések alapján hulladékgazdálkodási engedély megadására irányuló első 

fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási 

és vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki. A vízgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdés 

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

tisztítása milyen hatással van a vízbázisra, a vizek lefolyására, a vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó 

szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenységnek milyen a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt 

hatása. 

 

 A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, engedélyezési dokumentáció alapján a fent 

hivatkozott szakkérdés/szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

 A kérelmező Zámbó és Társai „Challenger” Kereskedelmi Bt. (6435 Kunbaja, Dózsa Gy. u. 43/A. - a 

továbbiakban: Bt.) a lakosság által leadni kívánt fém- és papír hulladék szelektív gyűjtését és előkezelését 

kívánja végezni. 

 

 A telephelyre beszállított hulladékot mérlegelés után a kijelölt gyűjtőhelyre viszik, a réz és alumínium 

hulladékot épületen belül, a vashulladékot és a papírhulladékot, PET-palackot a térbetonon gyűjtik. Az 

előkezelés során a fém hulladékot aprítják, vágják. Az előkezelt hulladékot a Kalo-Méh Trans Kft. szállítja el 

a telephelyről. A telephelyen 1200 t/év mennyiségű hulladék gyűjtését és előkezelését tervezik. 

 

 A telephelyet Jánoshalma Város Jegyzője az 5744-12/2014. számú határozatával nyilvántartásba vette.  

 

A telephely vízellátását kiépített vezetékes vízhálózat biztosítja. A szociális helységekből származó 

szennyvizet a telephelyen meglévő zárt szennyvíztározóba vezetik. A hulladékgazdálkodási tevékenység 

során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen folytatott tevékenység a földtani közeget és a 

felszín alatti vizet nem szennyezi.  

 

Vízvédelem 

 Felszíni vízfolyás a telephely közvetlen közelében nincs. 

 

 Az üzem teljes területe betonburkolattal ellátott, ezért a területre hulló csapadékvíz nem szennyezett, az a 

telephely mélyebb fekvésű részein elszikkad. 

 

 Vízbázis védelem  

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis 

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők. 

 

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

szennyvízelhelyezése és csapadékvíz kezelése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és a 

felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a telephely 

üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához 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 
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 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.  

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. §-(1) bekezdése alapján adtam.  

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

 

 A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 3.a 

pontja állapítja meg. 

 

2. Jánoshalma Város Jegyzőjének JH/5511-2/2021. számú szakkérdésben a rendelkező részben 

foglaltakat az alábbiak szerint indokolja: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

körút 2.) BK/HGO/00241-6/2021 számon a Zámbó és Társai „Challanger” Kereskedelmi Betéti Társaság 

(székhely: 6435 Kunbaja, Dózsa Gy. u. 43/a; adósz.: 20449287-02-03;  képviseli Zámbó András ügyvezető) 

által a Jánoshalma, 697/3 helyrajzi számú ingatlanon, mint telephelyen végezni kívánt „nem veszélyes 

hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezése” 
tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg Jánoshalma Város Jegyzőjét, mint 

helyi természetvédelmi ügyekben eljáró hatóság címzettjét. 

 

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

bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott 

meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező 

állásfoglalását kell beszereznie.” 

 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 19. táblázat 56 és 62. 

pontja alapján a szakhatóságként közreműködő települési önkormányzat jegyzője azt vizsgálja, hogy az 

adott tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a 

kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, ha a tevékenység helyi jelentőségű 

védett természeti területet érint. 

 

Megállapítottam, hogy a beruházás Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020 

(V.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 8.§-ában meghatározott helyi 

jelentőségű természetvédelmi területet, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket nem érint. 

 

Az Ákr. 17. §-a alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel 

rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti. 

  

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével hatáskör hiányában az eljárás megszüntetéséről döntöttem. 

 

Jelen végzésem a hivatkozott jogszabályhelyeken túlmenően az Ákr. 55. § (2), 80. § (1) bekezdéseiben 

foglaltakon alapul. 

 

A szakhatósági döntés elleni önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

 

*** 
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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 200.000 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. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése 

és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.  

 

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

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

4.4, 4.5. pontjai alapján összesen 200.000- Ft. 

 

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

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hatóságunk a 43. § (2)-

(3) bekezdése alapján a 2021. május 20. napján kelt BK/HGO/00241-2/2021. 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 a BK/HGO/00241-3/2021. számú közleményben 

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

határozatot. 

 

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, 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. 
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A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

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

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

pontja alapján állapítottam meg. 

 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság  

kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) 

bekezdés a) pontja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. június 10. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. Zámbó és Társai Bt. (6435 Kunbaja, Dózsa György. u.43/a.)                                        20449287#cégkapu                                        

2. Zámbó András                                                                                                                              ügyfélkapu 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség         

      (6500 Bajcs, Zsu.10.)                                                                                                                             HKP 

4. Jánoshalma Város Jegyzője (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)                                                                  HKP 

5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér. 28.)                                                     HKP 

6.   Hatósági nyilvántartás 

7.   Irattár 

  

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 
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