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H A T Á R O Z A T 
 

 

A DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely/telephely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.)., adószám: 12564392-2-03, 

cégjegyzékszám: 03-09-131340, KÜJ: 100 279 742, KTJ szám:  102 209 816, KSH szám: 12564392-3811-

572-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 12564392#cegkapu, rövidített elnevezése: DTKH Nonprofit 

Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok 
 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

Név:  DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  DTKH Nonprofit Kft. 

Székhely:  6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz. 

Telephely:  6000 Kecskemét, 0737/12 hrsz. 

KÜJ szám:  100 279 742 

KTJ szám:  102 209 816 

Adószám:  12564392-2-03 

KSH szám:  12564392-3811-572-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-131340 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása.  

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

 

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását); 

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása; 

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében  

(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő 
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műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, 

tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.); 

R13  Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében  

[A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol  

az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]. 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

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

 

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

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

E02-13 szitálás, rostálás. 

 

3.) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható hulladékok jellege, megnevezése és mennyisége 

 

A telephelyi hulladékgazdálkodási – gyűjtés (R13), előkezelés (R12, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13), 

hasznosítás (R5, R5a) – tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése, 

mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

17 
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 beton 75 000 

17 01 02 tégla 75 000 

17 01 03 cserép és kerámia 75 000 

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

különbözik a 17 09 06-tól 
75 000 

17 05 
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási 

meddő 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 75 000 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 75 000 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék 

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

17 09 02-től és a 17 09 03-tól 
75 000 

Összesen: 75 000 

 

A külső helyszíneken folytatott hulladékgazdálkodási –előkezelés (R12, E02-03, E02-05, E02-06, E02-

13), hasznosítás (R5, R5a) – tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése, 

mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

17 
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 
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Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 beton 105 000 

17 01 02 tégla 105 000 

17 01 03 cserép és kerámia 105 000 

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

különbözik a 17 09 06-tól 
105 000 

17 05 
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási 

meddő 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 105 000 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 105 000 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék 

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

17 09 02-től és a 17 09 03-tól 
105 000 

Összesen: 105 000 

 

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

Telephelyi gyűjtés: 

A tevékenységet a kecskeméti regionális szilárd hulladéklerakó telephelyén belül létesített 3 663 m
2
 

alapterületű inert hulladékkezelő létesítmény területén, valamint külső munkaterületeken végzik.  

A lakossági és gazdasági tevékenységből származó nem veszélyes építési-bontási hulladékok beszállítását 

eseti jelleggel maguk a hulladék tulajdonosok/birtokosok vagy hulladékszállítási engedéllyel rendelkezők 

szállítják be a telephelyre. A beszállításkor a mérlegkezelő munkatárs szemrevételezéssel ellenőrzi a 

szállítmányt, majd miután megbizonyosodott a hulladék átvehetőségéről, a telephely mérlegkezelő 

szoftverében rögzíti a hulladék nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokat, közöttük a szállítójármű rakott 

tömegét. A hulladékok mennyiségi meghatározását kettő darab (be- és kihajtás) 60 tonna méréshatárú 

hitelesített elektronikus közúti hídmérleggel végzik. A mérlegkezelő munkatárs utasítására a sofőr a 

hulladékkezelő létesítmény területére hajt, ahol az inert hulladékkezelő területén tartózkodó munkatárs 

irányítása szerint a kijelölt hulladéktároló területre üríti a hulladék szállítmányt. Az ürítést követően az inert 

hulladékkezelő területén tartózkodó munkatárs szintén elvégzi a hulladék szemrevételezéssel történő 

ellenőrzését az átvételi kritériumoknak való megfelelés szempontjából. A hulladék leürítését követően a 

szállítójármű a mérlegházhoz hajt, ahol elvégzik az üres jármű tömegének mérését, ezáltal a beszállított 

hulladék tömegének meghatározását. Több hulladék típus egyidejű beszállítása esetén a mérlegelést minden 

egyes hulladék típus leürítését követően külön-külön elvégzik. 

  

 

Előkezelés (telephelyi és külső helyszíneken végzett): 

A telephelyi alkalmazottak a leürített építési-bontási hulladékokból a hulladékkezelést megelőzően a törésre 

alkalmatlan hulladékot kiválogatják (R12; E02-05, E02-06) és konténerbe teszik. A kiválogatott másodlagos 

hulladékot elkülönítetten gyűjtik és adják át engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek. A telephelyi 

tevékenység során keletkezett, hasznosításra nem alkalmas másodlagos hulladék a hulladéklerakóban kerül 

ártalmatlanításra. A kiválogatott hasznosítható hulladékokat (műanyag csomagolási hulladék, fémhulladék) 

engedéllyel rendelkező hasznosítónak adják át. 

Az előkészített hulladékot a rakodógép adagolja a törőegység beömlő nyílásába (R12; E02-03). A megtört 

hulladék a feladóbunkerba kerül, ahol a rostélyokon keresztül a frakciókat szeparálják (R12; E02-13). A 

készterméket futószalagra helyezik, ahol a beépített mágnes leválasztja az esetleges vas összetevőket. Az 

aprított hulladékot a telephelyen frakcióméret szerinti (0-40 mm és 40-90 mm átmérőjű) depóniákban 

helyezik el. 

