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H A T Á R O Z A T 
 

 

A DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

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

cégjegyzékszám: 03-09-131340, KÜJ: 100 279 742, KTJ szám:  102 340 175, KSH szám: 12564392-3811-

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

Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok 
 

az alábbiak szerint: 

 

II. Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése 

 

III. Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

R12  Átalakítása 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, pellet-készítés, szárítás, zúzás, 

kondicionálás vagy elkülönítés) 

R13  Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az 

elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. 

pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.] 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

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

szerint: 

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

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

E02-06 válogatás anyagi minőség szerint (osztályozás). 
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IV. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe: gyűjtés, előkezelés (R12, E02-04, E02-06) bevonni kívánt 

nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

Éves 

mennyiség 

(tonna) 

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 35.910 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 35.910 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 35.910 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 35.910 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 35.910 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 35.910 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 35.910 

15 01 09 textil csomagolási hulladék 35.910 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 

KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ 

SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

19 12 
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, 

tömörítés, pellet készítés) származó hulladék 

19 12 04 műanyag és gumi 35.910 

19 12 12 
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai 

kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 
35.910 

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 01 papír és karton 35.910 

20 01 10 ruhanemű 35.910 

20 01 11 textíliák 35.910 

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 35.910 

20 01 39 műanyagok 35.910 

20 01 40 fémek 35.910 

Összesen: 35.910 

 

V. Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

A DTKH Nonprofit Kft. a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó tevékenységét a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal által legutóbb a BK/HGO/00432-17/2022. ikt. számon módosított, BK-

05/KTF/02004-15/2017. ikt. számon kiadott hulladékgazdálkodás engedély alapján végezte. 

A tevékenységgel érintett terület Bács-Kiskun megye északi részén, Kecskemét központjától mintegy 8 km-

re keleti-délkeleti irányba, illetve a lakó-iparterület szélétől 2,1 km-re Kecskemét külterület 0737/12 hrsz.-ú 

ingatlanon helyezkedik el.  

A közszolgáltatás keretében szelektíven gyűjtött hulladékok telephelyen történő előkezelése a 

válogatóműben a további hasznosítási céllal történő értékesítés és a gazdaságos szállítás érdekében történik. 

Az előkezelés során a szelektív hulladékokat válogatják a válogatósoron, a szétválogatott hulladékot 

tömörítik és bálázzák, majd a kész bálákat a kiszállításig a fedett bálatárolóban gyűjtik. 
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A csomagolási hulladék anyagában hasznosítható értékes másodnyersanyag, az előkezelést követően 

felhasználható különböző termékek gyártásához, ezzel pedig jelentős mennyiségű elsődleges nyersanyag 

takarítható meg. 

A folyamatosan változó, előre nem kiszámítható piaci helyzet miatt nem ismerhető több évre előre, hogy az 

egyes azonosító kódú hulladék esetében mekkora mennyiség kerül közszolgáltatás keretében átvételre és 

kezelésre beszállítva a válogatóműbe, ezért minden azonosító kód esetében az előkezelhető hulladék 

mennyisége évi 35.910 tonna. 

 

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyiségek: 

Válogatócsarnok manipulációs terén ömlesztett formában: 700 tonna (kezelésre váró) 

A rendelkezésre álló egyéb területeken összesen: 8.975 tonna (előkezelt) 

 

A terület egésze kerítéssel körbekerített, három darab hitelesített hídmérleggel rendelkezik, a szociális 

épületben biztosított a fekete-fehér öltöző, illetve egyéb szociális helyiségek. A válogatócsarnokon belül is 

elérhetők szociális helységek. 

A válogatómű üzemeltetéséhez rendelkezésre állnak az előírt kármentesítési anyagok, tűzoltó készülékek, 

szerszámok, egyéni védőfelszerelések.  

A telephelyen belül 2874 m
2
-es fedett, egybefüggő szilárd burkolatú, betonozott fémcsarnokban elhelyezett 

kétsoros válogató és bálázó gépsor üzemel. A csarnokban egy kb. 600 m
2
 alapterületű fallal leválasztott 

részen a bálatárolóban történik a kész, anyagában hasznosításra előkészített, bálázott hulladékok szállításig 

történő elhelyezése. 

