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Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Tamplast Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Ipar utca 14., adószám: 13034410-2-03) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok. 

Engedélyes adatai: 

 

Név:  Tamplast Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  Tamplast Kft. 

Székhely:  6230 Soltvadkert, Ipar utca 14. 

Telephely:  6230 Soltvadkert, Ipar utca 14. (09/126, 09/127 hrsz.) 

KÜJ szám:  103 896 700 

KTJ szám:  102 754 855 

Adószám:  13034410-2-03 

KSH szám:  13034410-2222-113-03 

Cégjegyzékszám:  03-09-133902 

 

Engedélyezett tevékenység: 

 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása.  
 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek 

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

 

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a 

komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az 

újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és 

pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését); 

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése; 

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.]. 
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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: 

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

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

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás). 

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A Tamplast Kft. (a továbbiakban: Kft.) tevékenysége műanyag fóliák, félkész termékek előállítása, amelyet 

nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésével, előkezelésével és hasznosításával tervez kiegészíteni, 

ezáltal műanyag hulladékból újrahasznosítás követően műanyagipari alapanyagot hoz létre főleg saját 

gyártási tevékenységéhez, ezért nyújtotta be hulladékgazdálkodási engedélykérelmét. 

A Soltvadkert, 09/126, 09/127 hrsz. alatti telephely kerítéssel körülhatárolt, szilárd útburkolattal és 

térburkolattal, valamint zárható kapuval rendelkezik. 

A Kft. nem veszélyes hulladékok országos gyűjtési, kereskedelmi és szállítási tevékenységet végez a Pest 

Megyei Kormányhivatal által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján. Az engedélyben megnevezett 

hulladékok saját hulladék szállításból, valamint hulladék termelők által történő beszállításból kerülnek a 

telephelyre. A beérkezést követően a hulladékok szemrevételezésre kerülnek, amelynek során az esetleges 

veszélyes hulladék tartalmat, a veszélyes anyaggal történő szennyezettséget, a 0,5 %-nál nagyobb idegen 

anyag tartalmat, valamint a szállító lapoknak és a hulladékgazdálkodási engedélynek történő megfelelőséget 

ellenőrzik. A szemrevételezést követően a beérkező hulladékokat hitelesített mérleggel mérlegelik, valamint 

nyilvántartásba veszik. Ezt követően a megfelelő hulladék azonosító kóddal és felirattal jelölt hulladéktároló 

helyek egyikén elhelyezik. A beérkező nem veszélyes hulladékokat 60 vagy 120 literes műanyag zsákokban, 

BIG-BAG zsákokban tárolják. A telephelyen az egyidejűleg tárolható maximális hulladék mennyiség 170 

tonna. 

Az előkezelés során a válogató helyiségben a vegyesen érkező műanyag hulladékot szín és anyagfajta (E02-

05, E02-06) szerint válogatják (60-120 literes zsákokba, BIG-BAG zsákokba) kézi erővel, valamint 

eltávolítják belőle az egyéb típusú hulladékat. A kiválogatás során keletkező, a hulladékkezelési 

technológiában hasznosíthatatlan hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyre kerülnek elhelyezésre engedélyesnek 

történő átadásig. A válogatást követően azokat a műanyag hulladékokat, amelyek méretük, alakjuk és 

keménységük miatt közvetlenül nem agglomerálhatók, előzetes daráláson (E02-03) mennek keresztül egy 

vízszintes elrendezésű két-tengelyes késes daráló segítségével. A daráló lassú fordulaton felaprítja a 

hulladékká vált műanyag rekeszeket, ládákat és műanyag gyártási hulladékokat, amelynek során 2-8 mm 

nagyságú műanyag apríték keletkezik. A keletkező aprított műanyag hulladékot ciklon választja le, amely 