Az inert hulladékot kezelés – aprítás – közben a kőtörő berendezésben vízpermettel nedvesítik a diffúz 

kiporzás csökkentése miatt. 
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Az épületek alapozásából kikerülő földhulladék (17 05 04) válogatását kézzel vagy homlokrakodó géppel 

végzik. E célból a leürített földhulladékot átkupacolják, miközben kiemelik az idegen anyagokat (kézzel, 

homlokrakodó géppel vagy rostálással). 

 

Hasznosítás (telephelyi és külső helyszíneken végzett; R5, R5a): 

Az előkezelésen átesett hulladékok esetében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 

által kiállított típusvizsgálati bizonyítványban rögzített feltételeknek való megfelelést vizsgálják a 

hasznosítás során. Utóbbinál megfelelőség esetén nyilatkozatot állít ki az újrahasznosított kőanyaghalmaz 

megfelelőségéről, aminek nyomán az hulladékstátuszból kilép, termékké válik. Amennyiben a típusvizsgálati 

bizonyítványokban rögzített kritériumok teljesülnek, úgy a kezelt kőanyaghalmaz hulladék státuszból kilép 

és vegyes beton törmelékként (tört beton) vagy vegyes falazat törmelékként (tört tégla) termék státuszba 

kerül. A szennyeződésmentes földet területfeltöltéshez, útépítéshez, a hulladéklerakó rekultivációjához 

használják fel, vagy értékesítik. 

A hasznosításon átesett, hulladék státuszból kikerülő anyag mennyiségét a hulladék nyilvántartásból a 

minősítéssel egyidejűleg kivezetik, a termék mennyiségét külön nyilvántartásban rögzítik. 

  

A telephelyen 3 663 m
2
 alapterület áll rendelkezésre a munkagépek, az előkezelésre váró és az előkezelésen 

már átesett, hasznosításra váró hulladékok elkülönített tárolására. A gépek, berendezések tárolásának 

területigénye 113 m
2
. A szükséges közlekedési útvonalak és manipulációs tér területigénye 1 500 m

2
. A 

hulladékok tárolására 2 050 m
2
 alapterületű tárolóhely szolgál. A géppark a hulladékok 4,5 m magas 

depóniákba történő rendezésére alkalmas. Ez a területnagyság alkalmas arra, hogy a Kft elkülönítetten, 

egyidejűleg 14.000 tonna (előkezelésre váró és előkezelt) hulladékot tároljon. A Kft. a telephelyi hasznosítás 

során keletkező terméket a telephely egyéb, rendelkezésre álló szabad területein tárolja annak 

felhasználásáig, értékesítéséig. 

 

 

5.) Előírások: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

gyűjtése, előkezelése (R12, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13) és hasznosítása (R5, R5a), valamint 

Magyarország közigazgatási területén az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok 

előkezelése (R12, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13) és hasznosítása (R5, R5a) végezhető. 

2. A telephelyen évente maximálisan 75.000 tonna hulladék gyűjthető, előkezelhető (R12; E02-03, 

E02-05, E02-06, E02-13) és hasznosítható (R5, R5a), továbbá az egyéb bontási helyszíneken, külső 

munkaterületeken az előkezelésbe (R12; E02-03, E02-05, E02-06, E02-13) és hasznosításba (R5, 

R5a) bevonható hulladék mennyisége évente maximálisan 105.000 tonna. 

3. A telephelyen az egyidejűleg tárolt (R13) inert hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes 

hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek összes befogadó 

kapacitását. Ennek figyelembevételével a telephelyen egyszerre maximálisan 

14 000 tonna hulladék (előkezelésre váró és előkezelt összesen) tárolható. A hulladékstátuszból 

kikerült anyag (termék) tárolása kizárólag az inert hulladékkezelő létesítmény területén kívül a 

telephely más, szabad kapacitással rendelkező területén történhet. 

4. Az engedélyben megnevezett inert hulladékok csak akkor tekinthetőek hasznosítottnak, ha a 

kezelést követően a kezelt hulladékot a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelő építési 

termékké minősítették. 

5. A hulladék építési termékké történő minősítés jegyzőkönyvének 1 példányát a kezelőnek, 1 

példányát a hulladékból előállított építési termék felhasználójának meg kell őrizni. 

6. Amennyiben az Engedélyes vállalkozó kivitelezőként saját maga végez szerződés alapján építési 

kivitelezési tevékenységet (bontás), az általa megbízott felelős műszaki vezető jogosult a 

természetes építőanyagok és a bontott építési termékek – szükség szerint szakértővel történő – 

vizsgálatát követően dönteni azok kezeléséről, építési célra való megfelelősségéről, ismételt 

felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről. Az építési tevékenység felelős műszaki vezetője 

egyebekben nem jogosult a hulladékgazdálkodási tevékenység keretében kezelt hulladék termékké 

minősítésének, hulladékstátusz megszűnésének igazolására. 
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7. A hulladéktároló helyen a tároláson kívül a tárolt hulladék típusától függő előkezelési művelet 

(R12, E02-03; E02-05; E02-06; E02-13) és hasznosítási művelet (R5, R5a) végezhető. 