 

A válogatómű berendezései: 

- tolópados homlokrakodó gép, 

- válogató kabin, 

- átadó/emelő/szállítószalagok, 

- bálázó, 

- felhordó-átrakó szalagok, 

- dobrosta, 

- 12 állásos válogató kabin, 

- mágneses leválasztó szalag, 

- PAAL GROUP típusú csatornás bálaprés. 

 

A kész bálákat a bálatárolóban tárolják, ahonnan időszakos szállítással hasznosítóhoz kerülnek. A 

válogatómű szilárd burkolatú úton megközelíthető. 

A technológiai berendezések karbantartását külső cég végzi eseti megrendelés alapján, így az abból 

keletkező hulladékok megfelelő kezeléséről is a szakszerviz gondoskodik. Havária során keletkező veszélyes 

és nem veszélyes hulladékok a telephely üzemi gyűjtőhelyén kerülnek gyűjtésre a telephely többi 

üzemegységében keletkező hulladékokkal együtt. A telephely üzemi gyűjtőhelye rendelkezik a hatóság által 

jóváhagyott szabályzattal. 

Az előkezelést követően a hulladék jellege nem változik meg, az előkezelés során segédanyagok nem 

kerülnek felhasználásra, az előkezelés anyagminőség szerinti válogatást, osztályozást jelenti, valamint ezt 

követően bálázás történik. A beszállított szelektíven gyűjtött hulladékok esetében általánosan 5-10 % 

veszteséggel lehet számolni, kivétel ez alól a műanyag csomagolási hulladék és az egyéb, kevert csomagolási 

hulladék, ahol ez az arány akár a 35-40 %-ot is elérheti. Az előkezelésre váró hulladékok azonosító kódjai a 

hasznosításra kerülő azonosító kódokkal megegyeznek. A kimenő oldalon az anyagában nem hasznosítható 

frakció jelenik meg új azonosító kóddal (19 12 12). A leválogatott és sem anyagában, sem energetikailag 

nem hasznosítható frakció a telephelyen üzemeltetett lerakóban kerül elhelyezésre.  

A közszolgáltatás keretében beérkező elkülönítetten gyűjtött nem veszélyes hulladékok a telephelyre 

érkezést követően ellenőrzésre (dokumentációs és szemrevételezéses vizsgálat) és mérlegelésre kerülnek, 

melynek adatait a telephelyen vezetett hulladék nyilvántartásba rögzítik. A szállítmány ellenőrzését- és a 

megfelelő adatok rögzítését követően a jármű a válogatócsarnok megfelelő pontjára leüríti a beszállított 

hulladékot. A leürítést követően a telepvezető - vagy az általa kijelölt felelős személy - szemrevételezi és a 

szemrevételezés alapján becsült haszonanyag-tartalomnak megfelelően dönt a technológiai sorrendről, 

melyek az alábbiak: 
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1. változat 

Amennyiben a beérkező nem veszélyes hulladékszállítmány a szemrevételezés során megfelel a következő 

szempontoknak, úgy a lent részletezett előkészítő műveleteken esik át a hulladék: 

- magas haszonanyag tartalom (a teljes beérkezett mennyiség minimum 60 %-a), 

- a technológia egységek számára kezelhetetlen méretű frakciókat nem tartalmaz. 

Amennyiben a felelős személy megállapítja, hogy a fenti szempontoknak megfelel, úgy az alábbi kezelési 

műveleteken esik át: 

- a rendelkezésre álló munkagép segítségével a kézi válogatószalagra kerül, 

- ezt követően a válogatókabinokban a kiadott utasításnak megfelelően minden dolgozó a meghatározott 

hulladék frakciót (haszonanyag, válogatási maradék) kézzel eltávolítja a szállítószalagról és a megadott 

gyűjtőedénybe/garatba/rekeszbe helyezi, 

- az így képződött hasznosítható hulladékokat hulladék típusonként, valamint külön a válogatási maradékot a 

rakodógép a bálázógép szállítószalagjára továbbítja, ahonnan a bálázást végző gépbe kerülnek a hulladékok, 

- a bálázást követően a kijelölt bálatároló területre kerülnek a kész bálák. 

