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H A T Á R O Z A T 
 

 

A KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz. adószám: 24847436-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-127293, 

KÜJ: 103 300 610, KTJ szám: 101 363 632, KSH szám: 24847436-3821-572-03, hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 24847436#cegkapu, rövidített elnevezése: KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok 
 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

Név:  KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. 

Székhely:  6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz. 

Telephely:  6400 Kiskunhalas, 0995/12, 0995/14 hrsz. 

KÜJ szám:  103 300 610 

KTJ szám:  101 363 632 

Adószám:  24847436-2-03 

KSH szám:  24847436-3821-572-03 

Cégjegyzékszám:  03-09-127293 

 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése.  

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek 

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

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.]. 
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3.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

A KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) nem veszélyes gumi hulladékok gyűjtését végzi, 

amely tevékenységet korábban a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal által BK-

05/KTF/00040-8/2018. iktatószámon kiadott, nem veszélyes hulladék gyűjtésére feljogosító 

hulladékgazdálkodási engedély alapján végezte. 

A Kiskunhalas, 0995/12, 0995/14 hrsz. alatti telephely kerítéssel körülhatárolt, szilárd útburkolattal és 

térburkolattal, valamint zárható kapuval rendelkezik.  

A Kft. a Kiskunhalas, külterület 0995/12 hrsz. alatti regionális hulladékkezelő központ gyűjtőhelyén a 

közszolgáltatásból, hulladék kezelőktől, hulladékudvarokból, gyűjtő pontokról és egyéb hulladéktermelőktől 

származó szelektíven gyűjtött nem veszélyes gumi hulladék gyűjtését végzi.  

A telephelyre beszállított hulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy összeegyeztethető a szállított 

hulladék a szállító okmányon feltüntetett hulladék azonosító kódú hulladékkal, valamint tartalmaz-e eltérő 

típusú hulladékot. Amennyiben a hulladék az engedélytől eltérő típusú hulladékot is tartalmaz, az átvételt a 

Kft. megtagadja. A megfelelő, beszállított hulladékot egy hitelesített 60 tonna méréshatárú hídmérleg 

segítségével mérlegelik és a mérlegprogramban a gyűjtés kezelési kódjával rögzítik és a hulladék 

nyilvántartásában érkeztetik. A Kft. a hulladék beszállítást országos hulladék gyűjtési és szállítási engedély 

birtokában végzi. A mérlegelt és nyilvántartásba vett hulladékot a kijelölt, hulladék azonosító kóddal ellátott 

hulladéktároló térrészére üríti a beszállító jármű. A 16 01 03 hulladék azonosító kódú hulladék a telephely 

inert hulladék kezelő térrésze mellett kialakított 1.100 m
2
 alapterületű térrészen ömlesztve történik, amelynek 

egyidejű tároló kapacitása 400 tonna. A telephelyi anyagmozgatást homlokrakodóval végzik. A telephelyen 

gyűjtött hulladékokat multiliftes fémkonténerekben szállítják ki, a hulladék mérlegelését, nyilvántartásból 

történő kivezetését és a menetokmányok kitöltését követően a hulladékot kezelőnek (hasznosítónak) 

szállítják. 

 

A homlokrakódó gép karbantartása a Kiskunhalas, 0995/14 hrsz. alatti telephelyen történik. 

 

A telephelyi tevékenység során keletkező kommunális hulladékot (20 30 01), a gépkarbantartásból származó 

hulladékokat, olajjal szennyezett rongyokat (15 02 02*), veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladékot (15 01 10*), ólomakkumulátorokat (16 06 01*), veszélyes 

anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezéseket, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő 

hulladéktípusoktól (16 02 13*), valamint a telephelyi irodai tevékenységből származó veszélyes anyagokat 

tartalmazó, hulladékká vált tonert (08 03 17*), nikkel-kadmium elemeket (16 06 02*) megfelelően kialakított 

üzemi gyűjtőhelyen, kármentőtálcával ellátott 200 literes fém hordókban gyűjtenek hulladékgazdálkodási 

engedélyesnek történő átadásig. 

