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H A T Á R O Z A T 
 

 

A TERRA-LINE Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly 

utca 101., KÜJ:100904420 cégjegyzékszám: 03-09-111460, adószám:13239361-2-03, KSH szám:13239361-

3822-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 13239361#cégkapu, rövidített elnevezése: TERRA-LINE 

Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

Engedélyes adatai: 

Név:  TERRA-LINE Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  Terra-Line Kft. 

Székhely:  6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 101. 

Telephely:  6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 101. (3173/1 hrsz.) 

KÜJ szám:  100904420 

KTJ szám:  101328169 

Adószám:  13239361-2-03  

KSH szám:  13239361-9002-113-03  

Cégjegyzékszám:  03-09-111460 

 

Engedélyezett tevékenység: 

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése.  

 

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) bekezdés 

17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.] 

D14 Átcsomagolás a D1–D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében. 

D15 Tárolás a D1–D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az 

elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti 

előzetes tárolást jelenti]. 

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2012-185-00-00
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Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

E02-01 szétválasztás (szeparálás); 

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

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagi minőség szerint (osztályozás); 

E02-12 szárítás; 

E02-16 keverés; 

E02-17 mechanikai tisztítás. 

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A TERRA-LINE Kft. (a továbbiakban: Kft.) hulladékgazdálkodási tevékenységét a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal CSZ/01/15551-12/2016. iktatószámon kiadott veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére feljogosító hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezte, amely 2021. december 16. 

napján lejár, ezért nyújtotta be jelen hulladékgazdálkodási engedélykérelmét. 

A telephelyre beérkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepvezető irányításával a kísérő 

okmányok alapján azonosítják. A gépjárműről a hulladékokat mérlegelés után megfelelő raktárhelyiségbe, 

tárolóterületre helyezik, közben ellenőrzik a csomagolás épségét. A telephely burkolt közlekedő utakkal, 

fedett raktár épületekkel, valamint betonozott tárolóterületekkel rendelkezik. A telephely 20 000 m
2
, 

körbekerített és az idegenek behatolásától védett. A raktár alapterülete 444 m
2
, a tárolótér területe 400 m

2
. 

 

A telephelyen folytatott előkezelési tevékenységek: 

 

E02-01 Szétválasztás, szeparálás: 

Az átvett és előzetes vizsgálatok alapján alkalmas folyékony, iszapszerű vagy szilárd halmazállapotú 

hulladékok mechanikai úton történő szétválasztását 1m
3
–es IBC tartályban végzik. A tartályban a hulladék 

összetételétől függően gravitáció hatására vagy lassú, folyamatos ellenáramú keveréssel választják szét 

fizikai úton a szilárd lebegő vagy ülepedő fázisokat a folyadéktól. A szétvált komponenseket külön gyűjtik. 

 

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

Szilárd halmazállapotú veszélyes és nem veszélyes hulladékkal szennyezett vagy tisztított hasznosítható 

hulladékok térfogatát csökkentik, egységesítik tömörítéssel, bálázással és ezzel a hulladékot könnyebben 

mozgathatóvá teszik, tárolása kisebb helyet igényel. 

 

E02-05 Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás): 

Szilárd halmazállapotú hulladékokat elkülönítik egymástól alaki jellemzők szerint a könnyebb tárolás, 

szállítás, hasznosítás illetve ártalmatlanítás érdekében. 

 

E02-06 Válogatás anyagi minőség szerint (osztályozás): 

Frakciók szerint válogatják, osztályozzák kézi erővel a telephelyre vegyesen beérkező hulladékokat. 

 

E02-12 Szárítás: 

A veszélyes anyagot nem tartalmazó folyékony és iszap fázisú hulladékot egy 5 m x 7 m x 0,5 m méretű 

aknában víztelenítik. Dréncsövezéssel kármentő tartályba vezetik a vizet, melynek akkreditált laboratóriumi 

vizsgálatot követően szennyvízként szállítanak el. A visszamaradó sűrű szennyvíziszap hulladékot 

engedéllyel rendelkező hulladéklerakóra szállítják ártalmatlanítás céljából. 

 

E02-16 Keverés: 

Sűrű, iszapos és nem éghető hulladékokat kötő- és sűrítőanyagok segítségével szilárd halmazállapotúvá 

alakítják. 5 m
3
 és 8 m

3
-es tartályok aljára helyezik a kötő-, sűrítő-, és felitató anyagot (fűrészpor) a tetejére a 

sűrítendő anyagot és markológéppel összekeverik. Besűrített, lapátolható iszap frakció alkalmas 

hulladéklerakón történő ártalmatlanításra, ezért ADR minősített big-bag zsákokba pakolják, illetve 

billenőplatós teherautón elszállítják ártalmatlanító helyre. 
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E02-17 Mechanikai tisztítás: 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék és 

15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 

hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat megnevezésű hulladékokat a Kft. dolgozói egyenként 

átnézik és mechanikai segédeszközökkel az anyagmaradékot 200 l-es patentzáras fémhordóba csurgatják, 

kaparják. A kikapart anyagmaradékkal megtelt hordókat szivárgásmentesen lezárják. Elsődlegesen keletkező 

hulladék 15 01 04 fém csomagolási hulladék, másodlagos hulladékként 08 01 11* szerves oldószereket vagy 

más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék keletkezik. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél a gazdaságos 

szállítás, lehetőség szerinti legnagyobb mennyiségű hulladék összerendezése, összecsomagolása és 

továbbítása engedéllyel rendelkező hasznosító vagy ártalmatlanító létesítménybe. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – telephelyi gyűjtés, előkezelés (R12, D14, E02-01, E02-04, E02-

05, E02-06, E02-12, E02-16, E02-17)– bevonható veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

01 

ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, 

BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI 

ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

01 05 fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék  

01 05 05* olajtartalmú fúróiszap és hulladék 73.000 

01 05 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb 

hulladék 
73.000 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, 

AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 

ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, 

HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER- 

ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

02 01 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, 

erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka 
 

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék 73.000 

03 

FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, 

BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, 

PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból 

származó hulladék 
 

03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, 

darabos eselék, fa, forgácslap és furnér 
73.000 

03 02 faanyagvédőszer-hulladék  

03 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb 

faanyagvédőszer 
73.000 

05 

KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, 

FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN 

PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

05 01 kőolajfinomításból származó hulladék  
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