 

2. változat 

Amennyiben a felelős személy „nem megfelelőnek” minősíti a beérkező és leürített hulladékot, úgy az alábbi 

kezelési műveleteket végzik el: 

- a csarnokban a leürítés helyszínén kézi erővel válogatásra kerül a hulladék, melynek célja az esetlegesen 

hasznosítható frakciók kiválogatása, 

- a kiválogatott frakció a megfelelő gyűjtő rekeszbe/konténerbe kerül, 

- a válogatási maradék (HAK 19 12 12) a bálázógép szállítószalagjára kerül bálázás céljából, 

- a bálázást követően a kijelölt bálatároló területre kerülnek a kész bálák. 

 

A válogatócsarnokban 1080 tonna előkezelt, hasznosításra előkészített, anyagában hasznosítható hulladék és 

előkezelésen átesett, anyagában nem hasznosítható másodlagos hulladék, valamint 700 tonna előkezelésre 

váró hulladék elhelyezésére van lehetőség a „bálatároló” és egyéb tárolásra használható területeken. 

 

A telephelyen nyílt térrészen normál üzemmenet mellett a válogatómű technológiájából kikerülő, anyagában 

történő hasznosításra nem alkalmas másodlagos hulladékokat (HAK 19 12 12) tárolnak a helytakarékossági 

szempontokat előtérbe helyezve, szükség szerint bálázott formában. 

 

A válogatócsarnok körül kialakított szilárd burkolaton a tűzvédelmi távolságok és a közlekedési útvonalak 

figyelembevételével összesen 3 375 m
2
 alapterületen, 5 térrészen 7 595 tonna nem veszélyes, előkezelt, 

anyagában nem hasznosítható bálázott hulladék (több rakatban) helyezhető el: 

- 455 m
2
 terület: 1.024 t, 

- 950 m
2
 terület: 2.138 t, 

- 230 m
2
 terület: 518 t, 

- 455 m
2
 terület: 1.024 t, 

- 1 285 m
2
 terület: 2.891 t, 

- kompaktorszín melletti 350 m
2
 területen: 300 t üveg hulladék. 

A válogatóműben előkezelésre váró, előkezelt, tárolt és kiszállított hulladékokról naprakész üzemnaplót 

vezetnek, amely része a válogatómű üzemeltetési szabályzatának. 

 

VI. Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

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

anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek 

figyelembevételével a hulladéktároló helyeken egyszerre 700 tonna előkezelésre váró hulladék, 

300 tonna üveghulladék, a csarnok épületben 1 080 tonna előkezelt, hasznosításra előkészített, 

anyagában hasznosítható hulladék és előkezelésen átesett, anyagában nem hasznosítható 

másodlagos hulladék, illetve nyílt téren 7 595 tonna előkezelésen átesett, anyagában nem 

hasznosítható másodlagos hulladék tárolható a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása mellett. 

2. A telephelyen évente maximálisan 35.910 tonna nem veszélyes hulladék gyűjthető és előkezelhető.  

3. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl. 
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4. Az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan környezetvédelmi biztosítással 

az engedély érvényességi ideje alatt rendelkeznie kell, amelynek meglétét minden év május 31-ig 

igazolni kell Hatóságunk felé. 

5. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást azok 

bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a Hatóságunknak. 

6. Nem kezelhető a válogatóműben bomló szervesanyag-tartalmú és vegyesen gyűjtött települési szilárd 

hulladék. 

7. A válogatást követően hasznosításra nem kerülő hulladék ártalmatlanításáról az üzemeltetőnek 

gondoskodni kell. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

9. 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. 

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

arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő 

helyettesítésére. 

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. 

12. A környezet és az emberi egészség védelmére, valamint a hulladékhierarchiára vonatkozó előírásoknak 

történő megfelelés érdekében a hulladékot hasznosítani kell újrahasználatra való előkészítés, 

újrafeldolgozás, vagy az egyéb hasznosítás sorrendjében. 

13. Tilos hulladéklerakóban lerakni az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás céljából 

elkülönítve gyűjtött hulladékot, kivéve az elkülönítve gyűjtött hulladék későbbi kezelési műveleteiből 

származó hulladékot, amelynek esetében a hulladékhierarchiával összhangban a hulladéklerakóban való 

lerakás biztosítja a legjobb környezeti eredményt. 

14. A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása - kormányrendeletben vagy 

miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel - összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a 

hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

15. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítási művelet 

megkezdéséig a hulladékkezelő telephelyén legfeljebb 1 évig tárolható. 