 

4.) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – gyűjtés – bevonható nem veszélyes hulladékok 

megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék azonosító 

kód 
Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

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 03 hulladékká vált gumiabroncsok 400 

Összesen: 400 

 

5.) Előírások: 
Hulladékgazdálkodás: 

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

végezhető. 

2. Évente maximálisan 400 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék gyűjtése 

végezhető. 
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3. A hulladéktároló helyeken egyidejűleg maximálisan 400 tonna nem veszélyes hulladék tárolható. 

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 mennyiségek nem léphetők túl. 

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

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

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

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

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

8. 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. 

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

történhet. 

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

11. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

12. 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. 

13. A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési 

szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

14. Az üzemi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 

történhet. 

15. Az üzemi gyűjtőhelyet kizárólag a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint lehet 

üzemeltetni. 

16. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról a telephelyen a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

17. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, 

hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

18. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és 

gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes 

hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni. 

19. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell 

kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai 

reakcióknak ellenáll. Ha a veszélyes hulladék csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett 

biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására 

szolgáló rendszert. 

20. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, 

konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható 

konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 

foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. 

21. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, 

konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így 

különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen 

ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. 

22. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 

évig gyűjthető. 
23. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

24. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát a 

korábbi igazolások érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére. 
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25. A hulladék gyűjtőnek 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 és adatszolgáltatást kell 

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

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

szóló igazolást. 

27. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási 

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

28. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

29. Ha az Engedélyes 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.  

30. 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: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

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

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

további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

6.) Az engedély területi hatálya: 

6400 Kiskunhalas, 0995/12, 0995/14 hrsz. 

  

7.) Az engedély érvényességi ideje: 

A határozat véglegessé válását követő 5 év.  

 

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala által BK-05/KTF/00040-8/2018. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra 

kerül. 

A hulladéktároló hely, valamint az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a hulladékgazdálkodási 

hatóság jóváhagyja. 

 

*** 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/00683-2/2023. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata: 

 

A Bács-Kiskun Vármegyei 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 Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6400 Kiskunhalas, Alsószállás 0995/12 hrsz.), 

mint ügyfél részére Kiskunhalas, 0995/14 helyrajzi szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladék 

gyűjtésére 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: 
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Előírások: 

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, 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 környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 

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

környezetkárosítást. 

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

következzen be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

8. 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.  

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

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

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

felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles 

gondoskodni. 

11. 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 Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

BK-08/NEO/0282-2/2023.ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz., telephely: 6400 Kiskunhalas külterület 

0995/14 hrsz., adószám: 24847436-2-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 24847436#cegkapu) 

képviseletében Balatonyi Zsolt megbízott által kezdeményezett nem veszélyes hulladékok gyűjtésre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem elbírálása engedélyezési eljárásban, szakmai 

álláspontomat az alábbiakban adom meg: 

1. Az üzemelés alapját adó nem veszélyes hulladékok gyűjtését, telephelyen belüli mozgatását, majd 

elszállítását, fertőzésveszélyt és szennyeződést kizáró módon kell megvalósítani. Az üzemelés során 

keletkező veszélyes hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés, szállítás) során törekedni kell az 

egészségügyi kockázatok minimalizálására. 

2.  A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely égszennyezést 

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

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

határértékeket. 

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 dolgozók számára ivásra palackozott víz, engedélyezett helyről származó bevizsgált víz, vagy   

vízkezelő berendezés által szolgáltatott ivóvíz folyamatos biztosítása szükséges. 

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 dolgozóknak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. 
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9.A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább 

évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek 

alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek és egyéb közegészségügyileg kockázatot 

jelentőrovarok elszaporodása ellen. 

 

*** 

 

 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/381-1/2023.ált. szakhatósági állásfoglalása: 

 
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi ésHulladékgazdálkodási 

Főosztálya által megküldött, a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6400 Kiskunhalas, 

Alsószállás 0995/12) megbízásából Balatonyi Zsolt Ferenc környezetvédelmi szakértő kérelmére, 

Kiskunhalas 0995/14 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, tárolása) kiadására indult hatósági eljárásban a Csongrád Vármegyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalását adja: 

 

A nem veszélyes hulladékok tárolási tevékenységére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély 

kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok: 

 

Előírások, feltételek: 

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon 

kell végezni. 

