
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály 

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.Pf. 642 

76/795-870, e-mail: hulladekgazdalkodas@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 
BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

 
Ikt. szám: BK/HGO/04658-13/2022. 

Ügyintéző: dr. Murányi Adrienn 

                   Hunyadi Edit 

Telefon: +36 (76) 795-762 

               +36 (76) 795-872  

KRID azonosító: 246192384 

 

 

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Green Collect Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Pannónia u. 1-3., adószám: 24099970-2-13) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok. 

 

1.) Engedélyes adatai: 

 

Teljes név:   Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  Green Collect Kft. 

Székhely:  2000 Szentendre, Pannónia u. 1-3. 

Telephely:   6400 Kiskunhalas, Szénás u. 3. (6079/1 hrsz.) 

KÜJ szám:   103 048 446 

KTJ szám:   102 999 076 

EOV koordináták: EOVx: 121 314 m 

   EOVy: 684 740 m 

KSH szám:   24099970-3811-113-13 

Adószám:   24099970-2-13 

Cégjegyzékszám: 13- 09-209645 

 

2.) 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 visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a 

komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az 

összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel). 

R3a  Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése 

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

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

feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező 

talajtisztítást.) 

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása 

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

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

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

E02-01 szétválasztás (szeparálás); 

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

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagi minőség szerint (osztályozás). 

 

3.) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – telephelyi gyűjtés, előkezelés (R12, E02-01, E02-03, E02-

05, E02-06), hasznosítás (R3, R3a, R5, R5a) – bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és 

mennyisége: 

 

 

Hulladék azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése 

Mennyiség 

(tonna/év) 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A 

SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT 

FÖLDET IS) 

 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia  

17 01 01 beton 390.000 

17 01 02 tégla 390.000 

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

amely különbözik a 17 01 06-tól 
390.000 

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék  

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 390.000 

17 05 
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt 

földet), kövek és kotrási meddő 
 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 390.000 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 390.000 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék  

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

a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 390.000 

Összesen: 390.000 
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4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása 

 

A Green Collect Kft. (a továbbiakban: Kft.) nem veszélyes építési és bontási hulladékok gyűjtését, 

előkezelését és hasznosítását tervezi végezni a Kiskunhalas 6079/1 helyrajzi számú bérelt ingatlanon. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez a hulladékok részben a Kft. saját tevékenységéből fognak 

származni, részben engedéllyel rendelkező cégek szállítják be a telephelyre. A telephelyen tervezett többek 

között a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztése során kikerülő, rentábilis 

szállítási távolságban keletkező hulladékok hasznosítása is. 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. melléklet 107. a pontja (nem veszélyes 

hulladékhasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) alapján előzetes vizsgálati eljárás köteles. Az előzetes 

vizsgálati eljárást lezáró határozat száma: BK/KTF/02624-19/2022. A határozat tartalma szerint a 

megvalósítani kívánt tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért nem szükséges környezeti 

hatásvizsgálat elvégzése. 

 

A telephelyre a hulladékok külső, hitelesített mérlegelést követően kerülnek be. A szállítást a Kft. fogja 

végezni országos szállításra feljogosító engedélye alapján, vagy más engedéllyel rendelkező szakcég. A 

beszállított hulladékokat egymástól elkülönítve, hulladék azonosító kód szerint elválasztva deponálják. Ezt 

követően történik a szükség szerinti előkezelés, illetve az osztályozás és vagy törés. 

A telephelyen átvett hulladékok nyilvántartását a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben megadott tartalommal végzik: 

- cég, szervezeti egység, 

- tevékenység,  

- a hulladék neve, HAK kódja,  

- mennyisége, 

- keletkezés helye, 

- KÜJ, KTJ szám,  

- beszállítás időpontja, 

- fizikai megjelenési forma,  

- veszélyesség,  

- csomagolás,  

- mennyiség megállapításának módja,  

- kezelés, hasznosítás, 

- technológia anyagmérlege. 