16. Az ártalmatlanításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően az ártalmatlanítás 

megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. 

17. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

18. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló megújított, érvényes 

igazolás másolatát az előző érvényességi idő lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

19. A hulladék gyűjtőnek, szállítónak és kezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást 

kell vezetni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal, valamint a 

rendelet szerint adatszolgáltatásra kötelezett Hatóságunk felé nem veszélyes hulladék esetén évente a 

tárgyévet követő év március 1. napjáig, valamint a nem veszélyes hulladék hasznosítására 

vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig. 

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

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

21. 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.  

22. 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. 
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23. A pénzügyi biztosítékként az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732033-22818702 számú bankszámlán 

zárolt 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint összeg tekintetében a pénzintézetnél rögzíteni 

szükséges a hulladékgazdálkodási tevékenységet a hulladék jellegének megjelölésével, a 

tevékenységgel érintett telephelyet, valamint kedvezményezettként meg kell jelölni a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt. A 

zárolt pénzösszeg, mint vagyoni biztosíték kizárólag a kedvezményezett hozzájárulásával lehet 

felszabadítható az engedély jogosultja által. A fentiek szerint módosított pénzügyi biztosíték 

elkülönítésről a pénzintézeti igazolás másolatát a hulladékgazdálkodási hatóság részére meg kell 

küldeni. 

Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.  

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

26. 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: 

6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.) 

 

Az engedély érvényességi ideje:  

A határozat jogerőre emelkedését követő 5 év. 

 

A benyújtott, 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt válogatómű üzemeltetési szabályzatot 

jóváhagyjuk. 

 

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

Hivatala által BK-05/KTF/02004-15/2017. ikt. számon (KTFO-azonosító: 80391-5-12/2017. ) kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül. 

 

 

*** 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/05257-2/2022.iktatási számú szakkérdés nyilatkozata: 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

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

helyrajzi szám alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyének a módosításához.  

 

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

védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 
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Előírások: 

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

működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, 

továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

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

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

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

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

gépjármű koordinálás). 

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

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

környezetkárosítást. 

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

következzen be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben. 

7. 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. 

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

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

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

felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles 

gondoskodni. 

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

eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell 

rögzíteni. 

  

 

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

05/NEO/25954-2/2022 ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

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

külterület, 0737/12 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból az alábbi  

feltételek betartása mellett hozzájárulok. 

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

végezni. 

- Az üzemelés során a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, 

hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne 

szennyezhessék, károsíthassák. 

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

 

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

alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

*** 
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Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3046-1/2022.ált szakhatósági állásfoglalása: 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által - DTKH Nonprofit 

Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248.) kérelmére, Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes 

hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban - 

megküldött BK/HGO/04552-4/2022. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

A nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához 

az alábbi előírásokkal hozzájárulok. 

Előírások: 

 

1. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

3. A felszín alatti vizek 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. 

4. A vízilétesítményeket a kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyekben meghatározott feltételekkel kell 

üzemeltetni. 

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

kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a monitoring rendszerre vonatkozó 10563-11-5/2012. számon kiadott és 

legutóbb TVH-10563-19-1/2018. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2022. 

május 31. napján lejárt, ezért a vízjogi üzemeltetési engedély ismételt kiadását meg kell kérni 

Hatóságunktól. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a telephelyen keletkező csapadékvíz-, és csurgalékvíz-elvezetés 

vízilétesítményeire vonatkozó 10.563-10-10/2012. számon kiadott és legutóbb 35600/713-1-2018.ált. (TVH-

10563-20-1/2018.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély 2022. július 31. napjáig érvényes, ezért 

a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását meg kell kérni Hatóságunktól. 

 

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

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

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

 

 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 18013-3/2022. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 
 DTKH Nonprofit Kft. (6000Kecskemét, Kisfái tanya 248, KÜJ szám: 100 279 742) megbízásából 

Tombácz Szintia kérelmére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2022. július 09. napján érkezett 

BK/HGO/04552-4/2022. számú megkeresésére a Kecskemét, 0737/12 hrsz.-ú telephelyen nem 

veszélyes hulladékok telephelyi előkezelése vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása kapcsán 

a szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában indult eljárást hatáskör hiányában  

 

m e g s z ü n t e t e m. 
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Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdemében folytatott 

eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg 

 

*** 

 

a) 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.  