2. A tevékenység a szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotú felszín alatti víz, földtani közeg 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető, nem eredményezheti 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. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 

55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg. 
 

2. Kiskunhalas Város Jegyzőjének V/76-2/2023. iktatási számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

 A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által hivatalomhoz 

küldött, 2023. január 19-én kelt megkeresés – KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

(székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz.) a 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 

0995/14. hrsz. alatti telephelyen, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély iránti kérelem – ügyében előzetes szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom ki: 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység helyszíne - figyelemmel a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

a település tisztaságáról szóló 59/2005.(XI.30.), az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti 

területté nyilvánításáról szóló 5/2022. (I.24.), valamint az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté 

nyilvánításáról szóló 17/2015.(VI.26.) rendeletére – nem érint helyi védettség alatt álló területet, 

valamint a helyi rendeletben rögzített természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes. 
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A kérelemben megjelölt létesítmény a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott természetvédelmi 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel. 

Tájékoztatom, hogy hatósági eljárás során az egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás 

használható fel. Az Ákr. 57. §-a alapján törvény vagy kormányrendelet az egy évtől eltérő időtartamot is 

megállapíthat. 

 

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett. 

 

Végzésemmel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a végzés elleni jogorvoslati jog az eljárást lezáró 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében 

gyakorolható. 

 

 

*** 

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.  

 

A kérelmező az eljárás 120.000 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.  

 

https://e-kormányablak/
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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 KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz., KÜJ szám: 

103 300 610) megbízásából Balatonyi Zsolt környezetvédelmi szakértő (mérnöki kamarai regisztrációs szám: 

06-01241) 2023. január 13. napján benyújtotta a KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. nem veszélyes 

hulladékok gyűjtésére irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán a BK/HGO/00268-8/2023. 

iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2023. január 31. 

napján. A hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2023. február 8. napján nyújtotta be e-papíron. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 2 fő (1 fő adminisztrátor, 1 fő homlokrakodó kezelő), valamint a 

környezetvédelmi megbízott (Balatonyi Zsolt környezetvédelmi szakértő). A Kft. a hulladékgazdálkodási 

tevékenység végzéséhez szükséges, megfelelő létszámú alkalmazottal rendelkezik. A Kft. az alkalmazottjai 

részére munkavédelmi védőfelszerelést, munkaruházatot biztosít. A telephelyen hétfőtől szombatig 7:00-

15:00 óráig történik a munkavégzés. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

Mérleg: 

- 1 db 60 tonna elektronikus közúti hídmérleg (típus: Mérleg GSM Kft. EMX 100/111, gyártási szám: 

E13134). 

- 1 db 60 tonna elektronikus közúti hídmérleg (típus: Mérleg GSM Kft. EMX 100/111, gyártási szám: 

E13234). 

 

Anyagmozgató gépek: 

- 1 db Hyundai 740 típusú gumikerekes homlokrakó. 

 

A Kft. hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelte az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 

(6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) kötött vállalkozási szerződését, amelynek tartalma szerint a Kft. közszolgáltatás 

keretében végzi a hulladékká vált gumiabroncsok gyűjtését. 

 

A Kft. rendelkezik a Colonnade Insurance S.A.-nál nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységre 

vonatkozó környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 

1260000407). 

 

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta fedezetigazolást arról, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 

11732064-20065812-00000000 számú számláján elkülönítve, 400.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, 

amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. 

 

A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 
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A Kft. 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 Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel. 

 

A Kft. rendelkezik a 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12, 0995/14, 0995/15 hrsz. alatti telephelyre 

vonatkozó, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által H/459-2/2023. iktatószámon kiadott 

telepengedéllyel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 17., 23., 40a. pontjai, valamint Ht. 12. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. és 5. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási 

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

Kormány rendelet (továbbiakban 439/2012. Korm. rend.) 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján tettük. 

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

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

19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

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

alapján tettük. 

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

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14-17. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (1), (2) 

bekezdéseiben foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 

tettük. 

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

tettük. 

 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 23-24. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 
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XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 25. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

tettük. 

A rendelkező rész 26. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése, valamint a 439/2012. Korm. 

rend. 7. § (1) bekezdés i) pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 27. 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 28. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 29. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 30. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 31. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 33. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

A gyűjthető hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került 

megállapításra. 

