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H A T Á R O Z A T 
 

 

A Modinvest Épitőipari-Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39. KÜJ: 100 311 927 cégjegyzékszám: 03-09-

000330, adószám:20381603-2-03, KSH szám:20381603-4120-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10381603#cégkapu, rövidített elnevezése: Modinvest Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

Engedélyes adatai: 

Teljes név:  Modinvest Építőipari-Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  Modinvest Kft. 

Székhely:   6400 Kiskunhalas, Kéve utca 39. 

KSH szám:   20381603-4120-113-03 

Adószám:   20381603-2-03  

Cégjegyzékszám:  03-09-000330  

KÜJ szám:   100 311 927 

Telephely:    6400 Kiskunhalas, Kéve utca 39. (6160/10 hrsz.) 

KTJ szám:  102 930 116 

 

Engedélyezett tevékenység: 

 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása. 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

 

R5 Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újra 

használatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervetlen anyagok 

feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező 

talajtisztítást.) 

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása 

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

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

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

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

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

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

E02 - 01  szétválasztás (szeparálás) 

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

E02 - 05  válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), 

E02 - 06  válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), 

 

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

E02-06, hasznosítás (R5, R5a), – bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 
 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

Mennyiség 

t/év 

17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 beton 5 000 

17 01 02 tégla 5 000 

17 01 03 cserép és kerámia 5 000 

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

különbözik a 17 01 06-tól 

5 000 

17 02 fa, üveg és műanyag  

17 02 02 üveg 5 000 

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék  

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 5 000 

17 05 
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt 

földet), kövek és kotrási meddő 

 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 5 000 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 5 000 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 5 000 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék  

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

09 02-től és a 17 09 03-tól 

5 000 

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK 

20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 02 talaj és kövek 5 000 

Összesen maximum: 5 000  

 

Hulladékkezelési tevékenység anyagmérlege 

Az építési-bontási hulladékok tervezett feldolgozása során – a műszaki becslés alapján - legfeljebb kb. 0,02 – 

0,04 m/m %-nyi idegen anyagot (másodlagos hulladékot) válogatnak ki, távolítanak el. 



3 

 

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A Modinvest Kft. építőipari cégként 1990. óta végzi tevékenységét. A társaság mintegy 59 000 m
2
-es, saját 

ipari területen található. A cég fő tevékenysége lakó- és irodaépületek tervezése és generál-kivitelezése. A 

Kft. az építkezésekhez gyakran kapcsolódó bontási tevékenységet is kíván végezni, amely során egyrészt az 

építési helyszíneken, másrészt egyéb, nem a Kft. által végzett építkezéseken hasznosítani kívánja a bontási 

hulladékok egy csoportját. 

A Kft. az egyes külső építési-bontási tevékenységből keletkező építési-bontási hulladékok egy részét a 

helyszínen tervezi hasznosítani, a másodnyersanyagokat hasznosítás után értékesíti. 

 

A tevékenység folytatásához az alábbi érvényes engedélyekkel rendelkezik: 

- BK/HGO/00479-14/2021. iktatószámú nem veszélyes hulladék megyei területi hatályú gyűjtése, 

szállítása, telephelyi gyűjtése, előkezelése, hasznosítása tárgyú hulladékgazdálkodási engedély (érvényes: 

2025. 07. 29.); 

- H/1374-9/2021. ügyiratszámú telepengedély. 

A külső helyszínre kivonuló dolgozók a megrendelői igénynek megfelelően végeznek előzetes 

hulladékválogatást. A bontást végző dolgozók először a még anyagában hasznosítható hulladékokat, illetve 

az értékkel bíró hulladékokat (vas, fa, stb.) kiválogatják a törőgéppel végzendő munka előtt. Az esetek 

többségében a hulladékok a Kft. tulajdonába kerülnek. A hasznosított anyagot döntően a helyszínen 

felhasználja az építkezés során (pl. utak, járdák, parkolók építésénél az alapba) vagy beszállítja a saját 

telephelyére, esetleg a külső helyszínről értékesíti. 