 

b) 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.   

 

c) 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. 

 

d) 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. 

 

e) 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 240.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

bíróság) kell címezni.  

 

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

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  

https://e-kormányablak/
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A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.) meghatalmazott képviselője 

Tombácz Szintia környezetvédelmi megbízott 2022. június 27. napján a Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti 

telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadása iránti kérelmet terjesztett elő hatóságunknál.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) 2022. július 5. 

napján kelt BK/HGO/04556-6/2022. iktatószámú végzésében a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. számú melléklet 5. pontja alapján meghatározott 120.000 Ft igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetésére, valamint a megfizetés igazolására hívta fel a kérelmező ügyfelet.  

 

Tombácz Szintia környezetvédelmi megbízott 2022. július 6. napján a hulladékgazdálkodási hatóság részére 

megküldte az eljárási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást. 

 

Tombácz Szintia környezetvédelmi megbízott 2022. július 26. napján a korábban benyújtott 

hulladékgazdálkodási engedélynek a kiegészítését kérte gyűjtési hulladékgazdálkodási tevékenységgel. 

Ennek megfelelően a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.5 pontja alapján a 120.000 Ft. 

igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 1 fő ügyvezető igazgató, 1 fő termelési vezető, 1 fő telepvezető, 2 fő 

mérlegkezelő, 3 fő gépkezelő, 1 fő hulladékosztályozó-irányító, 16 fő hulladékosztályozó, 2 fő telepőr, 

valamint 1 fő környezetvédelmi megbízott Tombácz Szintia. A Kft. az alkalmazottjai részére egyéni 

védőfelszerelést és munkaruházatot biztosít. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

- tolópados homlokrakodó gép, 

- válogató kabin, 

- átadó/emelő/szállítószalagok, 

- bálázó, 

- felhordó-átrakó szalagok, 

- dobrosta, 

- 12 állásos válogató kabin, 

- mágneses leválasztó szalag, 

- PAAL GROUP típusú csatornás bálaprés. 

 

A Kérelmező pénzügyi biztosítékként benyújtotta igazolását arról, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél 1.500.000 Ft 

zárolt összeggel rendelkezik (számlaszám: 11732033-22818702). Kedvezményezett, telephely és 

hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölést a pénzintézeti igazolás nem rögzít, ezért ennek pótlására a 

rendelkező részben előírást tettünk. 

 

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

vonatkozó felelősség biztosítással (biztosítási kötvényszám: 126 0000441). 

 

A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 
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A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

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

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

 

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) 

bekezdésének o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

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

vonatkozó havária tervvel. 

A Kft. rendelkezik a 6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó, Kecskemét 

Megyei Jogú Város Jegyzője által 20.039-2/2019. iktatószámon kiadott telepengedéllyel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 23. pontjai,  Ht. 12. § (2) bekezdése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Korm. rendelet 27. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 2-3. pontjában tett előírást a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

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

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

A rendelkező rész 4. pontjában rögzített előírást a Ht. 71. § b) pontja és a 72. § (1) bekezdése alapján tettük.  

A rendelkező rész 5. pontjában tett előírást a Korm. rend. 14. § (1) bekezdése rögzíti. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a 246/2014. Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírás a 246/2014. Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése 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. pontjában tett előírást a Ht. 15. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 5. § (3) bekezdés h) pontja alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a Ht. 15. § (5) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a Ht. 17. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 17-18. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

 

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

A rendelkező rész 20. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a gazdálkodó 

szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött 

tevékenységet folytat – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes 

környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási 

hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a 

felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését vagy a 

nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 

 

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 23. pontja szerinti előírás a 439/2012. Korm. rend. 7. § (1) bekezdés e) pontján alapul. 
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A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 24. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 25. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 26. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

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

megállapításra 

 

A szakkérdés vizsgálatok indokolása: 
 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/05257-2/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főosztály Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

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

mint engedélyező hatóság a BK/HGO/04552-5/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái tanya 

248.), mint ügyfél részére a Kecskemét, 0737/12 helyrajzi szám alatti telephelyen végzett, nem veszélyes 

hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a módosításához.  

