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Tárgy: Farkas Gábor e.v. – nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és veszélyes hulladék gyűjtési 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

 

H A T Á R O Z A T 
 

A  Farkas Gábor egyéni vállalkozó  (székhely: 6230 Soltvadkert, Bocskai u. 115/B., adószám: 72433946-

2-23, vállalkozási nyilvántartási száma: 21693150,  KÜJ: 102 735 635, KSH szám: 72433946-4677-231-03., 

KTJ: 102 648 934., hivatalos elektronikus elérhetősége: 72433946#cegkapu) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

Engedélyes adatai: 

Teljes név:                            Farkas Gábor egyéni vállalkozó   

Székhely:                            6230 Soltvadkert, Bocskai u. 115/B (226/6 hrsz.) 

Telephely:                            6230 Soltvadkert, Bocskai u. 115/B  (226/6 hrsz.) („Vadkert MÉH”) 

Vállalkozói nyilvántartási száma:      2169315 

Adószám:                            72433946-2-23 

KÜJ szám:                            102 735 635 

KTJ szám:                            102 648 934 

KSH szám:                                         72433946-4677-231-03 

Telephely teljes területe:                    2 510 m
2
                

  

 

Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és 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:  

 

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

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az 

R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, 

zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.) 

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) 

bekezdésének 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. számú melléklete 

szerint: 
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2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

E02 - 01  szétválasztás (szeparálás) 

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

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás), 

E02 - 05  válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), 

E02 - 06  válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), 

E02 - 08  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – gyűjtés, előkezelés (R12: E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, 

E02-06, E02-08, tárolás (R13), – bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

Mennyiség 

t/év 

12 
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI 

FELÜLETKEZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

12 01 
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből származó 

hulladék 

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács 10 000 

12 01 02 vasfém részek és por 10 000 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 10 000 

12 01 04 nemvas fém részek és por 10 000 

12 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladék (gyártásközi selejt) 10 000 

15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK 

15 01 csomagolási hulladék 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 10 000 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 10 000 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 10 000 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 10 000 

15 01 06 kevert csomagolási hulladék 10 000 

16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK 

16 01 a közlekedés különböző területéről származó hulladékok 

16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai 10 000 

16 01 17 vasfémek 10 000 

16 01 18 nem-vas fémek  10 000 

16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrész 10 000 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 

16 02 14 
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 19-től 

16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól 
10 000 

16 08 kimerült katalizátorok 

16 08 01 
arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium, vagy platina 

tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07) 
10 000 

17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK 

17 04 fémek 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 10 000 
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Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

Mennyiség 

t/év 

17 04 02 alumínium 10 000 

17 04 03 ólom 10 000 

17 04 04 cink 10 000 

17 04 05 vas és acél 10 000 

17 04 06 ón 10 000 

17 04 07 fémkeverékek 10 000 

17 04 11 kábel 10 000 

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók 

20 01 01 papír és karton 10 000 

20 01 36 

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés, melyek 

különböznek a 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* kódszámú 

hulladékoktól 

10 000 

20 01 39 műanyagok 10 000 

20 01 40 fémek 10 000 

Összesen maximum: 10 000 t/év 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – gyűjtés, tárolás (R13), – bevonható veszélyes hulladékok 

megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

Mennyiség 

t/év 

16 
A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT 

HULLADÉKOK 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 

16 02 11* 
klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó berendezések 

(hűtőszekrény) 
300 

16 06 elemek és akkumulátorok 

16 06 01* savas ólomakkumulátor 300 

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók 

20 01 33* 

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01,16 06 02 

vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és 

akkumulátorok is megtalálhatóak 
300 

20 01 35* 
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezés,  300 

Összesen maximum: 300 t/év 

 

A vállalkozó a veszélyes hulladékokat kizárólag csak gyűjteni kívánja.  

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása 

Farkas Gábor egyéni vállalkozó 6230 Soltvadkert, Bocskai u. 115/B (hrsz.: 226/6) szám alatti telephelyén 

„MÉH” telepet üzemeltet, ahol nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével és veszélyes 

hulladékok gyűjtésével foglalkozik. 