A beton (17 01 01), a tégla (17 01 02), a cserép és kerámiák (17 01 03), a beton, tégla, cserép és kerámia 

vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól frakció (17 01 07), az üveg (17 02 02), a kevert építési 

és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól frakció (17 09 04), továbbá 

a vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től frakció (17 05 08) hasznosítását töréssel végzik. 

Az előkészített, kiválogatott hulladékot a törőgép törő adaptere felemeli, majd megindul az aprítás. A 

törőpofák távolságát előzetesen beállítják a késztermék kívánt frakcióméretére a felhasználói/vevői igények 

szerint. Ezt követően a rostáló gép rosta adaptere 40 mm alatti és feletti frakcióra osztja szét a tört anyagot, 

majd frakcióméret szerinti depóniákban helyezik el. A kezelt (tört) anyagokat a Kft. a keletkezési helyen 

használja fel, ill. a többletet értékesíti. Az épületek alapozásából kikerülő földhulladék (föld és kövek, 

amelyek különböznek a 17 05 03-tól /17 05 04/), a kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05*-től (17 05 

06) frakció, valamint a kertekből, parkokból származó talaj és kövek (20 02 02) esetében, amelyek a 

termőföld mellett legfeljebb csak olyan idegen anyagokat tartalmaznak, mint pl. beton, tégla, kő, gyökerek, 

ezek kiválogatására van szükség. A szemrevételezés alapján szennyeződésmentesnek minősített földet a 

tervek szerint területfeltöltéshez, útépítéshez használja fel, vagy értékesíti a Kft. Az útfelbontásokból 

származó bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től (17 03 02) hulladékot töréssel aprítják a 

megfelelő méretre, majd útépítésre útalapként, esetleg bitumenkészítéshez értékesítik. 

A Kft. a változó telephelyen kezelni/hasznosítani tervezett hulladék mennyiségét térfogatsúly számítás 

alapján kívánja meghatározni. A hulladékok tömegének mérésére a Kft. a közelmúltban megnyílt pályázati 

lehetőség alapján pályázatot nyújtott be eszközbeszerzésre, amelynek része a mérleggel rendelkező törő 

adapter beszerzése is. 

A Kft. tulajdonában álló gépek, berendezések műszaki jellemzői: 

A törőgép törő adaptere 18 – 130 mm közötti szemcseméretre aprítja a hulladékot, míg a rostáló gép rosta 

adaptere 40 mm alatti és feletti frakcióra osztja szét a tört anyagot. A törő adapter kanálmérete 0,7 m
3
, a 

törőteljesítménye becslés szerint – a törendő hulladék mérete, anyaga függvényében kb. 20 - 25 t/h. 

 

Másodlagos hulladék 

Az építési-bontási hulladékból kiválogatott, hasznosításra alkalmatlan hulladékokat (pl. HAK 20 03 01), 

valamint a kiválogatott, hasznosítható hulladékokat (pl. HAK 17 02 01, 17 04 05) szintén a kihelyezett 

konténerekben gyűjtik munkahelyi gyűjtőhelyen, majd engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adják 

át. 
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Kritikus ellenőrzési pontok 

Az egyes építési-bontási helyszíneken a Kft. saját alkalmazottai végzik a bontást és a hulladékok elkülönített 

gyűjtését, így csak olyan inert hulladék kerül a törőgéphez, amely nem szennyezett, illetve csak olyan 

hulladékok hasznosítására kerülhet sor, amelyekre a vállalkozás rendelkezik engedéllyel. A válogatás során a 

törésre alkalmatlan hulladékokat elkülönítik, konténerbe rakják, azokat nem dolgozzák fel.  

A törést megelőzően minden esetben ellenőrzik, hogy a törőgép beállítása megfelel-e a felhasználás 

szempontjából megkívánt szemcseméretnek. 

 

Kezelési művelettel elérni kívánt cél 

A Kft. az általa végzett építéseknél, bontásoknál az építési-bontási hulladékok feldolgozását kívánja végezni. 

Ennek elsődleges célja az inert hulladékok eltérítése a lerakóktól, és azokból a gazdaságban alkalmazható 

alapanyag gyártása, azaz alapanyagok feldolgozott hulladékkal való kiváltása. 