 

A tevékenység volumene 

A törő és osztályozó munkagépek hulladék feldolgozási kapacitása gyakorlati tapasztalat alapján 1.000 

m
3
/nap. 260 munkanap/év, és 8 óra/nap munkaidőt feltételezve a maximálisan feldolgozható 

anyagmennyiség 260 x 1.000 m
3
/nap = 260.000 m

3
, mely a hulladékok anyagféleségét alapul véve, átlagosan 

1,8 t/m
3
 váltóval számolva 468.000 tonna anyagmennyiséget jelentene. 60 tehergépjármű/nap beszállítást 

alapul véve, az évente előkezelhető és hasznosítható hulladék mennyiség 390.000 tonna, mely 1.500 t/nap 

hulladék feldolgozását jelenti. 

 

A teljes ingatlan területe a földhivatali tulajdoni lapon megadottak szerint: 2 ha + 7.865 m
2
 

A hulladékkezelés (törés, osztályozás) területe: 600-700 m
2
 

Hulladékanyag- és termékanyag depóniák területe: 5.335 m
2
 

Az alapterületet, valamint átlagosan 4 m tárolási magasságot alapul véve a tárolóhelyen egyidejűleg ~38.400 

tonna hulladék tárolására van lehetőség. 

Termékanyag depóniák tároló területe: 6.025 m
2
 

Az alapterületet, valamint átlagosan 4 m tárolási magasságot alapul véve a területen egyidejűleg ~43.400 

tonna termék tárolására van lehetőség. 

Csarnoképület: 1.000 m
2
 

A csarnoképület előtti ~ 2.740 m
2
 terület szolgál a munkagépek, tehergépjárművek tárolására (erre a részre 

tervezett a hídmérleg telepítése is). 

Fásult terület: ~ 3.140 m
2
 (az ingatlan ÉNy-i végében, használata nem tervezett). 
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Előkezelési műveletek 

E02 - 01 szétválasztás (szeparálás): 

Az építést megelőző bontás során gyakran a hulladékok vegyesen, keverten jelentkeznek, mivel az épület, 

vagy építmény szerkezete eltérő anyagfajtákból áll, melyek a bontás során egymással keverednek. Ilyen 

esetben a nagyobb mennyiségben jelentkező alapvető építési hulladékból kézi vagy gépi válogatással 

leválasztják a hasznosítási műveletet gátló, vagy az elvárt termékminőség előállítását akadályozó 

hulladékokat. A válogatásból kikerülő hulladékok helyszíni gyűjtése anyagfajták szerint elkülönítve 

tervezett. A helyszíni hasznosítási műveletbe be nem vonható hulladékokat engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelőkhöz szállítják el. 

- Az anyagfajták szerint kiválogatott beton, tégla, cserép, bitumen frakció a megrendelő elvárásai szerint a 

helyszínen lesz hasznosítva, illetve nem megfelelő anyagminőség esetén kevert építési, bontási 

hulladékként más hasznosító telephelyre lesz beszállítva. 

- A kiválogatott fa, műanyag, textil, fémhulladék, növényi maradvány engedéllyel rendelkező más 

hasznosító telephelyre lesz elszállítva. 

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

Betonszerkezetes építmények bontásakor a hulladékok egy része nagy méretű, tömbös hulladékként 

jelentkezik, mely hulladékokat a hasznosítási technológia közvetlenül nem tudja fogadni. Ezen hulladékok 

gépi előkezelése szükséges, mely pl. kotró, markoló munkagépre szerelt törőfejjel tervezett. 

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás): 

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás): 

A hasznosítási műveletből keletkező másodlagos építőipari termék adott építménybe történő 

beépíthetőségére vonatkozó, szabványban rögzített elvárt anyagminőség szükségessé teheti a keverten 

jelentkező hulladékok, anyagfajták, vagy alaki jellemzők (sérült/nem sérült) szerinti szétválasztását. A 

nagyobb méretű betonhulladékok anyagminőség szerinti osztályozását elsősorban kotró, markoló 

munkagéppel, míg az alaki jellemzők szerinti osztályozást jellemzően kézi munkaerővel végzik. 