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

évig tárolható. 

9. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejűleg tárolható mennyiségek 

nem léphetők túl. 

10. 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. 

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

arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal 

történő helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

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. 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. 

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

helyezhető el, az ömlesztve tárolható a térburkolaton (HAK: 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 

05 04; 17 05 06; 17 09 04). 

16. 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. 

17. 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. 

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

19. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, 

úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell. 

20. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésével és 

kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet előírásait. 

21. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel 

ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy 

zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és 

megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem 

gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a 

hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – 

kármentő aljzattal kell kialakítani. 

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

mellett történhet. 

23. A munkahelyi gyűjtőhelyen a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára 

vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

24. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. 

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

történhet. 
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26. Az engedélykérelem hiánypótlásának részeként megküldött, 2023. januári keltezésű hulladéktároló 

helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatot annak 10. oldalán található 6. Tároló helyek üzemeltetési 

módja című fejezet első felsorolásának 6. pontjára vonatkozóan felül kell vizsgálni és a módosított 

hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot a hulladékgazdálkodási hatóság részére jóváhagyás 

céljából meg kell küldeni. 

Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 15 napon belül. 

27. A hulladéktároló helyre vonatkozó jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell 

tartani. 

28. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő 

adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni. 

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

kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően anyagmérleg alapján, 

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és évente adatszolgáltatást 

kell teljesíteni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal. 

30. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

31. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolás másolatát az 

érvényességi idő lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság 

részére. Amennyiben a külső helyszíneken végzett hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységhez 

kapcsolódóan a hulladék tömegének meghatározása bérmérlegelés útján történik, a bérmérlegelési 

megállapodásokat és a bérmérlegelésre használt mérlegek hitelesítését igazoló dokumentumok másolatát 

meg kell őrizni és egy évre visszamenőleg minden év május 31. napjáig meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

32. A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló pénzügyi garanciaként elkülönített letéti összeghez 

kapcsolódóan rögzíteni szükséges a tevékenységgel érintett telephely címét, továbbá módosítani 

szükséges a megjegyzésben hivatkozott jogszabályhelyet, tekintettel arra, hogy az már nem hatályos. A 

módosítást követően az elkülönített letétről a pénzintézeti igazolás másolatát meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére.   

Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül. 
33. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről 

szóló igazolást. 

34. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási 

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

36. 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.  

37. 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. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

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

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

további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

6.) Az engedély területi hatálya: 

Telephelyi gyűjtés, előkezelés, hasznosítás: Kecskemét, 0737/12 hrsz. 

Külső helyszíneken végzett előkezelés, hasznosítás: Magyarország közigazgatási területe  
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7.) Az engedély érvényességi ideje:  

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

 

*** 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/08121-2/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező 

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.)), mint ügyfél részére a Kecskemét, 

0737/12 helyrajzi szám alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, 

valamint Magyarország egész közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladék hasznosítása 

tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.  

 

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

védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

 

Előírások: 

1. 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. 

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

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

3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés 

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

gépjármű koordinálás). 

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

5. A változó helyszíneken tervezett hulladékhasznosítási tevékenység megkezdésekor a 

zajforrásnak minősülő berendezések telepítési helyét úgy kell megválasztani, hogy a zajforrás 

hatásterületén ne helyezkedjen el zajtól védendő épület. 

6. Amennyiben a hatásterületen belül zajtól védendő épület található, mérésen alapuló aktív 

akusztikai védelem telepítésével gondoskodni kell, hogy a zajkibocsátás zajterhelési 

határértékeken belül maradjon. 

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

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

környezetkárosítást. 

8. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne 

következzen be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

10. 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.  

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

egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

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

felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles 

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

eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell 

rögzíteni. 

  

 

 

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

05/NEO/35752-2/2022 ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

A DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248.) által benyújtott a 6000 Kecskemét, 0737/12 

helyrajzi szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, valamint 

Magyarország egész közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladék hasznosítása 

tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból az 

alábbi  

feltételek betartása mellett hozzájárulok. 

- A telephely rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el 

kell végezni. 

- A működés során keletkező kommunális hulladék gyűjtését zárt és fertőzést kizáró módon kell 

megvalósítani, amely megakadályozza a szóródást, valamint a bűzhatást csökkenti. 

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

 

Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az 

alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

*** 

 

 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5932/2022. ált szakhatósági állásfoglalása: 

 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály által - a DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248. 

0737/12 hrsz.) kérelmére, Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

előkezelése, hasznosítása, valamint Magyarország egész közigazgatási területén történő nem veszélyes 

hulladék hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyban – 

megküldött BK/HGO/05772-4/2022. számú szakhatósági megkeresésére a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Hatóságom illetékességi területe vonatkozásában a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához 

hozzájárulok az alábbi előírásokkal: 

 

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb       

állapotát. 