 

Adatszolgáltatás, nyilvántartás 

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, továbbá naprakész nyilvántartást vezetnek 

az előkezelt és hasznosításra került hulladékokról. 

 

Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

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

előkezelése és hasznosítása végezhető Bács-Kiskun, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye 

területén belül. 

2. Jelen engedély telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenység folytatására nem jogosít fel. 

3. Évente maximálisan 5 000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok 

telephelyi gyűjtése, előkezelése (R12; E02-01, E02-03, E02-05, E02-06), hasznosítása (R5, R5a) 

végezhető. 

4. 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. 

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

legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok 

hulladékkal történő helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

7. 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. 

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

mellett történhet. 

9. 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. 

10. 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 
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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. 

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

gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot. 

12. 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. 

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

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

anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni 

a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.  

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

meglétéről szóló igazolást. 

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

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

17. 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.  

18. 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. 

19. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a termékként történő minősítését 

követően szűnik meg. A termékként történő minősítésről szóló igazolás másolatát meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére.  

Határidő: az engedély véglegessé válását követő 6 hónapon belül. 

20. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

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

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

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

 

Az engedély területi hatálya: 

Bács-Kiskun megye, Békés megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe. 

Az engedély érvényességi ideje: 
A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

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

természetvédelmi szempontok a következő előírások alapján: 

 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.  

 

*** 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

08/NEO/11508-5/2021. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó módosított megkeresésükre, a MODINVEST Kft. (székhelye: 6400 

Kiskunhalas, Kéve u. 39.) nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítás tevékenységekre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, szakmai álláspontomat az alábbiakban 

adom meg: 

 

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

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

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

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

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

vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. 

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

felszerelve kell tartani. 

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

védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni. 

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

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

 

 

*** 

 

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

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

benyújtania.  

 

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

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

jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett — a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő 

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

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint 

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

 

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

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

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

szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az 
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engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést 

akadályozza. 

 

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

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

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A kérelmező az eljárás 710.000.- 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 közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

bíróság) kell címezni.  

 

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

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart. 
 

*** 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2816/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által - a Modinvest Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 

39.) kérelmére Bács-Kiskun-, Békés- és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén folytatott nem veszélyes 

hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására 

indult hatósági eljárásban - megküldött BK/HGO/00427-24/2021. számú szakhatósági megkeresésére a 

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására - hatóságom illetékességi területe 

vonatkozásában - a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok, 

valamint 

a 35600/2816-3/2021.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásomat visszavonom. 
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Előírások: 

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

végezni. 

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

kedvezőtlenebb állapotát. 

3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során 

szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, 

illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

4. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a 

kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági 

állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 

(Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet. 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzat Jegyzőjének V/548-4/2021 ügyirat számú szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (6000 Kecskemét Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által hivatalomhoz küldött, 2021. június 28-án kelt, 

módosított megkeresés – Modinvest Kft., Bács-Kiskun, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén 

nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélykérelem – kapcsán az alábbiakról nyilatkozom: 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2005.(XI.30.) Ktr. sz. a helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló, a 17/2015. (VI.26.) Ktr. sz. egyes helyi 

jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló valamint a 22/2005.(VI.01.) az egyes területek 

helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló rendeletére – a helyi rendeletben 

rögzített természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes. 

Felhívom továbbá figyelmüket, hogy amennyiben a tényleges munkálatok a fenti helyi rendeletekben 

rögzített, helyi védettség alatt álló területet fognak érinteni, úgy kérem a vonatkozó helyi 

rendeletekben rögzített követelmények betartását. 

Véleményem a megkeresésben hivatkozott tevékenység helyszínére tekintettel, a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2005.(XI.30.) Ktr. sz. a helyi környezet védelméről, a 

közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló, a 17/2015. (VI.26.) Ktr. sz. egyes helyi 

jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló és a 22/2005.(VI.01.) az egyes területek helyi 

jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló rendeletére figyelemmel adtam ki. 