 

Hasznosítási műveletek 

(R5a) szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása: 

A törő és/vagy osztályozógépbe a hulladékokat rakodó munkagép (homlokrakodó, kotrógép) adagolja. A 

hulladékok törése, aprítása betontörővel tervezett, mely munkagépen a törőelemek állításával az elvárt 

frakcióméret is állítható. A törőgép a betonban levő vashulladékot elkülönítetten leválasztja, mely 

elkülönítve lesz gyűjtve hulladékkezelőhöz történő elszállításig. A beépítéstől függően az így előállított 

másodlagos építőipari termék közvetlenül is felhasználható, vagy speciális követelmények biztosításához a 

hulladék további osztályozása szükséges. Más építési hulladékok esetében a visszaépítés, vagy más építési 

munkaterületen történő beépítés követelményei a hulladék osztályozásával teljesíthetők. A föld hulladékból a 

hasznosíthatóság érdekében, az idegen anyagokat, hulladékokat, gépi, vagy kézi úton válogatják ki. 

A kiválogatott anyagokat, hulladékokat konténerekben gyűjtik, és típusuktól függően tovább adják 

engedéllyel rendelkező kezelőnek. 

A hulladékkezelési technológia segédanyagok felhasználását nem igényli. Vizet kizárólag vízpermet 

képzéshez a kiporzás csökkentése érdekében használnak. 

 

(R3a) szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése: 

A bitumen hulladék újrahasználatra való előkészítését (törés által) és szükség szerinti osztályozását jelenti. 

 

Az építési-bontási hulladékokból előállított, jellemzően természetes anyagokból álló, egyedi építőipari 

termék minősítését az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. § (1) 

bekezdésében megadottak szerint végzi a Kft., figyelembe véve a Megrendelő által megadott műszaki 

specifikációkat, teljesítményjellemzőket is. A fenti műveleteket követően előállított anyagok 

tereprendezésre, feltöltésre, alapok építésére (útalap, töltésalap, egyéb építményalap), valamint rekultivációs 

céllal használhatók. 

Az elvárt termékminőséget (frakcióméret, homogenitás) elsősorban a megrendelő határozza meg, illetve a 

hulladék összetétele. Elsődleges feladat a kezelendő hulladék szemrevételezéssel történő felmérése, mint a 

benne levő anyagfajták százalékos összetételének becslése, a hulladékok méret és anyagfajta 
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homogenitásának meghatározása, illetve annak eldöntése, hogy a kezelési műveletet megelőzően 

előkezelésre szükség van-e. A szemrevételezés után kerülhet sor a munkálatok ütemezésének tervezésére. 

A szükség szerinti előkezelési művelet, mint a hasznosítást gátló anyagok kiválogatása, a hasznosítást 

lehetővé tevő aprítás, és a megfelelő termékminőséget biztosító anyagfajták szerinti osztályozás után 

szemrevételezéssel ellenőrzik, hogy a kezelési művelethez szükséges feltételek adottak. A kezelési 

műveleteket a Kft. üzemnaplóban rögzíti. 

 

A kezelési művelettel létrejött másodlagos építőipari termék, töltőanyag laborvizsgálata a megrendelő által 

meghatározott paraméterekre, illetve a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben foglalt, az adott beépítésre 

vonatkozó paraméterekre történik. A vizsgálatokat minden esetben akkreditált laboratórium végzi, melyről 

jegyzőkönyvet állít ki. Az adott építménybe történő beépíthetőséget a rendelet 7. §-ban foglaltakat 

figyelembe véve az építési munka felelős műszaki vezetője nyilatkozatával igazolja. A beépítés 

megfelelőségének igazolására szolgáló adatok, laborvizsgálati jegyzőkönyvek a teljesítménynyilatkozat 

mellékletét képezik.  

 

Általánosan vizsgálandó paraméterek: 

- szemeloszlás, 

- térfogatsűrűség, 

- víztartalom, 

- anyagfajták százalékos arányának vizsgálata, 

- konzisztencia vizsgálat, 

- szervesanyag tartalom meghatározás. 

 

Speciálisan vizsgálandó paraméterek: 

- aprózódási, csiszolási, kopási ellenállás, 

- vízfelvétel, fagyállóság, 

- tapadóképesség (bitumen), 

- szemalak stb. 

 

Amennyiben az előállított másodlagos építési termék a beépítés minőségi kritériumait nem teljesíti, azt 

hulladékként kell kezelni, annak átvételére jogosult hulladékkezelőhöz történő elszállításáról a megrendelő 

gondoskodik. 