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez 

vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és 

műszaki védelemmel folytatható. 

4. A telephely vízilétesítményeit a vízjogi üzemeltetési engedélyekben megadottak szerint kell üzemeltetni. 
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5. A szociális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre lehet szállítani. Az 

elszállítását igazoló bizonylatokat meg kell őrizni. 

6. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell kezdeni. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 

bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg. 

 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 27470-3/2022. iktatási számú szakhatósági 

állásfoglalása: 
 
 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/05772-4/2022. számú megkeresésére - a 

DTKH Nonprofit Kft. [cégjegyzék szerinti székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.] által 

Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti telephelyén végezni kívánt nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, 

hasznosítása, valamint Magyarország egész közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladék 

hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban - szakhatósági 

állásfoglalás kiadása tárgyában indult eljárást hatáskör hiányában  

 

megszüntetem. 

 

 

Döntésem nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások (pl. tulajdonosi, kezelői stb.) beszerzése alól.  

 

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdemében folytatott eljárást befejező döntés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg.  
 

*** 

 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 

-  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 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 

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.  
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A kérelmező az eljárás 710.000 igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

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 közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) 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.  

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A DTKH Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz., KÜJ szám: 100 279 742) 

megbízásából az EcoPlan System Kft. (székhely: 6725 Szeged, Pulz u. 46/B.) által elkészített, a Kecskemét, 

0737/12 hrsz. (KTJ: 100 511 517) alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelés és 

hasznosítása tevékenységre irányuló engedélykérelmét 2022. november 29. napján terjesztette elő. A Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) BK/HGO/05772-12/2022. 

ikt. számon kiadott végzésében hiánypótlásra és tényállás tisztázásra hívta fel a DTKH Nonprofit Kft.-t 

2023. január 12. napjáig tartó határidővel. A DTKH Nonprofit Kft. 2023. január 12. napján küldte meg e-

papír útján a hiánypótlási dokumentációt a hulladékgazdálkodási hatóság részére. A hulladékgazdálkodási 

hatóság a hiánypótlásban foglaltakat teljes körű teljesítésként a 4., 7. és 8. előírási pontokra vonatkozóan 

nem fogadta el. A hulladékgazdálkodási hatóság 2023. január 24. napján ismételt hiánypótlásra és tényállás 

tisztázásra felhívó végzést adott ki a kézhezvételtől számított 5 napos teljesítési határidővel, ami a letöltési 

igazolás alapján 2023. január 30. napján járt le. A DTKH Nonprofit Kft. a hiánypótlást 2023. január 30. 

napján terjesztette elő, majd 2023. január 31. napján azt kiegészítette. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységet egyidejűleg 6 fő végzi: 1 fő ügyvezető 

igazgató, 1 fő termelési vezető, 1 fő telepvezető, 2 fő mérlegkezelő (feladat: hulladék átvétel, mérés, 

adminisztrálás), 1 fő környezetvédelmi megbízott (Tombácz Szintia, kamarai szám: 06-1135), 1 fő 

gépkezelő. /Egyéb alkalmazottak, akik a telephelyen található egyéb hulladékgazdálkodási technológiák 

üzemeltetésében is részt vesznek: 2 fő mérlegkezelő, 3 fő gépkezelő, 1 fő hulladékosztályozó-irányító, 16 fő 

hulladékosztályozó, 2 fő telepőr./ 

A hulladékgazdálkodási tevékenység a telephely nyitvatartási idejében (március 1. – szeptember 30. közötti 

időszakban: H-P 6:00-18:00, SZ 6:00-16:00, október 1. – február 28. közötti időszakban: H-P 6:00-17:00, SZ 

6:00-16:00) történik. 

https://e-kormányablak/
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A DTKH Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi 

feltételekkel rendelkezik: 

- 2 db 60 tonna méréshatárú hitelesített elektronikus közúti hídmérleg;  

- 1 db VS60 típusú előleválasztó rosta; 

- 1 db PD03 típusú pofás törő; 

- 1 db RM60 típusú röpítő kőtörő (teljesítmény: 80 t/h); 

- 1 db CS2500 típusú mobil osztályozó; 

- 1 db Venieri típusú homlokrakodó (115 kW); 

- konténerek a másodlagos hulladékok gyűjtésére. 

 

A Kft.-nek szükség esetén (pl. a gépek meghibásodása esetén, karbantartásának időtartama alatt) lehetősége 

van azonos paraméterekkel, kapacitással rendelkező munkagépek bevonására. 

 

A telephely 24392-2/2017. számon kiadott érvényes telepengedéllyel rendelkezik. 

 

A DTKH Nonprofit Kft. a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik kombinált, 

környezetszennyezési felelősségbiztosítást is magába foglaló szerződéssel (kötvényszám: 126 0000441). 

A DTKH Nonprofit Kft. a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00383030-00100004 számú 

bankszámlán zárolt 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összeget. Telephely megjelölést a 

pénzintézeti igazolás nem rögzít, valamint a megjegyzés rovatban hivatkozott jogszabályhely már nincs 

hatályban, ezért ezek pótlására, módosítására a rendelkező részben előírást tettünk.  