 

Nyilatkozatomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 19. táblázat 59. sorában leírtakra 

figyelemmel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 57. §-a alapján adtam ki. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Modinvest Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.) képviseletében a Vakulyáné Papp Klára (6728 Szeged, 

Bajmóci u.7.) által 2021. június 15. napján nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő 

hatóságunknál. 

 

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

kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 
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A kérelem tartalma alapján, nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek minősül. 

 

A kérelmező ügyfél igazolta az eljárás 710.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

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

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 710.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a 

kérelem mellékletében igazolta. 

 

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

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

A külső helyszíneken az építés-bontási hulladék törését kb. 2-3 fő munkavállaló végzi.  

A Kft. a hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi feladatok elvégzésére felsőfokú 

végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat (Véber Zsolt környezetmérnök, környezetvédelmi 

szakértő, kamarai száma: 03/0850 és 03/6391) alkalmaz megbízási szerződés alapján. 

A Vállalkozó az alkalmazottai részére munkaruhát és egyéni védőeszközöket biztosít. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

- 1 db Robex 140 W-9 típusú Hyundai gumikerekes forgókotró, 

- 1 db és HX220L típusú Hyundai lánctalpas forgókotró, 

- 1 db VTN FB300HD típusú törőgép, 

- 1 db VTN SR15 rostáló gép. 

 

A Kft. határozatlan időre kötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik a Groupama 

Biztosító Zrt.-nél (kötvényszám: 984/900930256). A biztosítás kiterjed a nem veszélyes hulladék 

szállítására, gyűjtésére, előkezelésére és hasznosításra is. 

 

A Kft. 200.000 Ft összegben letéti szerződést kötött a MKB Bank Nyrt.-vel, amely a hulladékgazdálkodási 

tevékenységeinek vagyoni biztosítékául szolgál, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. A letéti számla 

száma: 10300002-13046496-00034909. 

 

A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző dolgozói foglalkozás-egészségügyi ellátásáról 

gondoskodik, amelyre vonatkozóan Dr. Huri és Dr. Vezendi Egészségszolgáltató Bt.-vel (6400 Kiskunhalas, 

Árpád utca 6.) kötött szerződést. 

 

A Kft. gépparkjának, azok tartozékainak, kiegészítőinek karbantartására és javítására a Petrol-Autó 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (6400 Kiskunhalas, Olajbányász utca 7.) kötött karbantartási 

szerződést.  

 

A Kft. gépeinek mosására a Zap Hungary Kft.-vel (6440 Jánoshalma, Kölcsey utca 30.) kötött vállalkozási 

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

vonatkozó havária tervvel. 

 

A Kft. rendelkezik a Kiskunhalas, Kéve utca 39. (6160/10 hrsz.) számú ingatlanon lévő telephelyre 

vonatkozó, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által H/1374-9/2021. ügyiratszámon 

kiadott telepengedéllyel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

 

A rendelkező rész 1-2. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 10., 20., 23. pontjai, valamint 15. § (2) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási 

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

Korm. rend. (továbbiakban 439/2012. Korm. rend.) 7. § (1) c, és 9. § (1) c) pontjai alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 5. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

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

A rendelkező rész 13. 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 14. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. 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 16. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 18. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 20-21. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 
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XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 

 

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

VM rendelet szerint került megállapításra. 

 

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

természetvédelmi szempontok rendelkező részének indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a Modinvest Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.), mint ügyfél részére a külső helyszíneken (Bács-Kiskun, 

Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén) nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és 

hasznosítási tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.  

 

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

alábbiakat állapította meg:  

 

A kérelmezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek 

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

 

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

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását).  

2. 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);  

3. 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].  

 

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.  

 

Zaj- és rezgésvédelem:  

 

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

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

védendő épület és védett terület.  

 

Földtani közeg védelmi:  

Előírásainkat a következő jogszabályi indokolásokkal tettük:  

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szabályozza.  
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A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez 

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

rendelet számszerűsíti.  