05 01 03* tartályfenék iszap 73.000 

05 01 09* 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó 

iszap 

73.000 

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
 

06 01 savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából 

és felhasználásából származó hulladék 
 

06 01 01* kénsav és kénessav 73.000 

06 01 02* sósav 73.000 

06 01 06* egyéb sav 73.000 

06 02 lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából 

és felhasználásából származó hulladék 
 

06 02 03* ammónium-hidroxid 73.000 

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid 73.000 

06 02 05* egyéb lúg 73.000 

06 03 
sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék 

 

06 03 13* nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik 73.000 

06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxid 73.000 

06 04 fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól  

06 04 04* higanytartalmú hulladék 73.000 

06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladék 73.000 

06 05 a szennyvíz képződésének telephelyén történő 

tisztításából származó iszap 
 

06 05 02* 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

iszap 

73.000 

06 13 közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai 

folyamatokból származó hulladék 
 

06 13 02* kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02) 73.000 

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
 

07 01 
szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó 

hulladék 

 

07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és 

anyalúg 
73.000 

07 01 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 73.000 

07 01 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 73.000 

07 01 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 73.000 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

07 01 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató 

anyagok (abszorbensek) 
73.000 

07 01 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok 

(abszorbensek) 
73.000 

07 02 
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék 

 

07 02 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 73.000 

07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és 

anyalúg 
73.000 

07 02 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 73.000 

07 02 07* halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék 73.000 

07 02 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 73.000 

07 02 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok 

(abszorbensek) 
73.000 

07 02 14* veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék 73.000 

07 03 
szerves festékek, pigmentek és színezékek 

gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11) 

 

07 03 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 73.000 

07 03 03* halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és 

anyalúg 
73.000 

07 03 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 73.000 

07 03 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 73.000 

07 03 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok 

(abszorbensek) 
73.000 

07 03 11* 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

iszap 

73.000 

07 04 

szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 

02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és 

biocidok gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó 

hulladék 

 

07 04 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 73.000 

07 04 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 73.000 

07 04 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 73.000 

07 04 11* 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

iszap 

73.000 

07 05 
gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó 

hulladék 

 

07 05 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 73.000 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 73.000 

07 06 

zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, 

fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék 

 

07 06 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 73.000 

07 06 11* 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

iszap 

73.000 

07 07 

finom vegyszerek és vegyipari termékek 

gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó, közelebbről meg nem 

határozott hulladék 

 

07 07 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 73.000 

07 07 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 73.000 

08 

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS 

ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, 

TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK 

GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, 

FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS 

FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

08 01 
festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek 

eltávolításából származó hulladék 

 

08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 

tartalmazó festék- és lakk-hulladék 
73.000 

08 01 13* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 

tartalmazó festék- és lakk-iszap 
73.000 

08 01 15* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 

tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap 
73.000 

08 01 17* 
festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves 

oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat 

tartalmazó hulladék 

73.000 

08 01 19* 
szerves oldószereket, valamint más veszélyes 

anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes 

szuszpenziók 

73.000 

08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká 

vált anyagok 
73.000 

08 03 
nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó 

hulladék 

 

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék 73.000 

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 73.000 

08 04 

ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is 

beleértve) 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 

tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka 
73.000 

08 04 13* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 

tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja 
73.000 

08 04 15* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, 

valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó 

vizes folyékony hulladék 

73.000 

08 05 A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott 

hulladék 
 

08 05 01* hulladék izocianátok 73.000 

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA  

09 01 fényképészeti ipar hulladéka  

09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat 73.000 

09 01 02* vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat 73.000 

09 01 04* rögzítő (fixír) oldat 73.000 

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
 

10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó 

hulladék 
 

10 11 11* nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), 

üvegrészecskék és üvegpor hulladéka 
73.000 

11 

FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK 

HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA 

 

11 01 

fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából 

származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási 

eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési 

eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, 

anódos oxidálás) 

 

11 01 05* reve eltávolítására használt sav 73.000 

11 01 06* közelebbről meg nem határozott sav 73.000 

11 01 07* pácolásra használt lúg 73.000 

11 01 08* foszfátozásból származó iszap 73.000 

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa 73.000 

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz 73.000 

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék 73.000 

11 01 16* kimerült vagy telített ioncserélő gyanta 73.000 

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 73.000 

11 03 fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és 

szilárd hulladék 
 

11 03 02* egyéb hulladék 73.000 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

11 05 tűzihorganyzási eljárások hulladéka  

11 05 04* elhasznált folyósítószer 73.000 

12 

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, 

FIZIKAI ÉS MECHANIKAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és 

mechanikai felületkezeléséből származó hulladék 
 

12 01 07* halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az 

emulziót és az oldatot) 
73.000 

12 01 08* halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és 

oldat 
73.000 

12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 73.000 

12 01 10* szintetikus gépolaj 73.000 

12 01 12* elhasznált viasz és zsír 73.000 

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás 

során képződő iszap 
73.000 

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási 

hulladék 
73.000 

12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás 

iszapja) 
73.000 

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált 

csiszolóanyagok és eszköz 
73.000 

12 03 
vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból 

származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban 

meghatározott hulladék) 

 

12 03 01* vizes mosófolyadék 73.000 

13 

OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY 

ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az 

étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban 

meghatározott hulladékot) 

 

13 01 hidraulika olaj hulladéka  

13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó 

ásványolaj alapú hidraulikaolaj 
73.000 

13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék  

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolaj 
73.000 

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és 

kenőolaj 
73.000 

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj 73.000 

13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladék  

13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó 

szilárd anyag 
73.000 

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszap 73.000 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

13 05 06* olaj-víz szeparátorokból származó olaj 73.000 

13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 73.000 

13 05 08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó 

hulladékok keveréke 
73.000 

13 07 folyékony üzemanyagok hulladéka  

13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj 73.000 

13 07 02* benzin 73.000 

13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 73.000 

13 08 közelebbről meg nem határozott olajhulladék  

13 08 02* egyéb emulziók 73.000 

14 
SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS 

HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 

főcsoportokban meghatározott hulladék) 

 