 

A tevékenység folytatásához rendelkezik az alábbi, az illetékes hatóságok által kiadott érvényes 

engedélyekkel: 

 

- PE/KTFO/06305-7/2019. iktatószámú nem veszélyes hulladék országos szállítási és kereskedelmi 
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engedély (érvényes: 2024. 11. 19.), 

- NAV FE00064300003 számú fémkereskedelmi engedély (érvényes: 2021. 08. 31.), 

- 393-17/2016. iktatószámú telepengedély. 

 

Gyűjtés, kereskedelem 

 

A gazdálkodó telephelyére a hulladék beszállítása az alábbiak szerint történik: 

– saját tulajdonú kis tehergépjárművekkel, 

– a hulladék birtokosa, tulajdonosa általi beszállítással. 

A telephelyen elsősorban a lakosság által beszállított hulladék átvétele történik.  

Az átvételre kínált hulladék minőségét első lépésben szemrevételezéssel ellenőrzik. A nem megfelelő 

(idegen, veszélyes anyagot tartalmazó) minőségű, származású hulladék átvételét a vállalkozó megtagadja. 

Ezt követően a telepen átvett, oda beérkező anyagot hitelesített mérleggel mérlegelik és az átvételről az 

átvételi bizonylatot kiállítják, a mennyiségeket a nyilvántartásban rögzítik. 

 

A telepen a mérlegeléshez használt eszközök: 

– típus:     NH-6W 

– mérési határ (max.):   30000 kg 

– hitelesítési jegyzőkönyv száma: CS-/S01/00944-2/2021/04. 

– típus:     MT 743 típusú tolósúlyos raktári mérleg 

– mérési határ (max.):   500 kg 

– hitelesítési jegyzőkönyv száma: CS-/S01/00944-2/2021/05. 

 

Nyilvántartási és bizonylatolási rendszer: 

 

A gazdálkodó az elektronikus VASLAP 2.0 nyilvántartó és bizonylatoló programot alkalmazza. A program 

egyaránt alkalmas a fémkereskedelmi, illetve környezetvédelmi jogszabályok előírásainak teljesítésére. 

A válogatás során történő átminősítések, képződő termelési hulladékok mennyisége szintén rögzítésre kerül. 

 

Előkezelés 

 

Az anyagában hasznosítható hulladékokat első lépésben a hasznosítói igények alapján minőségi jellemzők 

szerint kézi erővel, kézi szerszámokkal szétválogatják – E02-05, E02-06 – az idegen anyagokat (pld. gumi, 

műanyag) eltávolítják. Válogatáshoz felhasznált eszközök (anyagminőség megállapítását segítik): mágnes, 

reszelő. 

Idegen anyagok eltávolításához használt kézi szerszámok: flex, kalapács, csavarhúzó. 

A válogatás során képzett minőségi kategóriák (pld. vas (adagolható, nem adagolható), vaslemez, alumínium 

festett, öntvény, sárgaréz, vörösréz, bronz, horgany, saválló, PP, PE, színes papír, karton, fekete-fehér papír, 

egyéb). 

Válogatás helye: udvari térrész, szín (hulladék tároló területeken: betonozott és szórt aljzat). 

A gazdálkodó szükség szerint a hulladékokat további előkezelési műveletnek veti alá a piaci igények szerint. 

– fém hulladékok kezelése: válogatás, darabolás, tömörítés, nyúzás (E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-

06). 

– nem veszélyes elektronikai hulladékok: válogatás, bontás (E02-05, E02-06, E02-08). 

– papír, műanyag, vegyes, kompozit hulladék: válogatás, darabolás, tömörítés (E02-01, E02-03, E02-04, 

E02-05, E02-06). 

Előkezelés helyszíne: udvari térrész, szín, raktár épület. 

Alkalmazott eszközök: lemezolló, flex, lángvágó, gyors daraboló, kézi szerszámok, présgép (alkalomszerűen 

bérelt). 