 

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

alábbiakat állapította meg:  

Az érintett terület Bács-Kiskun megye északi részén, Kecskemét központjától mintegy 8 km-re keleti-

délkeleti irányba, illetve a lakó-iparterület szélétől 2,1 km-re Kecskemét külterület 0737/12 hrsz.-ú 

ingatlanon helyezkedik el. A telephelytől észak-nyugatra biogáz telep üzemel, illetve 300-1000 m-es 

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

találhatóak.  

A közszolgáltatás keretében szelektíven gyűjtött hulladékok telephelyen történő előkezelése a 

válogatóműben a további hasznosítási céllal történő értékesítés és a gazdaságos szállítás érdekében. 

Az előkezelés során a szelektív hulladékokat válogatják a válogatósoron, a szétválogatott hulladékot 

tömörítik és bálázzák, majd a kész bálákat a kiszállításig a fedett bálatárolóban gyűjtik. 

Műszaki védelem: 

A válogatóművet a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították ki, amely műszaki 

paramétereivel megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet ide vonatkozó előírásainak. 

A válogatómű a Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.) alatti területen található, mely területen egyéb 

hulladék kezelési/ártalmatlanítási technológiák is üzemelnek. A terület egésze kerítéssel körbekerített, három 

darab hitelesített hídmérleggel rendelkezik, a szociális épületben biztosított a fekete-fehér öltöző, illetve 

egyéb szociális helyiségek. A válogató csarnokon belül is elérhetők szociális helységek. 

A válogatómű üzemeltetéséhez rendelkezésre állnak a kormányrendeletben előírt kármentesítési anyagok, 

tűzoltó készülékek, szerszámok, egyéni védőfelszerelések. 

A telephelyen belül 2874 m2-es fedett, egybefüggő szilárd burkolatú, betonozott fémcsarnokban elhelyezett 

kétsoros válogató és bálázó gépsor üzemel. A csarnokban egy cc. 600 m2 alapterületű fallal leválasztott 

részen a bálatárolóban történik a kész, anyagában hasznosításra előkészített, bálázott hulladékok szállításig 

történő elhelyezése. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

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

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

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

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” 
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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. Az engedélykérelemhez mellékelt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a 

telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtését, hasznosítását és ártalmatlanítását végzik. A válogatóhoz 

legközelebbi zajtól védendő épületek É-ÉK-i irányban mintegy 650 m-re, K-i irányban ~800 m, DNy-i 

irányban mintegy 760 m távolságban találhatóak. A telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén belül 

zajtól védendő létesítmény nem található. A válogató üzemeltetése során a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete szerinti 

zajterhelési határértékek a védendő környezetben teljesülnek. 

 

Táj- és természetvédelem:  

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

2000 területnek nem része. Az érintett terület antropogén hatóságoknak kitett, rajta hatóságunk rendelkezésre 

álló információi szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert. 

A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 

Földtani közeg védelmi: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

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

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

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

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

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

rendelet határozza meg. 

A hulladékkezeléssel érintett területrészek műszaki védelmének vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a 

Favir 10. § értelmében tettük.  

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

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

alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § szerint állapítja meg.  

 

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

05/NEO/25954-2/2022 ikt. számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A DTKH Nonprofit Kft. a 6000 Kecskemét, külterület, 0737/12 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes 

hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztályától, mely hatóság az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

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

készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves 

és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, 

tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére 

kiterjedően szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat. 

 

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának a fenti 

feltételek betartása mellett közegészségügyi akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
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Kikötéseimet az alábbi joghelyek alapján hoztam: 

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

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

szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a 

csatornahálózatban,” a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről … 

gondoskodni kell, évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni. 

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3) bekezdésének értelmében a veszélyes 

anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, 

hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet 

károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. 

 

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

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

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint 

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény alapján adtam ki. 

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) 

bekezdése alapján zártam ki. 