14 06 szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol 

hulladék 
 

14 06 02* egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék 73.000 

14 06 03* egyéb oldószer és oldószer keverék 73.000 

15 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL 

MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ 

ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS 

VÉDŐRUHÁZAT 

 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan 

gyűjtött települési csomagolási hulladékot) 
 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy 

azokkal szennyezett csomagolási hulladék 
73.000 

15 01 11* 
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) 

tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, 

ideértve a kiürült hajtógázos palackokat 

73.000 

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és 

védőruházat 
 

15 02 02* 
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

73.000 

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL 

MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK 
 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről 

származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a 

terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű 

bontásából, valamint karbantartásából származó 

hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 

és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

 

16 01 07* olajszűrő 73.000 

16 01 13* fékfolyadék 73.000 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 73.000 

16 01 21* 
veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 

07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és 

a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól 

73.000 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka  

16 02 13* 
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett 

berendezés, amely különbözik  

a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

73.000 

16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 73.000 

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt 

termékek 
 

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék 73.000 

16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék 73.000 

16 05 nyomásálló tartályokban tárolt gázok és 

használatból kivont vegyszerek 
 

16 05 06* 
veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett 

laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi 

vegyszerek keverékeit is 

73.000 

16 05 07* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy 

azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek 
73.000 

16 05 08* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy 

azokkal szennyezett szerves vegyszerek 
73.000 

16 06 elemek és akkumulátorok  

16 06 01* ólomakkumulátorok 73.000 

16 06 02* nikkel-kadmium elemek 73.000 

16 07 
szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók 

tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 

főcsoportban meghatározott hulladék) 

 

16 07 08* olajat tartalmazó hulladék 73.000 

16 07 09* egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 73.000 

16 10 a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt 

vizes folyékony hulladék 
 

16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony 

hulladék 
73.000 

16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok 73.000 

17 
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE 

A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL 

KITERMELT FÖLDET IS) 

 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia  

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és 

kerámia frakció vagy azok keveréke 
73.000 

17 02 fa, üveg és műanyag  

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett 

üveg, műanyag, fa 
73.000 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék  

17 03 01* szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék 73.000 

17 03 03* szénkátrány és kátránytermék 73.000 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 73.000 

17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó 

kitermelt földet), kövek és kotrási meddő 
 

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 73.000 

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó 

építőanyag 
 

17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyag 73.000 

17 06 03* egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll 

vagy azokat tartalmaz 
73.000 

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag 73.000 

18 

EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI 

ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL 

KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi 

hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi 

ellátásból származik) 

 

18 01 
szülészeti vagy az emberi betegségek 

diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből 

származó hulladék 

 

18 01 03* 
egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása 

speciális követelményekhez kötött a fertőzések 

elkerülése érdekében 

73.000 

18 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló 

vegyszer 
73.000 

18 02 állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, 

kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék 
 

18 02 02* 
egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása 

speciális követelményekhez kötött a fertőzések 

elkerülése érdekében 

73.000 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, 

A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK 

TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ 

IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

19 01 hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó 

hulladék 
 

19 01 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék 73.000 

19 02 
hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. 

krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) 

származó hulladék 

 

19 02 05* fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes 73.000 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

anyagokat tartalmazó iszap 

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről 

meg nem határozott hulladék 
 

19 08 10* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, 

amely különbözik a 19 08 09-től 
73.000 

19 08 11* ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 
73.000 

19 08 13* ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes 

anyagokat tartalmazó iszap 
73.000 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI 

HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI 

HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, 

IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), 

IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN 

GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 

15 01) 
 

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 73.000 

20 01 33* 
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 

a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt 

elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

73.000 

20 01 35* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 

elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól 

73.000 

Összesen: 73.000 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – telephelyi gyűjtés, előkezelés (R12, D14, E02-01, E02-04, E02-

05, E02-06, E02-12, E02-16, E02-17) – bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és 

mennyisége: 

Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

04 BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK  

04 01 bőr- és szőrmeipari hulladék  

04 01 08 krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, 

forgács, apríték, csiszolási por) 
10.950 

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
 

07 02 
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék 

 

07 02 13 hulladék műanyag 10.950 

07 02 15 adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-

től 
10.950 

07 06 

zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, 

fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék 

 

07 06 12 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 10.950 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 

11-től 

08 

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS 

ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, 

TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK 

GYÁRTÁSÁBÓL, 

KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS 

FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

08 01 
festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek 

eltávolításából származó hulladék 

 

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 

11-től 
10.950 

08 01 20 festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek 

különböznek a 08 01 19-től 
10.950 

08 02 
egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) 

gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék 

 

08 02 01 por alapú bevonatok hulladéka 10.950 

08 03 
nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó 

hulladék 

 

08 03 08 nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék 10.950 

08 03 13 nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-

től 
10.950 

08 03 18 hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től 10.950 

08 04 

ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is 

beleértve) 

 

08 04 10 ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik 

a 08 04 09-től 
10.950 

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA  

09 01 fényképészeti ipar hulladéka  

09 01 07 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -

papír 
10.950 

09 01 08 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó 

fotófilm és -papír 
10.950 

11 

FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK 

HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA 

 

11 01 

fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából 

származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási 

eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési 

eljárások, 

maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos 

oxidálás) 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

11 01 10 iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-

től 
10.950 

12 

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, 

FIZIKAI ÉS MECHANIKAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és 

mechanikai felületkezeléséből származó hulladék 
 

12 01 02 vasfém részek és por 10.950 

12 01 21 elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek 

különböznek a 12 01 20-tól 
10.950 

15 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL 

MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ 

ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS 

VÉDŐRUHÁZAT 

 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan 

gyűjtött települési csomagolási hulladékot) 
 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 10.950 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 10.950 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 10.950 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 10.950 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 10.950 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 10.950 

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és 

védőruházat 
 

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, 

védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től 
10.950 

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL 

MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK 
 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről 

származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a 

terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű 

bontásából, valamint karbantartásából származó 

hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 

és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 10.950 

16 01 19 műanyagok 10.950 

16 01 20 üveg 10.950 

16 01 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek 10.950 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka  