 

A tevékenység során keletkező hulladékok 

A telephelyen keletkező kommunális hulladék közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. Nem 

hasznosítható hulladékként jelentkeznek az előkezelés, vagy a hasznosítási technológia során leválasztott 

anyagok, melyek a hasznosítási műveletet gátolják, vagy vegyes összetételű építési-bontási hulladékok 

esetében az elvárt termékminőség elérését akadályozó anyagok. Ilyen anyagok lehetnek: fa-, fém-, műanyag, 

textil hulladékok. Továbbá hulladékként jelentkezhet a hasznosítási technológia során előállított másodlagos 

építőipari termék is, amennyiben a laborvizsgálatok alapján az elvárt termékminőségnek nem felel meg. Ez 

utóbbi valószínűsége elméleti, de lehetséges alternatíva. 

A fentiekben felsorolt, a tevékenység során keletkező hulladékok mennyisége előre nem határozható meg, 

alapvetően befolyásolja az adott építési helyszínen rendelkezésre álló feldolgozandó hulladékok fajtája, 

összetétele. 

A hasznosítás során esetlegesen keletkező hulladékok: 

- 17 02 01 fa, 

- 17 02 02 üveg, 

- 17 02 03 műanyag, 

- 17 04 05 vas és acél hulladékok. 

A kiválogatott üveg, műanyag hulladékot anyagfajták szerint elkülönítve, konténerben gyűjtik, a fém és 

fahulladékot ömlesztve, elkülönítve gyűjtik. Ezen hulladékok elszállítása engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelő szakcéghez történik. 

 

Elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél 

A feldolgozni tervezett hulladékokból előállított termékanyagok, másodlagos építőipari termékek, 
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haszonanyagok minősítést követően adott céllal építménybe beépíthetők és ezáltal hasznos célt szolgálnak. 

A hulladékok ilyen célra történő használata: 

- a hulladéklerakón elhelyezett hulladékok mennyiségét csökkenti, 

- ásványi nyersanyagok felhasználásától mentesít, 

- a jogszabályi kereteknek megfelelő hasznosítással hozzájárul a környezetszennyezés mérsékléséhez. 

 

5.) Előírások: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

gyűjtése, előkezelése és hasznosítása végezhető. 

2. Évente maximálisan 390.000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok 

telephelyi gyűjtése, előkezelése (R12, E02-01, E02-03, E02-05, E02-06), hasznosítása (R3, R3a, R5, 

R5a) végezhető. 

3. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 38.400 tonna hulladék tárolható. 

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

tárolható. 

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

6. 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. 

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

arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő 

helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

9. 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. 

10. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, 

úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell. 

11. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a termékként történő minősítését követően 

szűnik meg. 

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

történhet. 

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

14. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

15. 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. 

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

mellett történhet. 

17. A munkahelyi gyűjtőhelyen a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára 

vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

18. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel 

ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy 

zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és 

megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem 

gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a 
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hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – 

kármentő aljzattal kell kialakítani. 

19. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. 

20. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével és 

kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet előírásait. 

21. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

22. 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. 

23. 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. 

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

szóló igazolást. 

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

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

27. 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.  

28. 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. 

29. A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző 

gazdálkodó szervezet a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került 

hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez, amely kedvezményezettjeként a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályát kell megjelölni.  

Kérjük a letéti összegről vagy banki garanciáról a pénzintézeti igazolás megküldését.  

Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 15 napon belül.  
 

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. 

 

6.) Az engedély területi hatálya: 

 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása - 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 3. (6079/1 hrsz.) 

alatti telephelyen. 

 

Az engedély érvényességi ideje: 

 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

Szakkérdések vizsgálata: 
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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. A környezet zajterhelésének csökkentését eredményező intézkedéseket meg kell tenni. A 

dokumentációban szereplő zajvédő falat meg kell építeni. Az anyagtároló depóniák helyét úgy kell 

meghatározni, hogy azok zajárnyékoló hatása csökkentse a legközelebbi zajtól védendő épületek, területek 

zajterhelését.  