 

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

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

és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli 

ki. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3046-1/2022 ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály BK/HGO/04552-4/2022. számú, 2022. július 05. napján érkeztetett ügyiratában - a DTKH 

Nonprofit Kft. kérelmére Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban - a Csongrád-

Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

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

és 58. pontja, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési 

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

felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vízbázisra, és a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata 

érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot 

szakhatóságként jelöli ki. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján a fent 

hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A DTKH Nonprofit Kft. Kecskemét, külterület 0737/12 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes műanyag-, fém-

, papír-, textil- és fa hulladékok előkezelését végzi. 
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Vízellátás: 

A telephely vízellátása közüzemi vízhálózatról biztosított. A tűzivíz ellátás mélyfúrású kútról biztosított, 

melyre vonatkozóan a Kft. 2022. július 31. napjáig 10.563-10-10/2012. számon kiadott és legutóbb 

35600/713-1-2018.ált. (TVH-10563-20-1/2018.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A keletkező kommunális szennyvíz 2 db 6 m
3
-es, zárt vasbeton aknába kerül bevezetésre, melyet szükség 

szerint elszállítanak. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Csapadékvíz-elhelyezés: 

A DTKH Nonprofit Kft. a hulladékgyűjtő udvar csapadékvíz elvezetésének vízilétesítményeire vonatkozóan 

10.563-10-10/2012. számon kiadott és legutóbb 35600/713-1-2018.ált. (TVH-10563-20-1/2018.) számon 

módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2022. július 31. napjáig érvényes. 

 

Monitoring rendszer: 

A Kft. 4 db figyelő kútból álló monitoring rendszert üzemeltet a telephelyen, melyre vonatkozóan 10563-11-

5/2012. számon kiadott és legutóbb TVH-10563-19-1/2018. számon módosított vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkezett. Az engedély érvényességi ideje 2022. május 31. napján lejárt. 

 

A vízügyi hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy 

a tevékenység a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek lefolyására, 

árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol 

 

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása: 

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

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

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

biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

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

 

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

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

használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető 

közvetlen bevezetések kivételével műszaki védelemmel folytatható. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995 évi. LVII. Törvény 28/A. § (1) bekezdés értelmében, vízjogi engedély 

szükséges  

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély), 

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési 

engedély), és 

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 
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A szakhatósági megkeresés 2022. július 05. napján érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

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

 

 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének 18013-3/2022. iktatási számú 

szakhatósági döntésének indokolása: 

 
DTKH Nonprofit Kft. (6000Kecskemét, Kisfái tanya 248, KÜJ szám: 100 279 742) megbízásából 

Tombácz Szintia kérelmére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 2022. július 09. napján érkezett 

BK/HGO/04552-4/2022. számú megkeresésére a Kecskemét, 0737/12 hrsz.-ú telephelyen nem 

veszélyes hulladékok telephelyi előkezeléás e vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása 

kapcsán a szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából 

kereste meg Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét.  

 

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

(1) bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy 

az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező 

állásfoglalását kell beszereznie.”  

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 19. táblázat 59. 

pontja alapján a szakhatóságként közreműködő települési önkormányzat jegyzője azt vizsgálja, hogy az 

adott tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, ha a 

tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.  

 

Megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati 

rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. §-ában meghatározott helyi jelentőségű 

természetvédelmi területet, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket nem érint.  

 

Az Ákr. 17. §-a alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában 

hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben 

illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az 

eljárást megszünteti.  

Mivel az önkormányzati rendelet alapján a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem 

érint, ezért az eljárás megszüntetéséről döntöttem.  

 

Jelen végzésem a hivatkozott jogszabályhelyeken túlmenően az Ákr. 55. § (2), 80. § (1) bekezdéseiben 

foglaltakon alapul.  

 

A szakhatósági döntés elleni önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 
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*** 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

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

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 240.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

igazolta. 

 

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

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

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

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke az FM rendelet 1. számú melléklet 4.6. és 5. pontjai alapján összesen 

240.000 Ft. 

 

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

alapján adtam meg. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hatóságunk a 43. § (2)-

(3) bekezdése alapján a 2022. július 5. napján kelt BK/HGO/04552-2/2022. számú levelekben tájékoztatta az 

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

lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének 

jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/04552-3/2022. iktatási számú 

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

véglegessé vált határozatot. 

 

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

meg. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

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

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

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság  

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

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

bekezdése állapítja meg. 

 

 

Kecskemét, 2022. július 27. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

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

2. Tombácz Szintia                                                                                                                    ügyfélkapu (4T) 

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

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

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

5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

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

6. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 

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

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár                                                               

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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