16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-

től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól 
10.950 

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt 

termékek 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

16 03 04 szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól 10.950 

16 03 06 szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től 10.950 

16 06 elemek és akkumulátorok  

16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 10.950 

16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 10.950 

17 
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE 

A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL 

KITERMELT FÖLDET IS) 

 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia  

17 01 01 beton 10.950 

17 01 02 tégla 10.950 

17 01 03 cserép és kerámia 10.950 

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

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
10.950 

17 02 fa, üveg és műanyag  

17 02 01 fa 10.950 

17 02 03 műanyag 10.950 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  

17 04 02 alumínium 10.950 

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 10.950 

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó 

építőanyag 
 

17 06 04 szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 

06 03-tól 
10.950 

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 
10.950 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, 

A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK 

TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ 

IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről 

meg nem határozott hulladék 
 

19 08 01 rácsszemét 10.950 

19 08 14 ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, 

amely különbözik a 19 08 13-tól 
10.950 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

19 12 
közelebbről meg nem határozott mechanikai 

kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet 

készítés) származó hulladék 

 

19 12 04 műanyag és gumi 10.950 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI 

HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI 

HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, 

IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), 

IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN 

GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 

15 01) 
 

20 01 36 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek  

a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 

10.950 

Összesen: 10.950 

 

 

Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok telephelyi gyűjtése, tárolása (R13, D15) és előkezelése (R12, D14, E02-01, E02-04, E02-

05, E02-06, E02-12, E02-16, E02-17) végezhető. 

2. Évente maximálisan 73.000 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes hulladékok telephelyi 

gyűjtése, tárolása és előkezelése, valamint 10.950 tonna, az engedélyben megnevezett nem 

veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, tárolása és előkezelése végezhető. 

3. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 200 tonna, az engedélyben megnevezett 

veszélyes hulladék, valamint 30 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék 

tárolható. 

4. A hulladéktároló hely területén a R12, D14, E02-01, E02-04, E02-05, E02-06, E02-12, E02-16, 

E02-17 előkezelési kóddal előkezelési tevékenységek végezhetők.  

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

évig tárolható. 

6. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl. 

7. 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. 

8. Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a 

környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális 

értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse. 

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

legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok 

hulladékkal történő helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

11. 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. 
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12. A veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal 

összekeverni vagy hígítani nem lehet. 

13. Veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelés során figyelembe kell venni a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

előírásait. 

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

mellett történhet. 

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

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

vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

17. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben 

történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat 

alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. 

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

hulladékmennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben 

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

elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek. 

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

helyezhető el, kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételek mellett 

tárolható. 

20. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne 

sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és 

térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és 

szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket 

haladéktalanul épre kell cserélni. 

21. Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható 

konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék 

csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó 

veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az 

összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést. 

22. A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy 

veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet. 

23. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során gyűjtött és előkezelt elektromos és elektronikai 

hulladékok gyűjtésével és előkezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni az elektromos és 

elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. 

(VIII. 1.) Kormány rendelet előírásait. 

24. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

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

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

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást és adatszolgáltatást kell vezetni a 

kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal. 

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

meglétéről szóló igazolást. 

28. Küldje meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére a pénzintézeti igazolás másolatát a 

pénzügyi biztosítékként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, mint kedvezményezett részére 

elkülönített további 3.000.000 Ft letéti összegről, valamint igazolja számítással az összesen 

lekötött 4.500.000 Ft letéti összeg megfelelőségét. 

Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.  

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

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

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



18 

 

 

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

31. 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.  

32. 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: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

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

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

esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

Az engedély területi hatálya: 

6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 101. (3173/1 hrsz.) 

 

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

 

A kérelmező a 2021. szeptember 13. napján előterjesztett kérelmét 2021. október 5. napján a 

BK/HGO/00873-18/2021. iktató számon előterjesztett kérelmével módosította. 

 

A módosított kérelem tárgyában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály BK/HGO/00873-19/2021. iktató számon ismételten 

megkereste az egyes szakhatóságokat, valamint a BK/HGO/00873-20/2021. iktató számon a szakkérdésben 

eljáró hatóságokat, melyek a módosított kérelem alapján az alábbiak szerint határoztak: 

 

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

természetvédelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

 

Előírások: 

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

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

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

következzen be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

4. 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.  

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

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

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

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni. 

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

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

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

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

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

koordinálás). 

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

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

 

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

08/NEO/12964-5/2021. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, a TERRA-LINE Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos 

Károly u. 101.) módosított kérelmére, a Kiskunmajsa, Csontos K. u. 101. szám alatti telephelyen 

végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, szakmai álláspontomat az alábbiakban adom meg: 

 

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

légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró 

bűzzel terheli.  

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

határértékeket.  

3. Az üzemelés során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését elkülönítetten, zárt és 

fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, és szennyeződést kizáró módon kell elszállítani. A 

veszélyes hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés) során törekedni kell az egészségügyi 

kockázatok minimalizálására. 

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

közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. 

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

megfelelően felszerelve kell tartani. 

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

szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni. 

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

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

 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4083-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya által megküldött, a TERRA-LINE Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101.) kérelmére 

Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101. szám alatti ingatlanra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

(veszélyes és nem veszélyes hulladékgyűjtése és előkezelése) kiadására indult hatósági eljárásban a 

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

 

A veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési, illetve a nem veszélyes hulladékok előkezelési 

tevékenységére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal 

hozzájárulok: 

 

Előírások, feltételek: 

 

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

módon kell végezni. 

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

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető, nem eredményezheti a felszín alatti víz (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

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

keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 
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4. A telephely vízilétesítményeit a vízjogi üzemeltetési engedélyben megadottak szerint kell 

üzemeltetni. 

5. A szociális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre lehet szállítani. Az 

elszállítását igazoló bizonylatokat meg kell őrizni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

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

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

meg. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4083-3/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalása a 2021. 

október 5. napján előterjesztett módosítási kérelem alapján: 

 

A TERRA-LINE Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101.) kérelmére Kiskunmajsa, Csontos Károly 

u. 101. szám alatti ingatlanra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (veszélyes és nem veszélyes 

hulladék gyűjtése és előkezelése) kiadására indult hatósági eljárásban a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 35600/4083-1/2021.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalást 

módosítom 
az alábbiak szerint: 

 

A telephelyen egyidejűleg tárolni kívánt veszélyes hulladék mennyisége: 200 t, a nem veszélyes hulladék 

mennyisége: 30 t. 