A DTKH Nonprofit Kft. megküldte nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

A DTKH Nonprofit Kft. a vezető tisztségviselők korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

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

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

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

A DTKH Nonprofit Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények 

elhárítására vonatkozó havária tervvel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A hulladékgazdálkodási hatóság megtagadja annak engedélyezését, hogy hulladékgazdálkodási tevékenység 

keretében előkezelésen átesett hulladékok esetében építési felelős műszaki vezető állapítsa meg és igazolja le 

a hulladékstátusz megszűnését a felhasználási célra való alkalmasság tekintetében figyelemmel arra, hogy a 

Kérelmező által hivatkozott jogszabályhely – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 13. § (4) bekezdése – nem igazolja a 

191/2009. Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés alapján valamely munkaterületen végzett építési-szerelési 

munka irányításáért felelős műszaki vezető ilyen irányú jogosultságát. A Kérelmező által hivatkozott 

jogszabályhely értelmében a felelős műszaki vezetőnek azon természetes építőanyagok és a bontott építési 

termékek esetében van jogosultsága vizsgálatot követően dönteni azok kezeléséről, építési célra való 

megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről, amelyek azon a munkaterületen 

keletkeztek, ahol a 13. § (1) bekezdés értelmében az építési-szerelési munka irányításáért felelős. A 

191/2009. Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése alapján, kizárólag abban az esetben van a DTKH Nonprofit 

Kft. által megbízott felelős műszaki vezetőnek jogosultsága természetes építőanyagok és a bontott építési 

termékek – szükség szerint szakértővel történő – vizsgálatát követően dönteni azok kezeléséről, építési célra 

való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról, beépíthetőségéről, amennyiben a DTKH Nonprofit 

Kft. vállalkozó kivitelezőként saját maga végzi szerződés alapján azt az építési kivitelezési tevékenységet 

(bontást), amiből a természetes építőanyagok és bontott építési termékek keletkeztek. Ebben az esetben is 

kizárólag annak megállapítására jogosult a felelős műszaki vezető, hogy az adott bontási anyag 

hulladékstátuszba kerül-e vagy sem. Amennyiben hulladékstátuszúnak ítéli, úgy azt a DTKH Nonprofit Kft. 

hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékgazdálkodási tevékenység keretén belül kezeli, amire a 

191/2009. Korm. rendelet hatálya az 1. §-a alapján nem terjed ki, tekintettel arra, hogy nem építőipari 
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kivitelezési tevékenység, tehát a felelős műszaki vezető nem rendelkezik jogosultsággal a 

hulladékgazdálkodási tevékenység során kezelt anyag hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolás 

kiállítására, építőipari termékké minősítésére. 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 17a., 20., 36.  pontjai, 12. § (2) bekezdése és 15. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. és 9. pontjában tett előírásait a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rend. (továbbiakban 

439/2012. Korm. rend.) 7. § (1) bekezdés c) és 9. § (1) bekezdés c) pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást a az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények  kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. Korm. 

rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján, valamint a kérelemben foglaltaknak megfelelően tettük. 

A rendelkező rész 4., 5., 18. és 19. pontja szerinti előírásokat a Ht. 9. és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontjában tett előírást a 191/2009. Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (8) bekezdésében foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében és a Ht. 12. § 

(3) bekezdésében foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

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

bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (6) bekezdésében foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014.  Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (5) bekezdésében és a 

kérelemben foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet alapján tettük. 

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 13. § (8) bekezdésében és a 

kérelemben foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésében foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak alapján 

tettük. 

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban a következőt rögzítette a Kérelmező: „Amennyiben 

üzemviteli probléma, vagy havária esemény következik be (természeti jellegű, a gépek hosszabb ideig 

történő meghibásodása, stb…) a technológia tároló területeinek megtelése esetén, a területen található egyéb 

technológiákhoz tartozó műszaki védelemmel ellátott tároló területeket is igénybe lehet venni a hulladékok 

tárolására.”. Jelen hulladékgazdálkodási engedély kizárólag a az inert hulladékkezelő létesítményre és az 

annak területén folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre, technológiára vonatkozik. Ugyanígy a 

hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat is. Sem az engedélyben, sem a szabályzatban nem adható 

engedély külön hulladékgazdálkodási engedély alapján üzemeltetett hulladékgazdálkodási létesítmény 

területén történő tárolásra, még átmeneti jelleggel sem, körülménytől (üzemviteli probléma, havária 

esemény) függetlenül. A rendelkező rész 26. pontjában rögzített előírást a 246/2014. Korm. rendelet 21. § (4) 

és (5) bekezdéseiben foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 27. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 28. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 21. § (2) és (3) bekezdésében 
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foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 29. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. §, 10. § és 12. §-a 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 30-31. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

XLV. törvény 6. § (1) és (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 32. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés g) pontja 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 33. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 34. 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 hulladékgazdálkodási 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 35. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 36. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 37. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 38. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 39. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 40. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosított hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendelet szerint került megállapításra. 