BIG-BAG zsákba kerül. A darálással előkezelt műanyag hulladék ezt követően agglomerálásra vagy 

továbbértékesítésre kerül. A tovább értékesítésre szánt, előkezelt hulladékot a hulladéktároló helyek 

elkülönített részén tárolják a szállítás idejéig. A fajtánként szétválogatott hulladékot anyagmozgató 

eszközökkel átszállítják a feldolgozó csarnokba. A műanyag hulladékok újrahasznosításának első fázisa az 

agglomerálás (E02-04). A jellemzően por, szálas vagy vékonyfalú termékből álló hulladékokat (hulladékká 

vált műanyag fólia, bevásárló zacskó) agglomerálás során tömörítik (szemcseméretet növelik), majd 

darabosítják. Az agglomerálás célja, az újrahasznosítási folyamat során felhasznált nagyon vékony 

falvastagságú hulladékok vágókésekre történő felcsavarodásának megelőzése, továbbá gépbeadagolhatósága 

mértékének javítása.  

A granulátum (R3, R3a, R12, E02-04) előállítása két lépésben történik (aprítás, regranulálás). Az előkezelt 

hulladékot a felhordó szalagra rakodják, ami a hulladékot egy zárt rendszerű forgó késes aprító berendezésbe 

továbbítja. Az aprítógépben keletkezett léha egy ventilátor segítségével légszállító csatornán keresztül egy 

tároló tartályba (kb. 5 m
3
 darált műanyag hulladék befogadására alkalmas) kerül. A tartályból szállító csiga 

továbbítja a hulladékot a regranulálóba. A regranuláló egy speciális extruder, amely kb. 3x3 mm-es homogén 

műanyag regranulátumot állít elő. A késztermék BIG-BAG zsákokba, valamint a fólia fúvó gépek tároló 

tartályaiba kerül. A regranulátum a műanyagipari alapanyagok szabványainak való megfeleltetést, valamint a 

hulladékstátusz megszűnést követően műanyagipari alapanyaggá minősül. 
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Segédanyagként vizet használnak fel a daráló hűtésére, valamint a regranuláló berendezésben a granulátum 

darabok visszahűtésére. Az átlagos napi technológiai vízfogyasztás a két sorra 1 m
3
. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenység során elérni kívánt környezetvédelmi, gazdasági cél a műanyag 

hulladékok mennyiségének csökkentése, továbbá az előkezelés és hasznosítás során a hulladékok 

hasznosított mennyiségének növelése, gyártási alapanyagként történő minél nagyobb arányú visszavezetése a 

gazdaságba, ezáltal a körforgásos gazdaság megvalósulásának elősegítése. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – gyűjtés, előkezelés (R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06) – 

bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék 

 azonosító kód 
Megnevezés Előkezelési kód 

Mennyiség 

(tonna/év) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, 

AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 

ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, 

VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, 

ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -

FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

 

02 01 

mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás 

termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és 

halászat hulladéka 

 

 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 
E02-03, E02-04, 

E02-05, E02-06 
4.000 

07 
SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 
 

07 02 

műanyagok, műgumi és műszálak 

gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából 

és felhasználásából származó hulladék 

 

 

07 02 13 hulladék műanyag 
E02-03, E02-04, 

E02-05, E02-06 
4.000 

12 

FÉMEK, MŰANYAGOK 

ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS 

MECHANIKAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

 

12 01 

fémek és műanyagok alakításából, fizikai és 

mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladék 
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Hulladék 

 azonosító kód 
Megnevezés Előkezelési kód 

Mennyiség 

(tonna/év) 

12 01 05 
gyalulásból és esztergálásból származó 

műanyag forgács 

E02-03, E02-04, 

E02-05, E02-06 
4.000 

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 02 műanyag csomagolási hulladék 
E02-03, E02-04, 

E02-05, E02-06 
4.000 

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 19 műanyagok 
E02-03, E02-04, 

E02-05, E02-06 
4.000 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK 

(BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT 

FÖLDET IS) 

 

 

17 02 fa, üveg és műanyag   

17 02 03 műanyag 
E02-03, E02-04, 

E02-05, E02-06 
4.000 

19 
HULLADÉKKEZELŐ 

LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A 
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Hulladék 

 azonosító kód 
Megnevezés Előkezelési kód 

Mennyiség 

(tonna/év) 