 

A szakhatósági állásfoglalás módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben 

maradnak. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv.(továbbiakban: Ákr.) 55. 

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

 

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35360/1512-5/2021. ált számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresése alapján a TERRA-LINE Környezetvédelmi és 

Szolgáltató Kft. (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101., adószám: 13239361-2-03, a 

továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101. szám alatti telephelyre 

vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és tárolására vonatkozó 

engedélyezési eljárásában, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóság a veszélyes hulladék 

gyűjtéséhez, előkezeléséhez és tárolásához 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

Kiskunmajsa Város Jegyzőjének 1/13742-2/2021. ügyirat számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

Fenti hivatkozási számú megkeresésre a TERRA-LINE Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101. 

sz.) Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101. sz. alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes 



21 

 

 

hulladék gyűjtés és előkezelés tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási eljáráshoz a 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom. 

A tevékenység helye, Kiskunmajsa Csontos Károly u. 101. sz. alatti terület nem érinti Kiskunmajsa Város 

Önkormányzatának az épített és a természeti környezet helyi védelméről szóló 10/2006.(VI.02.) számú helyi 

rendeletében felsorolt helyi védelem alatt álló területeket. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

számú „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 53. és 59.. pontja alapján adtam meg.       

 

*** 

                                                                                                          

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

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

benyújtania.  

 

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

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

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

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

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

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 

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 600.000.- 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.  
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Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A TERRA-LINE Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 101., KÜJ szám: 100 904 420) 

megbízásából Rádiné Szabó Katalin környezetgazdálkodási szakmérnök (kamarai nyilvántartási száma: 03-

0629) 2021. szeptember 13. napján benyújtotta a TERRA-LINE Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

gyűjtésére és előkezelésére irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán BK/HGO/00873-

7/2021. és BK/HGO/00873-24/2021. iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó 

végzést adott ki 2021. szeptember 23. és 2021. október 07. napján. A hiánypótlást és tényállás tisztázást a 

kérelmező 2021. szeptember 27., 2021. szeptember 28., 2021. október 04., 2021. október 05., 2021. október 

06. és 2021. október 11. napján nyújtotta be e-papíron. 

 

Az engedélykérelmet 2021. október 5. napján a BK/HGO/00873-18/2021. iktató számon a kérelmező 

módosította. 

 

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. 

 

A kérelem tartalma alapján, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek minősül. 

 

A kérelmező ügyfél igazolta az eljárás 600.000.- 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 kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 
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Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 10 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő szállítás vezető, 1 fő irodavezető, 2 fő raktáros, 5 fő 

tehergépkocsi vezető), 1 fő hulladékgazdálkodási szakértő (Rádiné Szabó Katalin), 1 fő veszélyes áru 

szállítási biztonsági tanácsadó (Marsi Enikő). 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

 

- 1 db 20 tonna méréshatárú tolósúlyos mérleg (típus: Mérleggyár MT-795, gyártási szám: 795-66 16) 

- 1 db 1,5 t teherbírású Hyundai dízel üzemű targonca (HHK HHM 01 HJ 0001201) 

- 1 db 2 t teherbírású Hyundai dízel üzemű targonca (15 D 7 E HJ 0001201) 

- 2 db forgó rakodógép (T-174/2) 

- 14 db konténer hulladék tároláshoz és előkezeléshez (10 m
3
) 

- 7 db konténer hulladék tároláshoz és előkezeléshez (5 m
3
) 

- 1 db elektromos kardfűrész 

- 1 db kézi sztreccsfóliázó 

- 1 db kézi mozgatású mérleggel ellátott raklapemelő 

- 1 db saválló vegyszerszivattyú 

- 100 db IBC tartály  

- 200 db 200 l-es zárható fémhordó 

- big-bag zsákok (ADR minősítéssel) 

- kézi szerszámok 

 

A Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési 

felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95594101000543900). 

 

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

10402568-49505657-49521019 számú számláján elkülönítve, 1.500.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, 

amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály.  

 

A Kft. hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelten csatolta a Dr. Zsúnyi Ferenccel (6400 

Kiskunhalas, Szilády Áron utca 24.) kötött foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződését. 

 

A Kft. a munkaruhák biztosításáról és tisztításáról a Lindström Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Gellért újsor 

12.) kötött szerződést. 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6400 

Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz.) befogadói nyilatkozatát, amelynek értelmében a Kunság-

Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. befogadja a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége során 

keletkező hulladékokat, amelyek kezelésére rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel.  

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a Büchl Hungaria Kft. (9027 Győr, Csörgőfa sor 8.) befogadói 

nyilatkozatát, amelynek értelmében a Büchl Hungaria Kft. befogadja a Kft. hulladékgazdálkodási 

tevékenysége során keletkező hulladékokat, amelyek kezelésére rendelkezik hulladékgazdálkodási 

engedéllyel. 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a Cirkont-Neo Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34.) befogadói 

nyilatkozatát, amelynek értelmében a Cirkont-Neo Zrt. befogadja a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége 

során keletkező hulladékokat, amelyek kezelésére rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel. 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6000 

Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.) befogadói nyilatkozatát, amelynek értelmében a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. befogadja a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége során keletkező 

hulladékokat, amelyek kezelésére rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel. 

 



24 

 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a Győri Hulladékégető Kft. (9010 Győr, Külterület 0610/2 hrsz.) 

befogadói nyilatkozatát, amelynek értelmében a Győri Hulladékégető Kft. befogadja a Kft. 

hulladékgazdálkodási tevékenysége során keletkező hulladékokat, amelyek kezelésére rendelkezik 

hulladékgazdálkodási engedéllyel. 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a Majoros Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 29.) befogadói nyilatkozatát, 

amelynek értelmében a Majoros Kft. befogadja a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége során keletkező 

hulladékokat, amelyek kezelésére rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel. 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Derkovits út 121.) befogadói nyilatkozatát, amelynek értelmében a Nyír-Flop 

Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. befogadja a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége 

során keletkező hulladékokat, amelyek kezelésére rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel. 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a Saubermacher-Marcali Kft. (8700 Marcali, Kossuth L. u. 74.) 

befogadói nyilatkozatát, amelynek értelmében a Saubermacher-Marcali Kft. befogadja a Kft. 

hulladékgazdálkodási tevékenysége során keletkező hulladékokat, amelyek kezelésére rendelkezik 

hulladékgazdálkodási engedéllyel. 