 

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. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 

környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

MODINVEST Kft. (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.) kérelmére, Bács-Kiskun, Békés és Jász-

Nagykun-Szolnok megyék területén végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítási  

tevékenységek hulladékgazdálkodási engedély kiadási eljárásában, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 

(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2021. június 28-án megkereste Osztályomat, a 

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

alapján, a Rendelet 2. számú melléklete vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálatára. 

 

A rendelkezésre álló dokumentációt áttanulmányozva, a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így 

különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek 

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

vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 

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

vizsgálat, 

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

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

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

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

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

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

követelményeinek való megfelelést vizsgáltuk. 

 

A szakmai álláspontomat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(jogszabályokban) szereplő előírásokat figyelembe véve adtam meg. 
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Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

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

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

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

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

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2816-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály BK/HGO/00427-24/2021. számú, 2021. augusztus 27-én érkeztetett ügyiratával - a Modinvest Kft. 

(6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.) kérelme alapján - Bács-Kiskun-, Békés- és Jász-Nagykun-Szolnok megyék 

területén folytatott nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály tárgyi ügyben 2021. június 22. napján kereste meg hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás kiadása 

céljából, melyet 2021. június 28. napján BK/HGO/00427-10/2021. számon kiegészített azzal, hogy a 

Modinvest Kft. értesítette a hulladékgazdálkodási hatóságot, hogy az ügy tárgya nem telephelyi gyűjtés, 

előkezelés és hasznosítás, hanem ezt a tevékenységet Bács-Kiskun-, Békés- és Jász-Nagykun-Szolnok megye 

területén végezné. Hatóságunk ezt figyelembe véve 35600/2816-3/2021.ált. számon adta meg szakhatósági 

állásfoglalását, valamint 35600/2816-4/2021.ált. számon tájékoztatást az ügy tárgyának kijavítására 

vonatkozóan. A környezetvédelmi hatóság BK/HGO/00427-24/2021. számon ismételten megkereste 

hatóságunkat, melyre szakhatósági állásfoglalásunkat a rendelkező részben foglaltak szerint megadtuk, 

valamint a 35600/2816-3/2021.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásunkat – az új megkeresésre 

tekintettel – visszavontuk. 

 

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

58. pontja szerinti veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési 

tevékenység 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 

szállítási és 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: 

 

A Modinvest Kft. hagyományos építőipari tevékenységgel, lakó- és irodaépületek tervezésével és generál-

kivitelezésével is foglalkozik, évente több településen, több helyszínen. A nem veszélyes hulladék (építési-

bontási hulladékot) gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységeket a Kft. Bács-Kiskun, Békés és Jász-

Nagykun-Szolnok megye területén tervezi végezni. A Kft. az egyes külső építési-bontási, várhatóan évente 

kb. 10 helyszínen szeretné az ott keletkező építési-bontási hulladékok egy részét a helyszínen hasznosítani, 

ill. innen a másod-nyersanyagokat (tört anyagot, földet) értékesíteni egyéb építési helyszínek számára. A 

külső helyszínek előre nem határozhatók meg, azok a megrendelésektől függenek. A külső helyszíneken 
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végzett tevékenység gyakorlatilag megegyezik a telephelyivel, azzal a különbséggel, hogy szállítási, rakodási 

tevékenység nem történik. 

 

Az építési-bontási hulladékból kiválogatott, hasznosításra alkalmatlan hulladékokat konténerekben gyűjtik és 

szükség szerint vagy a saját telephelyükre (Kiskunhalas, Kéve u. 39.), az ottani üzemi gyűjtőhelyre vagy a 

kiskunhalasi hulladéklerakóba szállítják. A kiválogatott, hasznosítható hulladékokat szintén a lehelyezett 

konténerekben gyűjtik, majd vagy a saját telephelyükre (Kiskunhalas, Kéve u. 39.), az üzemi gyűjtőhelyre 

szállítják be, vagy közvetlenül hasznosító szervezetnek adják át. 