A 439/2012. Korm. rend. 15. § alapján, 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 

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

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

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

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

gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza. 

A Ht. 86. §-a alapján, 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 szakkérdés vizsgálatok indokolása: 
 

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/08121-2/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező 

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.)), mint ügyfél részére a Kecskemét, 

0737/12 helyrajzi szám alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, 

hasznosítása, valamint Magyarország egész közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladék 

hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.  
 
A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az 

alábbiakat állapította meg:  

Az érintett telephely Kecskemét központjától mintegy 8 km-re K-DK-i irányba, Kecskemét külterület 

0737/12 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. A telephelytől ÉNy-ra biogáz telep üzemel, illetve 300-1000 m-es 

körzetében szezonális jelleggel lakott tanyák, állattartó épületek és mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok 

találhatóak.  

Az ingatlan területi besorolása „K-Hull-0122” jelű (különleges beépítésre szánt terület - hulladéklerakó). A 

telephely közvetlen környezetében „Ev” jelű véderdő övezet, „V” vízgazdálkodási terület, „Máá” 

mezőgazdasági terület, általános árutermelő terület található. A telephely megközelítése Kecskemétet DK-i 

irányban kerülő 44-es számú főútról letérő Kisfái útról lehetséges, ahonnan 1,9 km megtétele után jobbra 

fordulva a telephelyre vezető mintegy 1 km hosszú aszfaltozott út a végén a bejárat található. 

 

A telephelyen belül 3.663 m
2
-es tároló hely áll rendelkezésre a munkagépek és a hulladékok tárolására. 

 

A Kft. az alábbi, saját tulajdonú gépparkkal rendelkezik a tervezett hasznosítási tevékenység elvégzéséhez: 

• VS60 típusú előleválasztó rosta  

• PD03 típusú pofás törő  

• RM60 típusú röpítő kőtörő  

• CS2500 típusú mobil osztályozó  

• Venieri típusú homlokrakodó  

 

Az RM60 típusú röpítő törőgép kapacitása 80 t/h, azaz 8 óra/nap munkaidővel számolva 75.000 tonna/év 

hulladék töréséhez 117 munkanap, a külső helyszíneken történő 105.000 tonna/év hulladék töréséhez 164 

munkanap szükséges. Az összességében 281 munkanapon számított 180.000 tonna/év hulladék hasznosítását 

jelenti. A Kft. évi 312 munkanappal számol a működési idő során (6 munkanap/hét), mely napi 8 órás 

munkavégzéssel és 80 t/óra átlagkapacitással számolva 199.680 tonna/év mennyiségként jelenik meg. 

 

A telephelyen a hulladékok ki- és beszállítása tehergépjárművekkel történik. Telephelyen belül a 

munkagéppel történő hulladékmozgatás, valamint a nem veszélyes hulladékok hasznosítása történik. A 

tevékenység átlagos napi gépjárműforgalma és munkagép-üzemideje:  

• nehéz tehergépjármű: 20 db/nap  

• munkagépek: 8 óra/nap (x4 db munkagép) = 32 óra/nap  

• homlokrakodó: 2 óra/nap 

 

A beszállító saját gépjárművel szállítja be a telephely területére a hulladékot.  

A leürített építési-bontási hulladékokból a hulladékkezelést megelőzően a törésre alkalmatlan hulladékot 

kiválogatják és konténerbe teszik. A kiválogatott másodlagos hulladékot elkülönítetten, konténerekben 

gyűjtik és adják át engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek. Az előkészített hulladékot a rakodógép 

adagolja a törőegység beömlő nyílásába. A megtört hulladék a feladóbunkerbe kerül, ahol a rostélyokon 

keresztül a frakciókat szeparálják. A készterméket futószalagra helyezik, ahol a beépített mágnes leválasztja 

az esetleges vas összetevőket. Az aprított, 0-90 mm átmérőjű hasznosított hulladékot a telephelyen 

frakcióméret szerint depóniákba rendezik, majd a kezelt anyagot a Kft. útépítésekhez, építésekhez értékesíti 

vagy a telephely belső útjainak kialakításához, depónia építéshez, illetve a technológiákhoz tartozó leürítő 

helyek kialakításához használja fel. Az inert hulladékot kezelés ( aprítás) közben a kőtörő berendezésben 

vízpermettel nedvesítik a diffúz kiporzás csökkentése miatt. Az épületek alapozásából kikerülő földhulladék 

válogatását kézzel vagy homlokrakodó géppel végzik. E célból a leürített földhulladékot átkupacolják, 

miközben kiemelik az idegen anyagokat (kézzel, homlokrakodó géppel vagy rostálással). A 

szennyeződésmentes földet területfeltöltéshez, útépítéshez, a hulladéklerakó rekultivációjához, szorítógát 
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építéshez használják fel vagy értékesítik. A Kft. a külső helyszíneken is így végzi a hulladékhasznosítási 

tevékenységet a megrendelői igényeknek megfelelően. 