 

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) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

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

vonatkozó havária tervvel. 

 

A Kft. rendelkezik a Kiskunmajsa, Csontos Károly utca 101. (3173/1 hrsz.) szám alatti telephelyre 

vonatkozó, Kiskunmajsa Város Jegyzője által 1445-7/2006. iktatószámon kiadott telepengedéllyel, amelyet 

az 1/5006-3/2021. iktatószámú határozattal módosítottak. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 23., 48. pontjai, valamint Ht. 12. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. és 6. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási 

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

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

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

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Kormány rendelet 19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) 

bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontja szerinti előírást a Ht. 56. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
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részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írtuk elő. 

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

alapján tettük. 

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

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

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

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Kormány rendelet alapján tettük. 

A rendelkező rész 24-25. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 26. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

tettük. 

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 28. pontjában tett előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján, valamint a 439/2012. Korm. 

rend. 7. § (1) bekezdés e) és 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján tettük. A telephelyen egyidejűleg tárolható 

veszélyes és nem veszélyes hulladék mennyiségek és a hulladékgazdálkodási tevékenység során gyűjteni és 

előkezelni kívánt hulladékok típusát figyelembe véve, konkrét hulladéktípusonkénti egyidejűleg tárolható 

mennyiség hiányában a legköltségesebb eset figyelembevételével számítással vezesse le, igazolja, hogy az 

egyidejűleg tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállításának és kezeltetésének költségét az 

elkülönített letétként lekötött 1.500.000 Ft és elkülönítetten lekötni tervezett 3.000.000 Ft összeg fedezni 

tudja.  

A rendelkező rész 29. 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 véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 
A rendelkező rész 30. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 31. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 32. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 33. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 34. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 35. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 
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A gyűjthető és előkezelhető 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 TERRA-LINE Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 

101., adószám: 13239361-2-03), által 2021. szeptember 13. napján előterjesztett – a 6120 Kiskunmajsa, 

Csontos Károly u. 101. szám alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés és 

előkezelési tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság ismételten megkereste hatóságunkat 2021. október 6. napján, módosított 

kérelem kapcsán. A módosításokat megvizsgálva megállapítottuk, hogy azok nem befolyásolják jelentősen a 

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

szempontból. Fentiek végett hatóságunk fenntartja a BK/KTF/08586-2/2021. ügyiratszámú nyilatkozat 

szakkérdésben megállított álláspontunkat. 

 

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

alábbiakat állapította meg:  

 

A TERRA-LINE Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. – továbbiakban Kft. – a 6120 Kiskunmajsa, Csontos 

Károly u. 101. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladék gyűjtését, hasznosítását, ártalmatlanítását, 

illetve veszélyes hulladék gyűjtését, hasznosítását, ártalmatlanítását végezi az 1445-7/2006. nyilvántartási 

számú telepengedélye birtokában. A hulladékgazdálkodási tevékenység változatlan kapacitással és 

technológiával történő tovább végzése miatt új hulladékgazdálkodási engedély megszerzése vált 

szükségessé. 

 

Levegő-tisztaság 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 telephely zajforrásai: 2-3 db hulladékszállító gépjármű, tömörítőgép. A 

hulladék előkezelő tevékenység zajhatással nem jár. 

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a hatásterületen védendő épület nem található. 

 

Földtani közeg védelmi: 

 

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. 



27 

 

 

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

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

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

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

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

rendelet határozza meg. 

 

Táj- és természetvédelem: 

 

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

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

fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

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

hatáskörünk hiányát állapítottam meg. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 

BK-08/NEO/12964-5/2021. iktató számú környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

TERRA-LINE Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101.) módosított kérelmére, a Kiskunmajsa, 

Csontos K. u. 101. szám alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, a Bács-Kiskun Megyei  

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2021. október 06-án 

megkereste Osztályomat, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a Rendelet 2. számú melléklet vonatkozó pontjaiban meghatározott 

szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan. 

 

A 2021. szeptember 23-án megtartott helyszíni szemle tapasztalatait figyelembe véve és a rendelkezésre 

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

egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének 

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

vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 

követelmények érvényesítésére kiterjedően, valamint a ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem 

előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a 

földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, 

illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 

területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a 

természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem 

jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelést vizsgáltuk.  

 

A szakmai álláspontomat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

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

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

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

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

XXV. törvény 15-16.§ 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 
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szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. §, 6. § és 14. § (jogszabályokban) szereplő 

előírásokat figyelembe véve adtam meg. 
 

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

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

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

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

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

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

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4083-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

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

Főosztálya, a TERRA-LINE Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101.) kérelmére Kiskunmajsa, 

Csontos Károly u. 101. szám alatti ingatlanra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (veszélyes és nem 

veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése) kiadására indult hatósági eljárásban Hatóságom szakhatósági 

állásfoglalását kérte. 

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

55. és 56. pontja szerint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési 

tevékenység engedélyezése esetén, továbbá az 57. és 58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos engedélyezési eljárásában a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása és 

ártalmatlanítása engedélyezése esetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-elvezetésének, 

valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálatára, a 

tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében az első fokú 

eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki. 

 

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

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

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

közreműködés feltétele nem áll fenn. 

 

A Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat 

állapítottam meg: A telephelyre beérkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a kísérő okmányok 

alapján azonosítják. A gépjárműről a hulladékokat mérlegelés után a megfelelő raktárhelyiségbe, 

tárolóterületre helyezik. Rakodás közben meggyőződnek a csomagolás épségéről. Amennyiben sérült, a 

megfelelő intézkedéseket végrehajtják (átcsomagolás). A raktárépületben a megfelelő tároló egységbe 

elhelyezett veszélyes hulladékokat címkével látják el, mely tartalmazza a hulladékra vonatkozó legfontosabb 

információkat. A hulladékokat ideiglenes raktározást követően hulladék ártalmatlanítóhoz szállítják. 

 

Az egyidejűleg tárolni kívánt veszélyes hulladék mennyisége: 400 t, a nem veszélyes hulladék mennyisége: 

400 t. 