Anyagmozgatáshoz alkalmazott berendezés: 

– kézi emelő (béka), 

– Desta DV1784.33.23 típusú diesel, 2 tonna teherbírású targonca. 

A gazdálkodó a veszélyes hulladékokat kizárólag csak gyűjti, azokon előkezelési műveleteket nem végez. 

A hasznosításra előkészített hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő(k)nek adják át. 

Az előkezelési műveleten átesett hulladékok hulladék azonosító kódjai nem változnak. 
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Előkezelési műveletek hulladék típusonként: 
 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék megnevezése Kezelési művelet 

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgács E02-01, E02-04, E02-05, E02-06 

12 01 02 vasfém részek és por E02-01, E02-04, E02-05, E02-06 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács E02-01, E02-04, E02-05, E02-06 

12 01 04 nemvas fém részek és por E02-01, E02-04, E02-05, E02-06 

12 01 99 
közelebbről nem meghatározott hulladék 

(gyártásközi selejt) 
E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

15 01 04 fém csomagolási hulladék E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

15 01 05 
vegyes összetételű kompozit csomagolási 

hulladék 
E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

15 01 06 kevert csomagolási hulladék E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

16 01 17 vasfémek E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

16 01 18 nem-vas fémek  E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

16 01 22 közelebbről nem meghatározott alkatrész E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

16 02 14 

kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 

16 02 19-től16 02 13-ig terjedő 

hulladéktípusoktól 

E02-01, E02-03, E02-04, E02-05,E02-06, 

E02-08 

16 08 01 

arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, 

irídium, vagy platina tartalmú elhasznált 

katalizátorok (kivéve a 16 08 07) 

E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

17 04 02 alumínium E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

17 04 03 ólom E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

17 04 04 cink E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

17 04 05 vas és acél E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

17 04 06 ón E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

17 04 07 fémkeverékek E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

17 04 11 kábel E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

20 01 01 papír és karton E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

20 01 36 

kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezés, melyek különböznek a 20 01 

21*, 20 01 23*, 20 01 35* kódszámú 

hulladékoktól 

E02-01, E02-03, E02-04, E02-05,E02-06, 

E02-08 

20 01 39 műanyagok E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

20 01 40 fémek E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 

 

Másodlagos hulladék 

 

A hulladékok válogatásából képződő hulladék (műanyag, gumi) a települési kevert kommunális hulladékhoz 

hasonló frakció, melyet elkülönítve munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtenek. 
Hulladék azonosító kód: 20 03 01 
Gyűjtés módja: 110 literes műanyag edényzet. 
Gyűjtőhely kapacitása: 500 kg 
Mennyiség: 1 t/év. 
A hulladék a települési közszolgáltató FBH-NP Közszolgáltató Kft.-nek kerül heti rendszerességgel átadásra.  

 

 



6 

 

Tárolás 

A hulladék tároló helyek kialakítása a telephelyen a VTSZ szám alapján történik 

 

Anyag/tároló 

megnevezés 

VTSZ 

szám 
Hulladék azonosító kód 

Alumínium  7602 

12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 15 01 04,  

16 01 18, 16 02 14, 16 01 22, 17 04 02,  

17 04 11, 20 01 36, 20 01 40 

Vas, vaslemez  7204 

12 01 01, 12 01 02, 12 01 99, 15 01 04,  

16 01 16, 16 01 17, 16 02 14, 16 01 22,  

17 04 05, 20 01 36, 20 01 40 

Réz  7404 

12 01 03, 12 01 04, 12 01 99, 16 01 18,  

16 02 14, 16 01 22, 17 04 01, 17 04 11,  

20 01 36, 20 01 40 

Cink  7902 17 04 04, 20 01 40 

Ón  8002 17 04 06, 20 01 40 

Ólom  7802 17 04 03, 20 01 40 

Vegyes fém 0000 
16 02 14, 16 01 22, 17 04 07, 20 01 36,  

20 01 40 

Műanyag, papír… - 
15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06,  

20 01 01, 20 0139 

Akkumulátor 7802 16 06 01* 

Elektronikai hulladék 7204 20 01 35*, 16 02 11*, 16 02 14, 20 01 36 

 

 vas és lemez tároló:  