 

6. A deponálási területek pontos kijelölését követően, az üzemelés megkezdését követő 60 napon belül 

szabványos méréses zajvizsgálattal pontosítani kell a dokumentációban szereplő, hatásterületre és 

zajkibocsátásra vonatkozó számításokat. Az elkészült szakértői véleményt, mérési jegyzőkönyvet 

hatóságunkra be kell nyújtani. 

 

7. Amennyiben a zajvizsgálat eredménye alapján a hatásterületen belül találhatóak védendő épületek, 

akkor a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti zajkibocsátási határértékek 

megállapítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. Határidő: 

üzemelés megkezdését követő 90 napon belül.  

 

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

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

 

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

következzen be.  

 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.  

 

11. 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.  

 

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

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

 

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

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.  

 

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

eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.  
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*** 

 

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

08/NEO/11330-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre a Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 2000 Szentendre, Pannónia u. 1-3.) kérelmére, a 6400 Kiskunhalas, belterület 6079/1 hrsz.-ú 

ingatlan telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, szakmai 

álláspontomat az alábbiakban adom meg: 

 

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

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

bűzzel terheli.  

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

határértékeket.  

3. Az üzemelés alapját adó nem veszélyes hulladékok gyűjtését és szállítását szennyezést kizáró módon 

kell végezni.  

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

közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. 

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

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

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

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

8. A dolgozók számára mobil WC biztosítása szükséges 

9. A dolgozók számára kihelyezésre kerülő mobil irodai konténerben biztosítani szükséges a kézmosási 

lehetőséget. Ezt a vizet csak szociális célokra szabad használni. A vízvételi helyen ki kell helyezni a  

„nem ivóvíz” feliratot. Az így keletkezett szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni, szükség szerint 

engedéllyel rendelkező vállalkozóval kell elszállíttatni kezelés céljából. 

10. A dolgozók számára palackozott ivóvizet kell biztosítani. 

11. A kommunális hulladék elszállítására szerződést kell kötni, tárolására rendszeresített hulladékgyűjtő 

edényt kell beszerezni. 

 

*** 

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 
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szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az Engedélyes a tevékenységét az 

engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést 

akadályozza. 

 

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

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

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

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

fel. 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

bíróság) kell címezni.  

 

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

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart. 
 

*** 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3170-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

Kft. (2000 Szentendre, Pannónia utca 1-3.) kérelmére Kiskunhalas, belterület 6079/1 hrsz. alatti telephely 

nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási 

tevékenység engedélyezésére indult hatósági eljárásban - megküldött BK/HGO/04658-4/2022 számú 

szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi 

szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A nem veszélyes hulladékok előkezelése- és hasznosítása vonatkozásában 
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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-EüMFVM 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. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

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

elszállítását igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és az arra jogosult ellenőrzést végző személynek be kell 

tudni mutatni. 

 

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. 

 

Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének V/326-4/2022. ügyiratszámú szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által hivatalomhoz 

küldött, 2022. július 13-én kelt megkeresés – Green Collect Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

előkezelése, hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása – ügyében 

előzetes szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom ki: 

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

a település tisztaságáról szóló 59/2005.(XI.30.), az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté 

nyilvánításáról szóló 5/2022. (I.24.), valamint az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté 

nyilvánításáról szóló 22/2005.(VI.01.) rendeletére – nem érint helyi védettség alatt álló területet, illetve a 

helyi rendeletben rögzített természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes.  

A kérelemben megjelölt létesítmény a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott természetvédelmi 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel. 

 

Tájékoztatom, hogy hatósági eljárás során az egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás 

használható fel. Az Ákr. 57. §-a alapján törvény vagy kormányrendelet az egy évtől eltérő időtartamot is 

megállapíthat. 

 

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett. 
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Végzésemmel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a végzés elleni jogorvoslati jog az eljárást lezáró 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében 

gyakorolható. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Green Collect Kft. (2000 Szentendre, Pannónia utca 1-3.) 2022. július 8. napján – a 6400 Kiskunhalas, 

Szénás u. 3. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti – kérelmet terjesztett elő 

hatóságunknál. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A dolgozók létszáma: 5 fő/műszak, valamint 1 fő környezetvédelmi megbízott – Sivók Gábor (kamarai 

regisztrációs száma: 06/1156). A Kft. a dolgozók részére munkaruházatot és egyéni védőeszközöket biztosít.  