A telephely burkolt közlekedő utakkal, fedett raktár épületekkel, valamint betonozott tárolóterületekkel 

rendelkezik. A hulladékok szállítását, begyűjtését, tárolását és előkezelését környezetszennyezést kizáró 

módon végzik. Ezt biztosítják mind a begyűjtésnél, mind a tárolásnál és előkezelésnél alkalmazott 

gyűjtőedények és veszélyes hulladék szállítására alkalmas tehergépkocsik. A telephely körbekerített, az 

idegenek behatolásától védett. 
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A szociális részlegek használata során képződő szennyvíz meglévő 10 m3-es zárt aknába kerül bebocsátásra. 

Szociális szennyvíz mennyisége: 50 m3/év. 

A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. Havaria esetén keletkező hulladék az előírásoknak 

megfelelő kármentő aknában kerül elhelyezésre. 

A telephely vízellátása saját kútról biztosított, ami 35600/908-8/2018.ált. (TVH-86835-3- 6/2018.) számon 

kiadott, 2023. február 28. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

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

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

szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

- A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel 

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

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

 

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

(1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e 

rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó 

előírásainak betartásával hozzájárulni. 

 

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés 

alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy 

korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység 

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

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

engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható. 

 

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A. § (1) szerint vízjogi engedély szükséges - 

jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve 

vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (létesítési engedély), továbbá annak 

használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély), 

illetve megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 

 

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. szeptember 17. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

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

 

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

 

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

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 
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Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

táblázat 62. és 63. pontjai alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

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

szíveskedjen részemre megküldeni. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4083-3/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

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

Főosztálya Igazgatóságunknak megküldte a TERRA-LINE Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101.) 

által benyújtott Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 101. szám alatti ingatlanra vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély (veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése) kiadására irányuló módosított 

kérelmét. 

 

Engedélyes kérelmében az eredeti dokumentációkban szereplő egyidejűleg tárolni kívánt hulladék 

mennyiséget a veszélyes hulladék esetében 200 tonnára, a nem veszélyes hulladék esetében 30 tonnára 

módosította. 

 

A kérelemnek helyt adva a 35600/4083-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező 

részben megadottak szerint módosítottam. 

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. október 06. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

táblázat 55-58. pontjai alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35360/1512-5/2021. ált számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

Ügyfél veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és tárolási tevékenység engedélyezése tárgyú kérelmet 

terjesztett elő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz (a továbbiakban: hatóság). A hatóság a 

kérelmet és mellékleteit 2021. október 5. napján – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából - megküldte a 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

részére. 
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Szakhatóságom - a veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és tárolására vonatkozólag - a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 30. § (3) bekezdésében meghatározott, a 

környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatát lefolytatta (dokumentáció vizsgálata), amely során az 

alábbiakat állapította meg: 

 

A telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység: 

- telephelyi gyűjtés: hulladékok telephelyen történő gyűjtése a hulladékkezelő létesítménybe történő 
elszállítása céljából, 

- előkezelés: hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet, 

- tárolás: a hulladék állagának és csomagolása épségének megóvása érdekében történő átmeneti 

készletezés. 

 

Az előkezelés technológiája: 
- szétválasztás (szeparálás), 

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

- válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), 

- válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), 

- szárítás, 

- keverés, 

- mechanikai tisztítás, 

- átcsomagolás. 

 

Átcsomagolás során a termelés helyén zsákokban vagy hordókban összegyűjtött hulladékot a Terra-Line Kft. 

dolgozói a Kft. telephelyén a szennyeződés fajtájától függően elkülönítve, szóródásmentesen nagyobb 

csomagolási egységekbe (konténerekbe) szerelik át, és az ideiglenes tároló helyre helyezik vagy közvetlenül 

az engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre szállítják. 

Egyéb, szilárd halmazállapotú veszélyes és nem veszélyes hulladékok esetén is a lehető leggazdaságosabb 

szállítás a cél, így lehetőség szerint minél nagyobb szállítási egységekbe csomagolják át a hulladékokat. Ez a 

hulladék fajtájától és szennyező anyagaitól függően lehet patentzáras hordó, konténer vagy ömleszthető 

anyagoknál közvetlenül a billenőplatós pótkocsi. 

Folyékony halmazállapotú veszélyes hulladékok esetén is ugyanez a cél, de itt még fokozottabban kell 

figyelni az átcsomagolás során a környezet szennyezésének elkerülésére. Ezért ezeket a műveleteket minden 

esetben a veszélyes hulladékok tárolására vonatkozó 246/2014. (XI.29.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően kialakított raktárépület erre kijelölt területén végzik, ahol az esetleges kiszóródás vagy 

kicsepegés esetén sem történhet környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés, mivel az épület teherbíró, kémiai 

hatásoknak ellenálló, folyadékzáró padozattal rendelkezik. Az esetlegesen minimális mennyiségben a 

padozatra kijutó veszélyes anyagot az állandóan készenlétben tartott felitató anyaggal és kézi eszközökkel 

azonnal felszedik, az így keletkező szennyezett felitató anyagot az előírásoknak megfelelően veszélyes 

hulladékként kezelik. A felszabaduló szennyezett göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kezelik és 

engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre szállítják. 

 

A fent megnevezett tevékenységekhez szükséges eszközök: 

- 3 m
3
-es, szeparátor tartály és ADR minősítéssel rendelkező 1 m

3
-es IBC tartály a folyadék 

pihentetéséhez, perisztaltikus adagolószivattyú, gumilapátos iszapszivattyú, saválló hordószivattyú, 

- univerzális bálázó, illetve tömörítő gép, 

- kezelő akna, kármentő tartály, 

- konténer, markoló, targonca, 

- kézi szerszámok, patentzáras hordó, minősített BIG BAG zsák, 

- a válogatás és a tisztítás kézi erővel történik. 
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A telephelyre beérkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepvezető irányításával a kísérő 

okmányok alapján azonosítják. Az alkalmazottak a gépjárműről a hulladékokat mérlegelés után a megfelelő 

raktárhelyiségbe, tárolóterületre helyezik. Rakodás közben meggyőződnek a csomagolás épségéről. 