– 300 m
2
-es, nyílttéri, betonozott és 200 m

2
-es szórt aljzatú, 

– kapacitása: 500 tonna, 

– alkalmazott gyűjtőeszköz/gyűjtési mód: ömlesztett, kaloda, konténer. 

 színesfém tároló:  

– 250 m
2
-es, betonozott aljzatú, fedett szín, 

– kapacitása: 80 tonna, 

– alkalmazott gyűjtőeszköz/gyűjtési mód: ömlesztett, kaloda, konténer, zsák. 

 elektronikai hulladék tároló:  

– 60 m
2
-es, betonozott aljzatú, fedett szín,  

– kapacitása: 24 tonna, 

– alkalmazott gyűjtőeszköz/gyűjtési mód: raklap, kaloda, konténer. 

 papír, műanyag, kompozit, vegyes hulladék gyűjtő:  

– 100 m
2
-es, nyílttéri, szórt aljzatú,  

– kapacitása: 40 tonna, 

– alkalmazott gyűjtőeszköz/gyűjtési mód: ömlesztett, kaloda, konténer, zsák. 

 veszélyes hulladék tároló:  

– 70 m
2
-es, betonozott, műgyantázott, szivárgásellenőrzővel ellátott, fedett, zárt helyiség, 

– kapacitása: 40 tonna, 

– alkalmazott gyűjtőeszköz/gyűjtési mód: saválló konténer, raklap, 

– elhelyezett hulladékok: elektronikai hulladék, akkumulátor. 

 

A telephelyen egyidejűleg tárolható mennyiség 500 t nem veszélyes hulladék és 30 t veszélyes hulladék.  

 

Szabályzat: 

 

A veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolás és gyűjtés feltételei a telephelyen kialakítottak, erre 

vonatkozóan a telephely az üzemi tároló hely üzemeltetési szabályzatát benyújtotta. 
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Adatszolgáltatás: 

 

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján teljesítik az 

adatszolgáltatást az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság felé. 

 

Kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél: 

 

A vállalkozó által folytatni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység az alapanyag egy részének az ipar 

számára való összegyűjtését, előkészítését foglalja magába. Az öntödék, papírgyárak késztermékeik 

előállításához jelentős mennyiségű hulladék alapanyagot használnak fel, mely igények kielégítése céljából, a 

vállalkozó a másodnyersanyagként hasznosítható hulladékok gyűjtését kívánja végezni. 

 

Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

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

előkezelése és a megnevezett veszélyes hulladékok gyűjtése végezhető. 

2. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető. 

3. A telephelyen az egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes 

hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek összes befogadó 

kapacitását. Ennek figyelembevételével a hulladéktároló helyeken egyszerre maximálisan 500 

tonna nem veszélyes hulladék és 30 tonna veszélyes hulladék tárolható. 

4. Évente maximálisan 10 000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék gyűjtése és 

előkezelése, valamint 300 tonna az engedélyben megnevezett veszélyes hulladék gyűjtése 

végezhető. 
5. 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. 

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

arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő 

helyettesítésére. 

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 helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 

1 évig tárolható.  

10. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen naprakész üzemnaplót kell vezetni.  

11. A hulladéktároló helyet a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell üzemeltetni.  

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

nem léphetők túl.  

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

mellett történhet. 

14. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig 

gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot. 

15. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben 

lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul 

biztosítható legyen. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás különösen akkor biztosítható, ha 

a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtése során a hulladék nem károsodik, 

szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak. 
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16. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a 

benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal 

kell ellátni. 

17. 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. 

18. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során keletkező 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. 

19. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

20. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát  

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

21. A hulladék kezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet jogszabályainak megfelelően anyagmérleg alapján, 

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során keletkező 

hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.  

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

szóló igazolást. 

23. A pénzügyi biztosítékként lekötött összeget tartalmazó bankszámla közleményben módosítani 

szükséges a kedvezményezett megnevezését, a módosítást követően a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak kell 

szerepelnie.  

Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 15 napon belül.  

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

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

26. 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.  

27. 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: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

 

Az engedély területi hatálya: 

6230 Soltvadkert, Bocskai u. 115/B., (226/6 hrsz.) 

 

Az engedély érvényességi ideje: 

A határozat véglegessé válását követő 5 év.  

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a CSZ/01/9956-13/2016. sz. engedélyt visszavonjuk. 

 

 

 

*** 
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Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

természetvédelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

 

Előírások: 

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

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

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

módon történhet. 

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

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

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

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

és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 

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

és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 

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

következzen be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

9. 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.  

10. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű 

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

11. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a 

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni. 

12. 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 Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  BK-04 

/NEO/19073-2/2021 ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 
Hivatkozási számú megkeresésükre, Farkas Gábor egyéni vállalkozó (6230 Soltvadkert, Bocskai u. 115/B.) 

kérelmére indult eljárásban, a mellékelten benyújtott dokumentumok vizsgálatával megállapítottam, hogy a 

kérelmező rendelkezik a tevékenységhez (nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és veszélyes 

hulladék gyűjtése) szükséges, a környezet-egészségügyi szakkérdésekben meghatározott feltételekkel. A 

Soltvadkert, Bocskai u. 115/B. szám alatti ,  226/6 hrsz.-ú telephelyre vonatkozó hulladék-gazdálkodási 

engedély meghosszabbításához, kiadásához, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdések 

vizsgálata alapján, közegészségügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járulok hozzá: 

 

 A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munka-végzés 

feltételeiről, – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását (kiemelten: hallásvédők), azok 

elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karban-tartását és szükség szerinti gyakorisággal történő 

cseréjét is – a hulladékkezelő vállalkozás üzemeltetőjének kell gondoskodnia, az egyéb vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével. 

 Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása 

nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon 

lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt. 

 A veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység során, azok káros hatásainak 

csökkentése érdekében be kell tartani a vonatkozó kémiai biztonsági előírásokat (biztonsági 

adatlapok rendelkezésre állása, címkézés és tárolás követelményeinek betartása, kémiai 

kockázatokat, illetve azokkal kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó dokumentáció megléte). 
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 A munkahelyi dohányzással kapcsolatban a vonatkozó törvényben foglaltakat be kell tartani. 

 A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok, és a rágcsálók 

megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, 

távoltartásukról, rendszeres irtásukról legalább évente gondoskodni kell, az egészségügyi kártevők 

elleni védekezést folyamatosan és megfelelő hatékonysággal kell végezni. 

 

*** 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

 

1. Bács-Kikun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi kirendeltsége 

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

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) BK/HGO/00392-4/2021. számú megkeresésére, Farkas Gábor ev. (6230 Soltvadkert, Bocskai u. 

115/B.) kérelmére, a Soltvadkert 226/6. hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, 

előkezelésére és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadásához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi-vízvédelmi hatáskörében előírás 

nélkül  

hozzájárul. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés ellen benyújtott jogorvoslat keretében támadható 

meg. 

 

2.  Soltvadkert Város Jegyzőjének 1/1210-2/2021.számú nyilatkozata: 

 

Alulírott Dr. Viszkók Zoltán Soltvadkert Város Jegyzőjeként nyilatkozom, hogy a Soltvadkert, belterület 

226/6 hrsz. alatt felvett terület nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet. 

 

*** 

 

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 



11 

 

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 420.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

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

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

 

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

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

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

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

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

Farkas Gábor egyéni vállalkozó (6230 Soltvadkert, Bocskai u. 115/B.) képviseletében Szilágyi Éva 

hulladékgazdálkodási szakértő 2021. június 7. napján – a 6230 Soltvadkert, Bocskai u. 115/B., (226/6 hrsz.) 

alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és veszélyes hulladék gyűjtési 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti – kérelmet terjesztett elő 

hatóságunknál. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A telephelyen 4 fő munkavállaló dolgozik.  