 

 

A szakkérdés vizsgálatok indokolása: 
 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/00683-2/2023. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Vármegyei 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 Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6400 Kiskunhalas, Alsószállás 0995/12 hrsz.), 

mint ügyfél részére Kiskunhalas, 0995/14 helyrajzi szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladék 

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

alábbiakat állapította meg:  

A KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz.) a telephelyen 

már végzett hulladékgazdálkodási tevékenysége során engedélyezett hulladékokat (hulladékká vált 

gumiabroncs) kívánja a továbbiakban is kezelni, változatlan technológiával és a már engedélyezett 

mennyiségben. A telephelyen gyűjtött, nem veszélyes gumi hulladék tárolása 1100 m
2
 alapterületű, burkolt 

telephelyi gyűjtőhelyen történik. A deponálás saját homlokrakodóval történik - az üzemanyagot a napi 

munkakezdést megelőzően a telepi műszaki védelemmel ellátott üzemanyagellátó konténerből vételezi a 

gépkezelő. Amennyiben a gépkezelő rendellenes működést, vagy a gépalkatrészek megszokottól eltérő 

állapotát észleli, a hulladékkezelési tevékenységet a hiba elhárításáig el sem kezdik, vagy azonnal befejezik. 

A gumi hulladék gyűjtési tevékenysége vízfelhasználást nem igényel, technológiai szennyvíz nem 

keletkezik. A telephelyi dolgozók részére a megfelelő ivóvíz biztosítása palackos vízzel biztosított. Az 

ingatlanra hulló csapadékvíz ingatlanon belül elszikkad. 

 

 



11 

 

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 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. A telephely „Hull” - hulladékkezelő, -lerakó különleges építési övezetben 

található, közvetlen környezetében erdő- és mezőgazdasági területek helyezkednek el. A hatásterületen belül 

nincs védendő épület és védett terület.  

 

Táj- és természetvédelem:  

Az érintett Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti 

területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatásoknak 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 ellentétes a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a természet- és 

tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 
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 műszaki védelem kialakítására 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 624/2022. (XII. 30.) és 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint állapítja meg. 

 

2. A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 

a BK-08/NEO/0282-2/2023.ikt. számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelmére, a 6400 Kiskunhalas külterület 

0995/14 hrsz. alatti telephelyen hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem elbírálása engedélyezési 

eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2023. január 19-én megkereste 

osztályomat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján a Rendelet 2. számú melléklete vonatkozó pontjaiban 

meghatározott szakkérdések vizsgálatára. 

 

 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/filedownload/ 

8a4880ee84eb7b310185c93aee025da6/136904/3548167218260151579/00268%20KUNS%C3%81GHALAS

%20NP%20Kft-%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20mell%C3%A9kletei.zip  
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nevű dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy a korábbiakban is végzett közszolgáltatásból, 

hulladék kezelőktől – hulladékudvar – gyűjtő pontokról és egyéb hulladéktermelőktől származó szelektíven 

gyűjtött, nem veszélyes gumi hulladék gyűjtését végzik hulladék hasznosítónak való átadásig. A 

környezetegészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

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

készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára vonatkozóan, a fenti kikötések betartása esetén, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

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

és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I. 12.) Korm. rendelete 4. § (2) bekezdés a) - c) pontjában és (3) 

bekezdésében, a személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 

24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 6. §, a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15-16.§, és 28-29.§-iban, a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelete 4. §-ában és 5.§ (1) – (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

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

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

pontjában és a 4. sz. melléklet 3. és 7. pontjában, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7. § (2) – (3) bekezdésében, az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 46. §, (jogszabályokban) szereplő előírásoknak megfelel. 

 

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 vármegyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. 

rendeletben megállapított illetékesség alapján adtam meg 

 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/381-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6400 Kiskunhalas, Alsószállás 0995/12) 

megbízásából Balatonyi Zsolt Ferenc környezetvédelmi szakértő kérelmére, Kiskunhalas 0995/14 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (veszélyes hulladék gyűjtése, tárolása) kiadására indult 

hatósági eljárásban Hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1.sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57. 