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 
E02-03, E02-04, 

E02-05, E02-06 
4.000 

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 39 műanyagok 
E02-03, E02-04, 

E02-05, E02-06 
4.000 

Összesen: 4.000 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – hasznosítás (R3, R3a) – bevonható nem veszélyes hulladékok 

megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék  

azonosító kód 
Megnevezés 

Hasznosítási 

kód 

Mennyiség 

(tonna/év) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, 

AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 

ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, 

VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, 

ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -

FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
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Hulladék  

azonosító kód 
Megnevezés 

Hasznosítási 

kód 

Mennyiség 

(tonna/év) 

HULLADÉK 

02 01 

mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás 

termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és 

halászat hulladéka 

  

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) R3, R3a 2.000 

07 
SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
  

07 02 

műanyagok, műgumi és műszálak 

gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából 

és felhasználásából származó hulladék 

  

07 02 13 hulladék műanyag R3, R3a 2.000 

12 

FÉMEK, MŰANYAGOK 

ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS 

MECHANIKAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

  

12 01 

fémek és műanyagok alakításából, fizikai és 

mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladék 

  

12 01 05 
gyalulásból és esztergálásból származó 

műanyag forgács 
R3, R3a 2.000 

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 02 műanyag csomagolási hulladék R3, R3a 2.000 

16 

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN 

KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT HULLADÉK 

  

16 01 a közlekedés (szállítás) különböző   
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Hulladék  

azonosító kód 
Megnevezés 

Hasznosítási 

kód 

Mennyiség 

(tonna/év) 

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 19 műanyagok R3, R3a 2.000 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK 

(BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT 

FÖLDET IS) 

  

17 02 fa, üveg és műanyag   

17 02 03 műanyag R3, R3a 2.000 

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 R3, R3a 2.000 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK 

(HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A 

HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ 

HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS 

INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE 

AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT 

FRAKCIÓT IS 
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Hulladék  

azonosító kód 
Megnevezés 

Hasznosítási 

kód 

Mennyiség 

(tonna/év) 

20 01 
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók 

(kivéve a 15 01) 
  

20 01 39 műanyagok R3, R3a 2.000 

Összesen: 2.000 

 

Előírások: 

 
Hulladékgazdálkodás: 

 

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

előkezelése és hasznosítása végezhető. 

2. Évente maximálisan 4.000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék gyűjtése 

és hasznosítást megelőző (R12) előkezelése (E02-03, E02-04, E02-05, E02-06), valamint 2.000 

tonna nem veszélyes hulladék hasznosítása (R3, R3a) végezhető. 

3. A hulladéktároló helyeken egyidejűleg maximálisan 170 tonna nem veszélyes hulladék tárolható. 

4. A hulladéktároló helyek területén az E02-03, E02-04, E02-05, E02-06 hasznosítást megelőző 

(R12) előkezelési kóddal jelölt előkezelési, valamint R3, R3a hasznosítási kóddal jelölt hulladék 

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

legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok 

hulladékkal történő helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

10. 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. 

11. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a minősítését követően szűnik meg.  

12. Nyújtsa be a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladék hasznosítási technológia 

tanúsítványát vagy a hasznosításon átesett, hulladékstátuszból kikerülő anyag minőségi 

megfelelőséget igazoló megfelelőségi tanúsítványt. 

Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 6 hónapon belül. 
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13. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 

történhet. 

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

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

vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

16. 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. 

17. 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. 

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

sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerekés 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. 

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

mellett történhet. 

20. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló 

megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

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

gyűjthető. 

22. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

23. 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. 

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

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

anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és 

adatszolgáltatást kell teljesíteni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti 

adattartalommal. 

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

meglétéről szóló igazolást. 

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

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

28. 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.  

29. 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: 

 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

32. 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. 
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Az engedély területi hatálya: 

 

6230 Soltvadkert, Ipar utca 14. (09/126, 09/127 hrsz.) 

 
Az engedély érvényességi ideje: 

 
A határozat véglegessé válását követő 5 év.  