A Vállalkozó környezetvédelmi megbízotti feladatait a Szilágyi Éva (környezetgazdálkodási agrármérnök) 

hulladékgazdálkodási szakértő (kamarai szám: 04-0494) látja el megbízási szerződés alapján. 

A Vállalkozó az alkalmazottjai részére munkaruhát és egyéni védőeszközöket biztosít. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

- lemezolló, flex, lángvágó, gyors daraboló, kézi szerszámok, 

- kézi emelő (béka), 

- Desta DV1784.33.23 típusú diesel, 2 tonna teherbírású targonca, 

- 2 db hitelesített mérleg. 

 

A Vállalkozó rendelkezik a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-nél kötött 95590900901224000 

kötvényszámú Általános-, Környezetszennyezési és Munkáltatói felelősségbiztosítással. 

 

A Vállalkozó pénzügyi biztosítékként benyújtotta a fedezetigazolást arról, hogy a K&H Bank Zrt.-nél 

10400638-50526667-84531017 számú számlán pénzügyi garanciaként 60 000 Ft zárolt összeggel 

rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály. A hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátását 

végző hatóság 2020. március 1. napjától a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, ezért a hulladékgazdálkodási hatóság a Vállalkozó 

jelen hulladékgazdálkodási engedélyének 23. előírásban előírta, hogy jelen engedély véglegessé válását 

követő 15 napon belül a kedvezményezett megnevezését módosítsák. 
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A Vállalkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelten csatolta a Mediteam Szeged 

Egészségügyi Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Zrt.-vel (Dr. Kiss Gabriella) (6100 Kiskunfélegyháza, 

Petőfi tér 2.)  kötött Foglalkozás-egészségügyi szerződését. 

 

A Vállalkozó nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

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

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

 

A Vállalkozó rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel. 

 

A Vállalkozó rendelkezik a Soltvadkert, Bocskai u. 115/B, 226/6 hrsz.-ú telephelyre vonatkozó, Soltvadkert 

Város Jegyzője által 393-17/2016. iktatószámon kiadott telepengedéllyel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A rendelkező rész 1-4. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 17. a), 23. pontjai alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. pontja szerinti előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

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

rendelet) 19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. 

Korm. rend.) 9. § (1) bekezdés c), pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése 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. pontja szerinti előírás a Ht. 15. § (1) és 17. § (2) bekezdésén bekezdésén alapszik. 

A hulladéktároló hely vonatkozásában naprakész üzemnapló vezetésére vonatkozó, rendelkező rész 10. 

pontja szerinti előírást a 246/2014. Korm. rendelet 21. § (2)-(3) bekezdései alapján tettük. 

A hulladéktároló hely vonatkozásában naprakész üzemnapló vezetésére vonatkozó, rendelkező rész 11. 

pontja szerinti előírást a 246/2014. Korm. rendelet 21. § (2)-(3) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontja szerinti előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján tettük. 

A rendelkező rész 13.-14. pontja szerinti előírást a 246/2014. Korm. rendelet 13. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontja szerinti előírást az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 25. § (1) - (5) bekezdései, 

valamint a 27. § a) - e) pontjai alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

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

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

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

A rendelkező rész 21. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 23. pontjában rögzített előírást a Ht. 70. § (1) bekezdése alapján tettük. 
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A rendelkező rész 24. 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 25. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 28. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 

 

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

megállapításra. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

természetvédelmi szempontok indokolása: 

 

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

alábbiakat állapította meg: 

 

A telephelyen elsősorban a lakosság által beszállított hulladék átvétele történik. A tevékenységre a 

vállalkozó rendelkezik a PE/KTFO/06305-7/2019. iktatószámú országos hulladékszállítási és kereskedelmi 

engedéllyel. Az átvételre kívánt hulladék minőségét első lépésben szemrevételezéssel ellenőrzik. A nem 

megfelelő minőségű, származású hulladék átvételét a vállalkozó megtagadja. Ezt követően a telepen átvett, 

oda beérkező hulladékot mérlegelik, kiállítják az átvételi bizonylatot, valamint a mennyiségeket a 

nyilvántartásban rögzítik. 