és 58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a nem veszélyes 

hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása engedélyezése esetén, a tevékenység 

vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a 

vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálatára, a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt 

hatás vizsgálatának érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és 

vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 

57.-58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék 

gyűjtési tevékenység engedélyezése esetén, az illetékes vízügyi hatóság esetében a bevonás és 

közreműködés feltétele nem áll fenn. 

A Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat 

állapítottam meg: 

Kiskunhalas, külterület 0995/14 hrsz. alatti regionális hulladékkezelő központ gyűjtőhelyén a 

közszolgáltatásból, hulladék kezelőktől – hulladékudvar – gyűjtő pontokról és egyéb hulladéktermelőktől 

származó szelektíven gyűjtött nem veszélyes gumi hulladék gyűjtését és tárolását végzik hulladék 

hasznosítónak való átadását megelőzően. A gumi hulladék tárolására fenntartott területrész 1.100 m2. A 
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hulladéktároló területen a beszállított gumi hulladék 4 m magasságú depóniába rendezve kerül tárolásra, így 

a rendelkezésre álló területen egyidőben 400 t gumi hulladék tárolására van lehetőség. 

A tevékenység vízfelhasználást nem igényel, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyi dolgozók 

részére a megfelelő ivóvíz biztosítása palackos vízzel biztosított. A szociális helyiségek Kiskunhalas 0995/12 

hrsz. alatti ingatlanon lévő irodaépületben biztosítottak. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

- 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 felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket 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 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 felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján 

szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín 

alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, 

illetve lebomlásaesetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak 

környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – 

műszaki védelemmel folytatható. 

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. 

A szakhatósági megkeresés 2023. január 19. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

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

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést 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.) Kormány rendelet 2. 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 62. és 63. pontjai 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. Kiskunhalas Város Jegyzőjének V/76-2/2023. iktatási számú szakhatósági döntésének indokolása: 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

(székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz.) a 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 

0995/14. hrsz. alatti telephelyen, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély iránti kérelem ügyében előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelmet terjesztett elő 

hatóságomnál abban a kérdésben, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben 

meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek 

mellett megfelel-e.  

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján egyéb ügyek engedélyezése során annak elbírálása, hogy a 

létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e szakkérdésben a 
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települési önkormányzat jegyzőjét, mint szakhatóságot kell megkeresni, a nem veszélyes hulladék 

kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása 

engedélyezése iránti eljárásban. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom rendelkezik 

illetékességgel. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 57. §-a alapján 

„ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott 

kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával 

előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki”. 

 

A kérdés elbírálása során megvizsgáltam, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi környezet védelméről, 

a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005.(XI.30.), az egyes területek 

helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 5/2022. (I.24.), valamint az egyes helyi 

jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 17/2015.(VI.26.) rendeletekben meghatározott 

természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-

e, és megállapítottam, hogy a kérelemben megjelölt tevékenység a helyi önkormányzati rendeletekben 

meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.  

 

Fentiekre tekintettel előzetes szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § (2) bekezdése alapján a rendelkező 

részben foglaltak szerint adtam ki. 

 

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. táblázata 59. sora, illetékességét az 

Ákr. 16. § (1) bekezdésének b) pontja állapítja meg.  

 

Döntésem a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. § (1) 

bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A szakhatósági állásfoglalás felhasználhatóságának határidejével kapcsolatban az Ákr. 57. §-a alapján adtam 

tájékoztatást. 

 

A végzéssel szemben a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a zárja ki, a jogorvoslattal kapcsolatban az 

Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.  

 

 

*** 

 

 

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 a vármegyei kormányhivatalt jelöli ki. A rendelet 2. §-a alapján a területi 

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 120.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

igazolta. 
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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. pontja alapján összesen 

120.000 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 2023. január 19. napján kelt BK/HGO/00168-2/2023. 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/00168-3/2023. 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. 
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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 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft.(6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz.) 2484743# cégkapu 

2. Balatonyi Zsolt                                                                                                                     ügyfélkapu (4T) 

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

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

4. Kiskunhalas Város Jegyzője (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)                            HKP                                             

5. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)                                                      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                                                               

Kovács Ernő 

főispán 

nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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