 

Vízellátás 

A telephely vízellátása városi közműhálózatról biztosított. 

 

Szennyvíz elvezetés 

A telep kommunális szennyvizeinek fogadására 2 db zárt vasbeton szennyvízgyűjtő aknát építettek, 

egyenként 6 m
3
 hasznos térfogattal. A szennyvízgyűjtő aknákból szippantással szállítják a szennyvizet 

engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre. 

 

Csapadékvíz elvezetés 

A válogató üzem területén a tiszta csapadékvizet övárok rendszerben gyűjtik össze és az Alsóúrréti I. számú 

csatornába vezetik el. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 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 - mindenkori építési beruházási területek - rendszeres karbantartásáról 

és tisztántartásáról gondoskodik. A Kft. építési-bontási hulladékok gyűjtését, hasznosítását tervezi kőtörő 

berendezés üzemeltetésével. A benyújtott dokumentáció szerint a kőtörő portalanító rendszerrel felszerelt. A 

porterhelés csökkentésére a berendezés a vizet egy tartályból a törőtérbe permetezi, emellett a tárolt 

hulladékot nedvesítik. Külső helyszíneken a poremisszió további, mechanikai csökkentésére szükség szerint 

porvédő falat alkalmaznak. A hulladék előkezelési technológiához kapcsoló, a R. hatálya alá tartozó 

bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül. 

A telephelyen a beruházással nem létesül a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik.  

Az érintett telephely Kecskemét központjától mintegy 8 km-re K-DK-i irányba, Kecskemét külterület 

0737/12 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. A telephelytől ÉNy-ra biogáz telep üzemel, illetve 300-1000 m-es 

körzetében szezonális jelleggel lakott tanyák, állattartó épületek és mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok 

találhatóak. A telephelytől K-i irányban ~600 m-re Lf – falusias lakóövezet húzódik (Kisfái). 

Domináns zajforrások: gázüzemű targonca, dobrosta, pofás törő, röpítő kőtörő, mobil osztályozó, 

homlokrakodó, bálázó gép. 

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

A telephelyen hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület és védett terület. 

 

A változó helyszíneken végzett tevékenység aktuális hatásterületét a helyszíni körülmények ismeretében 

számítással és méréssel minden esetben meg kell határozni, továbbá az eredményeknek megfelelően 

gondoskodni kell arról, hogy a tevékenység végzésekor a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 1. melléklet szerinti határértékek teljesüljenek. 

 

Táj- és természetvédelem:  

Az érintett Kecskemét 0737/12 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, 

Natura2000 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 fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentéte a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 
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Földtani közeg védelmi: 

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 térbeton burkolatának vízzáróságára vonatkozó 

előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.  

 

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 

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.  

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a BK-

05/NEO/35752-2/2022 ikt. számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248.) a 6000 Kecskemét, 0737/12 helyrajzi szám alatti 

telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, valamint Magyarország egész 

közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási 

Osztályától, amely hatóság az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző 

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

tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat 

tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdések 

vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat. 

 

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély 

kiadásának/módosításának közegészségügyi akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Kikötéseimet az alábbi joghelyek alapján hoztam: 

- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet 7. bekezdés b) pontja szerint „a települési 

szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a 

csatornahálózatban,” a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről … 

gondoskodni kell, évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni. 

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében „ha a vegyes 

hulladéknak és a biohulladéknak az ingatlanhasználó ingatlanán történő gyűjtése során a hulladék a 

gyűjtőedényből kiszóródik vagy kiömlik, az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladék eltakarításáról, 

a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.” 

Nyilatkozatomat a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának 

kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

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 
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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. 

 

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7. § 

(2) bekezdése és a 1. melléklet 3-5 pontja és 2. melléklet 2. pontja, illetékességemet 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.) Kormányrendelet 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 határozza meg 

 

 

 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5932-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) fenti számú, 2022. 

december 07. napján érkeztetett ügyiratában a DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 

hrsz.) kérelmére, Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, 

hasznosítása, valamint Magyarország egész közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladék 

hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult eljárásban a 

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt 

kereste meg. 

 

Hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott EcoPlan System Kft. által készített 

34/ECO/2022. tervszámú dokumentációból, valamint nyilvántartásunk alapján az alábbiakat állapítottam 

meg: 

A DTKH Nonprofit Kft. a Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. A tevékenységet 

változatlan formában tervezik a továbbiakban is végezni. 

A telephely szociális és technológiai vízellátása közműhálózatról biztosított. A telephelyen lévő K-905 OKK 

számú kútból a tűzi víz igényeket biztosítják. 

Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlanon lévő vízi létesítmények (vízellátás, szennyvíz-,csapadékvíz-, 

csurgalékvíz elvezetés) fenntartására és üzemeltetésére a Kft. 10.563-10-10/2012. számon kiadott, legutóbb 

35600/3354-12/2022.ált. számon módosított 2027. október 31. napjáig érvényes vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkezik. 

 

A keletkező szociális szennyvizeket 2 db 6 m3-es zárt tároló medencében gyűjtik, ahonnan megfelelő 

időközönként elszállítják a kecskeméti szennyvíztelepre. 