 

Levegőtisztaság-védelem:  

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

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”.” 

 

 A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe 

juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az 

üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról 

gondoskodik. A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.  

 

Zaj- és rezgésvédelem:  

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

rendelet hatálya alá tartozik. A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a hatásterületen belül nincs 

védendő épület és védett terület. 

 

Földtani közeg védelem:  

Müszaki védelem: 

A válogatást (válogatás helye: udvari térrész, szín) követően a megfelelő minőségű fémhulladékot annak 

kiszállításáig anyagminőségének megfelelő tároló egységben helyezik el. A tárolók betonozott és szórt 

udvari térrészen, valamint fedett betonozott szín és raktárhelyiségekben találhatóak. 
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Vízellátás és szennyvízelhelyezés:  
A vízellátás közműről történik, a szociális szennyvizet a városi szennyvízcsatorna hálózatba vezetik.  

 

A fenti előírásokat a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.  

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) 

bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.  

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

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM-FVM együttes 

rendelet határozza meg.  

A hulladékkezeléssel érintett területrészek burkolatának vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § 

értelmében tettük. 

 

Táj- és természetvédelem:  

Az érintett belterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem 

része. Az érintett terület antropogén hatóságoknak kitett, rajta hatóságunk rendelkezésre álló információi 

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. 

 

 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 Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

04/NEO/19073-2/2021 ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, a Soltvadkert, Bocskai u. 115/B. szám alatt i ,  226/6.  hrsz.-ú 

telephelyre vonatkozóan hulladék-gazdálkodási engedély kiadása ügyében megkereste az illetékes 

Népegészségügyi Osztályt, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 

rendelet 7. § (2) bek. alapján, a 1. és 2. sz. mellékletben meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, 

szakmai álláspont megkérése céljából.  

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bek. alapján, az 1. és 2. sz. mellékletben meghatározott 

szakkérdések alapján, Farkas Gábor egyéni vállalkozó. (6230 Soltvadkert, Bocskai u. 115/B.) által, a 

Soltvadkert, Bocskai u. 115/B. szám alatt i ,  226/6. hrsz.-ú telephelyen végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységre vonatkozóan egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható 

hiányosságot, tényezőt nem észleltem.  

 

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem. 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) 

bekezdése,  „A kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-29.§-iban valamint a „a 

fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú Mellékletében előírtakra, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről”szóló 16/2017. (VI. 12.) EMMI 

rendelet 7. §.-a valamint „a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól” szóló módosított 1999. évi XLII. törvény 2.§ 1) pontjában foglalt 

előírásokra való tekintettel határoztam meg 
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Szakmai álláspontomat „környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

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

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

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

kerületi) hivatalokról” szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése alapján adtam meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. Bács-Kikun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi kirendeltsége 

35300/2692-1/2021.ált. sz. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000. Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) BK/HGO/00392-4/2021. számú megkeresésére, Farkas Gábor ev. (6230 Soltvadkert, Bocskai u. 

115/B.) kérelmére, a Soltvadkert 226/6. hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, 

előkezelésére és veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadásához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Igazgatóság) 

szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

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

(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 19. fejezet 

57. és 58. sora alapján a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása ártalmatlanítása 

engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi és 

vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki. 

 A vízügyi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező 

csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított – e, milyen hatással van a 

vízbázisra, a vizek lefolyására. A vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a 

tevékenységnek milyen a felszíni és a felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatása, hogy a vizek 

minősége védelmére jogszabályban illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e 

 

A szakhatósági megkeresésben leírtak és Szilágyi Éva környezetvédelmi szakértő által készített 

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

 

Farkas Gábor ev. (6230 Soltvadkert, Bocskai u. 115/B.) a Soltvadkert Bocskai u. 115/B. 226/6. hrsz. alatti 

telephelyén végzett tevékenységre vonatkozóan az alábbi engedélyekkel rendelkezik: 

 - BK-05/KTF/03894-3/2017. ikt. sz. nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési, valamint veszélyes 

hulladék gyűjtési engedély (2021. 08.21-ig érvényes). 