 

Szakkérdések vizsgálata: 

 

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

természetvédelmi szempontok a következő előírások alapján: 

 

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

5. Jelenleg a telephelyet üzemeltető EuroPlastik Kereskedelmi Kft. részére Hatóságunk jogelődje az 

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 85366-1-

4/2011. iktatószámon kiadott zajhatárérték határozatban foglaltakat és az azt módosító BK-

05/KTF/05555-5/2017. számú (KTFO azonosító: 85366-3-3/2017.) határozatokat be kell tartani. 
6. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 

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

környezetkárosítást. 

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

következzen be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben. 

9. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során 

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

illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

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

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

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

felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles 

gondoskodni. 

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

eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell 

rögzíteni. 

 

*** 

 

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

04/NEO/17767-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

Fenti hivatkozási számú megkeresésükre, a Tamplast Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Ipar u. 14.) által 

benyújtott kérelemre indult eljárásban, a mellékelt dokumentumok vizsgálatával megállapítottam, hogy a 
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kérelmező rendelkezik a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekhez 

szükséges, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdésekben meghatározott feltételekkel. 

 
A Tamplast Kft. részére, a Soltvadkert, Ipar u. 14. szám alatti telephelyi (műanyag hulladék 

hasznosítása, előkezelés és gyűjtése) tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását, 

környezet- és település-egészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel javaslom megadni. 

 

 Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása 

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

lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt. 

 

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

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

adatlapok rendelkezésre állása, címkézés és tárolás követelményeinek betartása, kémiai 

kockázatokat, illetve azokkal kapcsolatos 

 intézkedéseket tartalmazó dokumentáció megléte). 

 
 A munkahelyi dohányzással kapcsolatban a vonatkozó törvényben foglaltakat be kell tartani. 

 

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

megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, 

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

elleni védekezést folyamatosan és megfelelő hatékonysággal kell végezni. 

 

*** 

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.  
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A kérelmező az eljárás 710.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

bíróság) kell címezni.  

 

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

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart. 
 

*** 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 35300/3243-

1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/04641-

4/2022. számú megkeresésére, a Tamplast Kft. (6230 Soltvadkert, Ipar utca 14.) meghatalmazottja Bátyity 

Balázs kérelmére, a Soltvadkert 09/126 és 09/127 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

vízügyi-vízvédelmi hatáskörében 

 

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal adja meg: 

 

1. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a felszín alatti vizek veszélyeztetése, károsodása ne 

következzen be. 

 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

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

rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti 

vizek vonatkozásában. 
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3. A hulladék előkezelő terek, építmények padozatát rendszeresen ellenőrizni kell és a vízzáróság   

szükség szerinti kijavításáról haladéktalanul gondoskodni kell. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást 

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

Soltvadkert Város Jegyzőjének 1/1353-2/2022. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása: 

 
Fenti címen Hivatalomhoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy a tevékenység helyi 

jelentőségű védett természeti területet nem érint, így szakhatósági állásfoglalást nem áll módomban kiadni. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Tamplast Kft. (6230 Soltvadkert, Ipar utca 14., KÜJ szám: 103 896 700) megbízásából Bátyity Balázs 

környezetmérnök (kamarai nyilvántartási száma: 03-01172) 2022. július 7. napján benyújtotta a Tamplast 

Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására irányuló engedélykérelmét. A 

benyújtott kérelem kapcsán a BK/HGO/04641-6/2022. iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra és tényállás 

tisztázásra felhívó végzést adott ki 2022. július 22. napján. A hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 

2022. július 28. és 2022. augusztus 3. napján nyújtotta be e-papíron. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 5 fő, valamint 1 fő környezetvédelmi megbízott (Bátyity Balázs 

környezetmérnök). A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, megfelelő létszámú 

alkalmazottal rendelkezik. A Kft. az alkalmazottjai részére munkavédelmi oktatást, valamint munkavédelmi 

eszközöket biztosít. A telephelyen hétfőtől péntekig 7:00-16:00 óráig történik a munkavégzés. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

Mérleg: 

1 db 1,5 tonna méréshatárú elektronikus mérleg (típus: Metrisoft MS-01/MKN, gyártási szám: 10-370/20); 

1 db 0,2 tonna méréshatárú elektronikus mérleg (típus: Metrisoft MS-01/MIN, gyártási szám: 97-373); 

1 db 0,1 tonna méréshatárú elektronikus mérleg (típus: Mérleggyár MT-789, gyártási szám: 789-73-323). 