Amennyiben sérült, a megfelelő intézkedéseket végrehajtják (átcsomagolás). A raktárépületben a megfelelő 

tároló egységbe elhelyezett veszélyes hulladékokat címkével látják el, mely tartalmazza a hulladékra 

vonatkozó legfontosabb információkat. Ezután nyilvántartásba veszik. A hulladékokat ideiglenes raktározást 

követően hulladék ártalmatlanítóhoz szállítják. 

 

Rakodáshoz, anyagmozgatáshoz alkalmazott eszközök: 
- Hyundai 25D-7 típusú, dízelüzemű homlokvillás emelőtargonca, 

- Hyundai HHK HHM 01 HJ 0001201 dízelüzemű homlokvillás emelőtargonca, 

- hidraulikus kézi raklapemelő, 

- digitális mérleggel ellátott MTSC típusú hidraulikus kézi raklapemelő. 

 

A hulladékok mennyiségének meghatározása, nyilvántartása: 

A beszállított hulladékok mérlegelése csomagolási göngyölegében, a telephelyen lévő 20 tonnás kapacitású 

hídmérlegen történik: 

- megnevezése: tolósúlyos mérleg 

- gyártási szám: 785-66-16, 

- mérési határ (max.): 20 000 kg, 

- érvényesség: 2022. szeptember 2. 

A hitelesítési bizonyítvány száma: CS-06/S01/047441-2/2020-04. 

 

A telephely kapacitása 

Az Ügyfél személyi és műszaki feltételei (berendezések, rakodó gépek, raktárhelyiség) biztonsággal tudják 

fedezni a kérvényezett hulladékmennyiség tárolását. A telephelyen lévő raktár alapterülete 444 m
2
, tároló 

képessége 400 m
2
, ezen a területen min. 1 t/m

2
-rel számolva napi 400 t, ez kb. 260 munkanappal számolva 

éves szinten mintegy 104.000 t hulladék tárolható. Az előkezelési és tárolási engedélykérelemben szereplő 

veszélyes hulladékok mennyisége 73 000 t/év. 

Az egyidejűleg tárolni kívánt veszélyes hulladék mennyisége: 200 t. 

 

A telephely műszaki kialakítása: 

- felületkezelt, vízzáróan kialakított, teherbíró padozattal rendelkezik, 

- ellenőrző szivárgóval és figyelőaknával ellátott, 

- fedett, zárt kialakítású épületek, 

- az üzemi gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékok veszélyességi jellemzőitől függően elválasztva, külön 
erre a célra kialakított részlegekben kerülnek gyűjtésre, tárolásra, 

- szilárd burkolatú közlekedési útvonalak a telephelyen belül, 

- a gyűjtőhely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körbekerített, 

- csapadékvíz elvezetése megoldott, veszélyes hulladékkal nem érintkezik, 

- üzemi gyűjtőhely rendelkezik jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal. 

 

Kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél: 

A vállalkozás által folytatni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység a gazdasági szervezetek, vállalkozások 

és a lakosság tevékenységéből származó, számukra tovább nem hasznosítható anyagoktól való, 

környezetkímélő gyűjtés utáni, kizárólag a hulladékok fizikai tulajdonságainak megváltoztatásán alapuló 

előkezelő tevékenységet végez és kíván végezni. 

 

Az előkezelési technológiában már részletezett gazdaságos szállítás a cél, ennek érdekében történik a 

lehetőség szerinti legnagyobb mennyiségű hulladék összerendezése, összecsomagolása és továbbítása a 

hasznosító vagy ártalmatlanító partnerekhez. 

 

A hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásokhoz történik. 
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A vállalkozás Havária terve tartalmazza az esetlegesen előforduló anyagkifolyások, kiszóródások során 

alkalmazott magatartási szabályokat, kárelhárítási feladatokat, a rendelkezésre álló eszközöket. A vállalkozás 

tűzvédelmi szabályzattal is rendelkezik, mely szintén tartalmazza az esetleges Havária, illetve egyéb más 

esetben betartandó előírásokat. 

A telephely rendelkezik egy 90 m
3
 térfogatú nyitott, vízzel feltöltött medencével, mely egy esetleges tűz 

esetén oltóvízként használható. 

 

A vállalkozás rendelkezik Üzemeltetési Szabályzattal (hulladékgyűjtő-, és tárolóhely, valamint üzemi 

gyűjtőhely), mely szerint: 

- a beérkező hulladék targonca, kézi emelő segítségével a tehergépjárműről történő leemelésre, 

okmányok és szemrevételezés alapján azonosításra, majd a megfelelő gyűjtőhelyre kerül 

o felelős: raktári dolgozók, 

- a hulladék ártalmatlanító helyre történő szállítását megelőzően ellenőrző mérés, okmányok kiállítása 
történik, majd szállító járműre rakodás 

o felelős: raktári dolgozók, irodavezető, szállításvezető 

- nyilvántartásért felelős: ügyvezető, adminisztrátor, 

- a tároló helyek üzemeltetéséért, a szabályzat betartásáért felelős: az ügyvezető. 

 

A fentiek alapján a fenti területtel kapcsolatos hulladékkezelés engedélyéhez hozzájárulok. 

 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. 

 

Szakhatóságom hatáskörét és illetékességét a R. 30. § (3) bekezdése, valamint a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés c) 

pontja, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 

1. melléklete határozza meg. 

 

*** 

 

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 valamint annak módosítását, hiánypótlási és tényállás tisztázási 

dokumentációkat 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, 5. és 4.6+11.,5.+11. pontja alapján összesen 600.000 - Ft. 
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Az igazgatási szolgáltatás díj összegének befizetését a BK/HGO/00873-8/2021 iktató számú hiánypótlás 

mellékleteként csatolt bankszámlakivonattal 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. szeptember 17. napján kelt BK/HGO/00873-2/2021. 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/00873-3/2021. 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 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. 

 

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. 
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A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság  

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

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

bekezdése állapítja meg. 

 

 

Kecskemét, 2021. október 13. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1.   Terra-Line Kft. (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u.101.)                                       1323936#cegkapu                                                                 

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

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

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Kirendeltsége                           HKP    

( 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15.)                                                                                                                                                     

4. Kiskunmajsa Város Jegyző (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.)                                                                HKP 

5. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6400 Kiskunhalas,Semmelweis tér 28.)                                                                                               HKP 

6. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  

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

7. Irattár 

8. Hatósági Nyilvántartás 
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