 - PE/KTFO/06305-7/2019. ikt. sz. nem veszélyes hulladék országos szállítási és kereskedelmi engedély 

(2024. 11. 19-ig érvényes). 

 - NAV FE00064300003. sz. fémkereskedelmi engedély (2021. 08. 31-ig érvényes.) 

 - 393-17/2016. ikt. sz. telepengedély 

 

A vállalkozó a tevékenységét tovább kívánja folytatni, ezért kérelmezte a hulladékgazdálkodási engedély 

ismételt kiadását. 

 

Farkas Gábor egyéni vállalkozó a Soltvadkert, Bocskai u. 115/b, 226/6 hrsz. alatti telephelyén érvényes 

engedélyek birtokában hulladékgyűjtő és előkezelő üzemet működtet.  

A telep engedélyezett nem hulladékokra vonatkozó gyűjtési és előkezelési kapacitása 10.000 t/év, veszélyes 

hulladékokra vonatkozó gyűjtési kapacitása 300 t/év. 

 

A telephely tervezett kapacitása meghaladja a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 108. 

sorában szereplő 5 t/nap mennyiséget, amely alapján a tevékenység előzetes vizsgálat lefolytatására volt 

kötelezett. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához az Igazgatóság 35300/3912-1/2017. ált. 

számon kiadott szakhatósági hozzájárulásával előírás nélkül hozzájárult. 

 



16 

 

A telephelyre beérkezett hulladékokat előbb mérlegelik, nyilvántartják, majd anyag-fajtánként a telephely 

tároló részein (betonozott és szórt udvari részek, fedett szín és raktárhelyiségek, konténerek) tárolják. A 

színesfémek, elektronikai és veszélyes hulladékok gyűjtése fedett, betonozott, illetve műszaki védelemmel 

ellátott épületben történik.  

 

Az átvett hulladékot szükség szerint előkezelik: 

Fém hulladék: darabolás, tömörítés, nyúzás,  

Nem veszélyes elektronikai hulladék: bontás  

Papír, műanyag vegyes kompozit hulladék: darabolás, tömörítés 

 

A veszélyes hulladékot csak gyűjtik, előkezelést nem végeznek. 

 

A telephelyen 2016. évben történt talaj és talajvízvíz mintavételezés furatból. A vizsgált komponensek 

körében (talaj esetében: TPH-GC, talajvíz esetében: TPH-GC, réz, nikkel, ólom, króm, higany, kadmium, 

vas) a 6/2009. (IV.) KvVM-EüM-FVM rendelet szerinti B szennyezettségi határérték túllépés nem volt. 

 

A telephely vízellátása a városi közműhálózatról történik, a telep vízigénye 0,1 m3 /nap. A telephelyen 

folytatott tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.  

 

A keletkező kommunális szennyvíz (20 m3 /év) a városi szennyvízcsatorna hálózatba kerül bevezetésre. 

 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik.  

A telephelyen a csapadékvíz az épületek között található zöld területeken elszikkad.  

 

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

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

  

Felszíni vízbe való közvetlen kibocsátás nem jelentkezik a telephelyen alkalmazott technológia során, a 

tevékenység a vizek természetes lefolyására nincs hatással.  

 

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

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

védőterületét nem érinti. 

 

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

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

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához előírás nélkül megadta. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek:  

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

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

 

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

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

szerint döntöttem. 

 

Az Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése állapítja meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 4. táblázat 17. 

és 18. pontjában biztosított hatáskörömben eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az 

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

bekezdésében előírt módon adtam meg. 

 

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

 

Kérem az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot megküldeni. 
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*** 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

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

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 420.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a 

kérelem mellékletében igazolta. 

 

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

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

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

 

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

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

4.6.,4.6,+11., 5. pontjai alapján összesen 420.000 - Ft. 

 

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

valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai 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 2021. június 20. napján kelt BK/HGO/00392-2/2021. számú levelekben tájékoztatta 

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

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

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

szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/00392-3/2021. 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 elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

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

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 
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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, 2021. július 08. 
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