 

Kezelési műveletek során alkalmazott eszközök: 

1 db Karl Lindenthal GmbH Gross típusú darálógép; 

1 db Meccanoplastica 31-40 típusú darálógép; 

1 db Technova MINI-60 típusú regranulálógép; 

1 db Bruno Folicieri & C Nastro 400x300 típusú darálógép; 

1 db Technova E 130 típusú regranulálógép. 

 

Anyagmozgató gépek: 

1 db paletta szállító; 

1 db Mitshubitsi targonca (2,5 t névleges teherbírás). 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta az OWL Invest Zrt.-vel (6230 Soltvadkert, Ipar utca 14.) kötött 

módosított bérleti szerződést, amelyet a 6230 Soltvadkert, Ipar utca 14. (09/126, 09/127 hrsz.) szám alatti 

telephely használatára vonatkozóan kötöttek.  

 

A Kft. rendelkezik a Colonnade Insurance S. A.-nál a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési 

felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 1260001122). 
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A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta fedezetigazolást arról, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 

11732181-23222971-00000000 számú számláján elkülönítve, 200.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, 

amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály. 

 

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 6230 Soltvadkert, Ipar utca 14. (09/126, 09/127 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó, 

Soltvadkert Város Jegyzője által 1/1055-12/2022. 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., 20., 23., 40a. pontjai, valamint Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdései alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 2. és 6. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdései 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 (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rendelet) 

19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3), 15. § (5) bekezdései alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 11-12. pontjában tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján 

tettük. 
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A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése 

alapján tettük.  

A rendelkező rész 22-23. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

A rendelkező rész 24. 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 25. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 26. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a 

gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy 

nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, 

ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév 

február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben 

történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási 

engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 
A rendelkező rész 27. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

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

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 29. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

 

A rendelkező rész 30. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 32. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

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

VM rendelet szerint került megállapításra. 

 

*** 

 

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, nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosításra vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek minősül. 

 

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

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

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

Rendelet) 1.§ (1) bekezdés 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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Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj- és 

természetvédelmi szempontok rendelkező részének 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/04641-5/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a Tamplast Kft. (6230 Soltvadkert, Ipar utca 14.), mint 

ügyfél részére a Soltvadkert, 09/126 és 09/127 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. 

 

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

alábbiakat állapította meg:  

 

A Tamplast Kft. alap tevékenysége műanyag fóliák, félkész termékek előállítása. A műanyag termékeket 

eredeti, illetőleg hulladékhasznosításból származó műanyag alapanyagokból állítanák elő. Gazdaságossági 

szempontok indokolttá tették, hogy a műanyag hulladékok gyűjtését hasznosítását a cég saját tevékenység 

részeként végezze. Ezért a Kft. a fő tevékenysége mellett Soltvadkerten bérelt telephelyén hasznosítható nem 

veszélye hulladékok gyűjtésével, előkezelésével és a műanyag hulladékok hasznosításával is szeretne 

foglalkozni. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A feldolgozó és a 

válogató csarnok, a raktár, valamint a szabadtéri tárolók is szilárd, folyadékzáró aljzattal rendelkeznek. 

Emellett az épületek közötti területek (közlekedő utak és tároló terek) is mindenhol aszfaltborításúak, a 

csapadékvíz elvezetése megoldott. Veszélyes anyagok használata, illetve veszélyes hulladékok tárolása 

kizárólag fedett, szilárd burkolattal rendelkező helyiségekben történik. A kiömlött veszélyes anyagok 

összegyűjtésére felitató anyagot használnak. A tevékenység végzése során szennyezett csapadékvíz nem 

keletkezik, a tiszta csapadékvíz telken belül elszikkad. A telephely vízellátását közüzemi hálózatról 

biztosítják. A telephelyen szociális, illetve minimális technológiai vízigény jelentkezik. Technológiai 

vízfelhasználás a daráló, illetve a regranuláló berendezésben a granulátum darabok visszahűtéséhez történik. 