 

A külső helyszíneken dolgozók ivóvízzel történő ellátását palackos vagy ásványvízzel oldják meg. Ha nincs 

a helyszínen WC, akkor mobil WC-t állítanak fel, amelynek tartályát a legközelebbi szennyvíztelep ürítő 

csonkjánál eresztenék le. Mivel a technológiai víz felhasználásának célja a kiporzás megakadályozása, ezért 

technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A nedvesített inert hulladékból esetlegesen elfolyó 

csurgalékvíz a helyszínen elszikkad. A kezelni kívánt hulladékok inert hulladékok, azaz semmilyen, a 

földtani közegre vagy a felszín alatti vízre negatív hatást gyakorló komponens nem oldódhat, mosódhat ki 

belőlük csapadékvíz hatására, tehát szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. 

 

A tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával megfelel a hatóságom hatáskörébe tartozó 

jogszabályi előírásoknak. 

 

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása: 

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

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti 

vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se 

veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) c) pontja alapján a 

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

alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb 

állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke. 

 

A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

 

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

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

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

közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható. 

 

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 2021. augusztus 27-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.  
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A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

19. táblázat 57-58. sz. pontjaiban foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

*** 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

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

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A 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  

alapján összesen 710.000 - Ft. 

 

Az igazgatási szolgáltatás díj összegének befizetését a BK/HGO/00427-1/2021 iktató számú engedély 

kérelme mellékleteként csatolt bankszámlautalással igazolta. 

 

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 22. napján kelt BK/HGO/00427-2/2021. 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/00427-3/2021. számú közleményben 

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

határozatot. 

 

Az előterjesztett Bács-Kiskun, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területén, nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti 

kérelmet a BK/HGO/00427-13/2021. iktatószámú végzésével gyűjtés vonatkozásában részbeni áttétel történt 

az országos illetékességgel rendelkező Pest Megyei Kormányhivatalhoz tekintettel arra, hogy a 

hulladékgazdálkodási (gyűjtés) engedélykérelem több területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét 

érintő illetékességi területét is érinti. 

  

A részben áttétel a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz az Ákr. 17. §-a alapján valamint a 

hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021.(III.1) Korm. rendelet 3. § c) pontja alapján 

történt. 
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A Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály a BK/HGO/00427-21/2021 iktató szám alatt a társaság nem veszélyes hulladék több területi 

hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére kiterjedő gyűjtésre irányuló 

hulladékgazdálkodási engedélykérelmet áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező  

hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi , 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz.  

 

A Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály indokolásában előadta, hogy a társaság a kérelmezett hulladékgazdálkodási – nem veszélyes 

hulladék több területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére kiterjedő 

gyűjtési – tevékenységhez nem kapcsolódik hulladékszállítási tevékenység, továbbá a Társaság által a 

kérelem címében megnevezett „hulladék gyűjtés” tevékenység a kérelem tartalma alapján mobil 

technológiával végzett hasznosítási tevékenységhez kapcsolódik.  

 

Vakulyáné Papp Klára meghatalmazott a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz 2021. július 5. 

napján érkezett kérelmében – hivatkozással a BK/HGO/00427-7 számú végzésre – kérte az eljárás 

szüneteltetését.  

 

Az Ákr. 49. § (1) a bekezdés szerint az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének 

hiányában - az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik.  

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

szünetelésének időtartama. 

 

A képviselő a BK/HGO/00427-22/2021. ikt. szám alatt 2021. augusztus 18. napján beadványt terjesztett elő, 

melyben kérte az eljárás folytatását. 

 

Az Ákr. 49. § (2) bekezdése alapján az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi 

szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti 

azokat, akikkel a határozatot közölné. 

 

2021. augusztus 26. napján a BK/HGO/00427-23/2021. iktató szám alatti végzéssel az eljárás folytatása 

elrendelésre került. 

 

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 és a 39. § 

(2) bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 
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A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

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. szeptember 02. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 

 

 

 

Kapják: 

1.   Modinvest Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.)                                          10381603#cegkapu                                                                 

2. Vakulyáné Papp Klára (lakcím: 6728 Szeged, Bajnóci u. 7.)                                                      ügyfélkapu 

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

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

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

5. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)  HKP 

6. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

7. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. krt. 2.) HKP 

8. Irattár 

9. Hatósági nyilvántartás 
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