A válogató üzem területén és a hulladéklerakó északi és keleti oldalán található övárokkal gyűjtik össze a 

tiszta csapadékvizeket és vezetik az Alsó úrréti I. csatornába. A II/A-B és II/C-D depóniák csurgalék vizeit 

egy 3000 m3-es és egy 3700 m3-es csurgalék víztároló medencébe vezetik, ahonnan átemelőn és locsoló 

hálózaton keresztül a depóniafelületre visszajuttatják. 

 

A depóniák aljzat és rézsűszigeteléssel, valamint a csurgalék víztároló medencék geoelektromos monitoring 

rendszerrel rendelkeznek, melynek integritásának vizsgálatát évente elvégzik. 
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A telephelyen 4 db figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltetnek, amely a 10.563-11- 5/2012. 

számon kiadott, legutóbb 35600/2805-7/2022.ált. számon módosított, 2027. augusztus 31. napjáig érvényes 

vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

Az Országos Környezeti Információs Rendszer (OKIR) továbbfejlesztésének eredményeként létrejött 

OKIRKapu rendszeren keresztül évente benyújtják a monitoring kutak vizsgálati eredményét és az 

állapotértékelő szakvéleményt, melyben foglaltak szerint egyik monitoring kútban sem mértek (B) 

szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. 

 

A Kft. a hulladéklerakó telephelyre vonatkozó, az illetékes kormányhivatal által BK/KTF/04129-9/2022. 

számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv határozattal rendelkezik. 

 

Kecskemét 0737/14 hrsz. alatti ingatlanon végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett 

ingatlan elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, 

mederfenntartási munkálatokat nem érint. 

 

A terület felszín alatti vizek szempontjából a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2a. térképe 

alapján érzékeny besorolású. 

 

 

A rendelkező részben tett előírások indokolása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. 

szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak 

betartásával hozzájárulni. 

 

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok 

medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett 

vízilétesítményen bevezetett 

a) határértéknek megfelelő, 

b) határérték alatti, 

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi 

állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

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

FVM együttes rendelet tartalmazza. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében 

a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető 

anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az 

engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható. 

 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység vízellátása, a keletkező 

csapadék- és szennyezett csurgalékvizek elvezetése biztosított, nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek 

szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, a jogszabályi követelményeknek, illetve 

nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, a mederfenntartásra, így az engedély kiadásához a rendelkező 

részben foglalt előírásokkal hozzájárultam. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 
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A szakhatósági megkeresés 2022. december 07. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki. 

 

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

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 19. 

táblázat 57. és 58. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni. 

 

 

 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 27470-3/2022. iktatási számú 

szakhatósági döntésének indokolása: 

 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/05772-4/2022. számon - a DTKH 

Nonprofit Kft. meghatalmazásában Tombácz Szintia kérelmére - Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti 

telephelyén végezni kívánt nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, valamint 

Magyarország egész közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységekre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadásával 

kapcsolatban kereste meg Kecskemét Megyei Jogú 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 59. 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. 

A szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti megkeresést és annak mellékleteit megvizsgálva az alábbiakat 

állapítottam meg. 

DTKH Nonprofit Kft. Kecskemét, 0737/12 hrsz.-ú telephelyén kíván nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

előkezelése és hasznosítása és országosan külső helyszíneken nem veszélyes hulladék hasznosítása 

tevékenységeket végezni 

 

Hatóságom Kecskemét megyei jogú város területén rendelkezik illetékességgel az Ákr. 16. § (1) a) pontja 

értelmében.  

 

A végezni kívánt tevékenység helyéül szolgáló Kecskemét, 0737/12 hrsz-ú ingatlan Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 

11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. §-ában meghatározottak szerint 

nem áll helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket 

nem érint.  
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Kecskemét közigazgatási területén a Kecskemét, 0737/12 hrsz.-ú telephelyen kívül végezni kívánt 

tevékenység tekintetében csak a pontos helyszín ismeretében tudok döntést hozni, mivel a Korm. rendelet 1. 

melléklet 19. táblázat 59. pontja akkor telepít hatáskört: „Bevonás és közreműködés feltétele: Ha a 

tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet 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 fentiek 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.  

 

 

 

 

*** 

 

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 710.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

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 az FM rendelet 1. számú melléklet 4.6., 5. és 7. pontjai alapján 

összesen 710.000 Ft. 

 

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak, 

alapján adtam meg. 

 

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 2022. december 7. napján kelt BK/HGO/05772-2/2022. 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. 
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A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/05773-3/2022. iktatási számú 

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

véglegessé vált határozatot. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elemeit 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. 

 

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, időbélyegző szerint 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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Kapják:  

1. DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.)    12564392#cegkapu 

2. Tombácz Szintia                                                                                                                    ügyfélkapu (4T) 

3. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                        HKP 

4. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)             HKP                                             

5. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                           HKP 

6. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Szakértői Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.)                    HKP  

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár                                                               
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