Mindkét rendszerben a víz erőteljesen párolog, ezért azt rendszeresen pótolni kell. A technológiai 

vízfogyasztás kb. 365 m
3
/év. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A 

keletkező szociális szennyvizet a közcsatorna hálózatba vezetik el. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

 

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

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

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

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” 

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

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

diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. 

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

A telephelyen kettő db légszennyező pontforrást üzemeltet az Europlastik Kft. Az iroda épület fűtését egy 3 

kW teljesítményű földgáztüzelésű Western kazán biztosítja. 

 

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 ingatlanon az EuroPlastik Kereskedelmi Kft. által folytatott tevékenység 

hatásterületén belül találhatók zajtól védendő épületek, ezért a telephelyen az EuroPlastik Kereskedelmi Kft. 

által folytatott tevékenységre vonatkozóan zajkibocsátási határértékeket megállapító határozatokat 

hatóságunk jogelődje az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

85366-1-4/2011. iktatószámon illetve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 

BK-05/KTF/05555-5/2017. számú (KTFO azonosító: 85366-3-3/2017.) – a fenti zajkibocsátási határértéket 

megállapító határozatot – módosító határozatát adta ki. 
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A Tamplast Kft., mint bérlő, helyhez kötött zajforrásokat nem kíván telepíteni a telephelyre. A Kft. nincs 

befolyással a termelés volumenének növekedésére, igy a nyersanyag beszállítással és a késztermék 

kiszállításával összefüggő forgalmi növekménnyel nem kell számolni. A fentiekre tekintettel a telephely 

jelenlegi zajhelyzetében nem fog változás bekövetkezni. 

 

Táj- és természetvédelem:  

 

Az érintett Soltvadkert 09/126 és 09/127 hrsz.-ú ingatlanok országos jelentőségű védett természeti 

területnek, Natura 2000 területnek nem részei. Az érintett területek antropogén hatóságoknak kitettek, rajtuk 

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 műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.  

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

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

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

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

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának BK-

04/NEO/17767-2/2022. iktató számú környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a Tamplast Kft. által, a Soltvadkert, Ipar u. 14. szám alatt végzett 

telephelyi tevékenységre vonatkozó engedély kiadása ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi 

Osztályt, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § 2. pontja 

alapján, az 1. és 2. mellékletben meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont 

megkérése céljából. 

 

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott szakkérdések vizsgálatával, a 

megküldött dokumentumok alapján a Tamplast Kft. által a Soltvadkert, Ipar u. 14. szám alatti telephelyen 

folytatott nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítása tevékenység vizsgálata közben 

egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem 

észleltem. 

 

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Szakmai álláspontomat a 124//2002. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bek. alapján, az 1. és 2. mellékletben 

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

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

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

hivatalokról szóló86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján 

adtam meg. 
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A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 35300/3243-

1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/04641-

4/2022. számú megkeresésével, a Tamplast Kft. (6230 Soltvadkert, Ipar utca 14.) meghatalmazottja Bátyity 

Balázs kérelmére, a Soltvadkert 09/126 és 09/127 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához kérte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalását. 

 

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

(XII.29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 19. fejezet 57. és 58. sora alapján a nem 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység 

engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási 

és vízvédelmi hatáskörbenszakhatóságként jelöli ki. 

 

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

csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, 

védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek 

lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött kérelmet, Bátyity Balázs e.v. által készített 

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

 

A Tamplast Kft. alap tevékenysége műanyag fóliák, félkész termékek előállítása. A Kft. a fő tevékenysége 

mellett Soltvadkerten bérelt telephelyén hasznosítható nem veszélye hulladékok gyűjtésével, előkezelésével 

és a műanyag hulladékok hasznosításával is szeretne foglalkozni. 

 

A telephely 7440 m2 nagyságú. A telephelyen feldolgozó csarnok (820 m2), gyártócsarnok (5880 m2), raktár 

(371 m2) és extruder csarnok (846 m2) található. 

 

Az épületek bevonatos hullámlemez tetővel vannak fedve. A feldolgozó és gyártó csarnokok zártak, a 

bejáratuk nagyméretű ipari kapu. A raktár épület egy oldalról részben nyitott. Az épületek közti területek 

(közlekedő utak és tároló terek) mindenütt aszfaltborításúak. 

 

A telephelyen kizárólag nem veszélyes hulladékok előkezelését 4000 tonna/év mennyiségben, a 

hasznosítását maximálisan 2000 tonna/év mennyiségű volumenben tervezik, ami évi 250 munkanappal 

számolva maximum 8 tonna/nap. 

 

Szakkérdések vizsgálata 

Vízellátás: 

A telephely vízellátása közműhálózatról biztosított. A tevékenység során a daráló hűtésére és granulátom 

darabok hűtésére használnak fel vizet. A technológia vízfelhasználás 365 m3/év . A kommunális 

vízfelhasználás 60-120 l/d. 
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Szennyvízelhelyezés 

A tervezett tevékenység során technológiai szennyvíz sem fog keletkezni. A kommunális szennyvizet 

közcsatornába vezetik. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tevékenység a telephelyre hulló csapadékvizet nem szennyezi, az saját telken belül elszikkad. 

 

Felszíni vizek: 

A telephely környezetében felszíni vízfolyás nem található. A tevékenység szennyező anyag felszíni vízbe 

való kibocsátásossal nem jár. 

 

Felszín alatti vizek: 

A tervezett telephely műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) 

Korm. rendelet 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy 

a szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek. 

 

Vízbázis védelem: 

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

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) 

alapján kijelölt üzemelő, illetve távlati vízbázis védőterületét érinti, de a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

5. sz. mellékletbe az épületben folytatott tevékenységre vonatkozóan korlátozást nem tartalmaz. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, 

szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése-elhelyezése megfelelően megoldott, a tervezett 

tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem 

veszélyezteti, a telephely üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a 

szakhatósági hozzájárulását a nem veszélyes hulladék előkezelési engedély kiadásához előírásokkal 

megadta. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta 

(ad.1. – ad.3.): 

-a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

-a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § (1) bek. 

-a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, 

-a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet 3. fejezet, és IX. fejezet 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 1. számú 

melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai állapítja meg. 

 

A hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2 sz. melléklet 3. 

pontja állapítja meg. 
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A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta 

meg. 

 

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

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését. 

 
*** 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

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

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

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

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

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

 

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

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

4.6 ,5. és 7. pontja alapján összesen 710.000 - Ft. 

 

Az igazgatási szolgáltatás díj összegének befizetése a BK/HGO/04507-10/2022. iktatószámon benyújtott 

igazolással történt elfogadásra. 

 

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 14. napján kelt BK/HGO/04641-2/2022. számú levélben 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/04641-3/2022. számú közleményben 

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

határozatot. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021.(III.1) Korm. rendelet 2. § értelmében területi 

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki, azzal az 

eltéréssel, hogy a Pest megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest fővárosra terjed ki. 

 

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. 
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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. 

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. augusztus 5. 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán  

nevében és megbízásából 

 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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Kapják: 

 

1.Tamplast Kft. (6230 Soltvadkert, Ipar u. 14.)                                                                     13034410#cégkapu            

2.Bátyity Balász                                                                                                                           ügyfélkapu(4T)  

3.Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u.10.)                                                                             HKP 

4.Soltvadkert Város Jegyzője (6230 Soltvadkert, Kossuth L.u.6.) HKP 

5.BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u.1.)                  HKP 

6.BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 

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

7.Hatósági Nyilvántartás 

8.Irattár 
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