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

Mobil kivitelű hulladék feldolgozó munkagépek: 

- 1db McCloskey R155 mobil osztályozó munkagép 

Motorteljesítmény: 95 kW 

Kapacitás: max 1000 -1300 m
3
/d 

Munkavégzésre felállított gép: hossza: 15,2 m, munkaszélessége: 13,4 m 

- 1db McCloskey I44 mobil törő munkagép 

Kapacitás: max 350 t/ó 

Motorteljesítmény: 268 kW 

Munkavégzésre felállított gép: hossza: 15,7 m, munkaszélessége: 4,2 m 

-1db Hartl-Crusher HBC-950 mobil törő munkagép 

Kapacitás: max 140 t/ó 

Meghajtása elektromos 

Rakodógépek: 

- 1db CAT 950 rakodógép, mely mérlegelésre is alkalmas rakodókanállal rendelkezik. 

Motorteljesítmény: 168 kW 

- 1db CAT 320 forgó kotró 

Hídmérleg: 

- 1db 60 tonna mérőkapacitás 

 

A Kft. beküldte a 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 3. (6079/1 hrsz.) szám alatti terület tulajdonosával a Marden 

Communications Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződést. 

 

A Kft. beküldte a Kunság-Halas Nonprofit Kft.-vel (6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz.) 

kötött szerződést, amely alapján a 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz. alatti telephelyen lévő 

hitelesített mérleget hulladék mérlegelésre használhatja. 

 

A Kft. rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt.-nél a nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, hasznosítása, 

értékesítése tevékenységre is vonatkozó felelősség biztosítással (szerződésszám: 930/8624115). 

 

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) 

bekezdésének o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 
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A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel. 

 

A rendelkezik a 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 3. (6079/1 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó, Kiskunhalas 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által H/834-16/2022. iktatószámon kiadott telepengedéllyel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 10., 17., 20., 23. pontjai, valamint Ht. 12. § (2), és 15. § (2) bekezdései alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 2. és 5. pontjában tett előírásait a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

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

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

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) és 15. § (5) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) 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. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

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

tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

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

A rendelkező rész 21-22. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

A rendelkező rész 23. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. §, 8. §, 12. §-a 

alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 25. 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 26. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 
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(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 27. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 28. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 29. pontjában rögzített előírást előírást a Ht. 70. § (1) 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. 

 

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/04658-5/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a Green Collect Kft. (2000 Szentendre, Pannónia utca 1-3.), 

mint ügyfél részére a Kiskunhalas, 6079/1 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

előkezelése, hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.  

 

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

alábbiakat állapította meg:  

 

A Green Collect Kft. (2000 Szentendre, Pannónia u. 1-3.) építési-bontási hulladékok előkezelését, illetve 

töréssel, osztályozással történő hasznosítását tervezi végezni a telepen. A beszállított hulladékok egymástól 

elkülönítve, hulladék azonosító kód szerint elválasztva deponálják. Ezt követően történik a szükség szerinti 

előkezelés, illetve az osztályozás és vagy törés. A telepen a munkagépek javítása, karbantartása nem 
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tervezett, a tevékenység során veszélyes hulladék nem keletkezik, ezért veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely 

nem lesz kiépítve. A technológiának nincs vízigénye. Az üzemeltetés során a kiporzás mentesítéséhez 

szükséges vizet tartályos beszállítással fogják megoldani. A dolgozók ivóvíz ellátását palackozott 

ásványvízzel biztosítják. A telephelyen szociális szennyvíz mobil WC használata során keletkezik, mely 

elszállításra kerül. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az ingatlanra hulló csapadékvíz ingatlanon belül 

elszikkad. Szennyezett csapadékvíz a tevékenység során nem keletkezik.  

 

 Levegőtisztaság-védelem:  

 

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

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

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

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”  

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

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

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

 

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

 

Zaj- és rezgésvédelem:  

 

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

rendelet hatálya alá tartozik. A telephely Kiskunhalas K-i részén lévő összefüggő gazdasági, kereskedelmi, 

szolgáltató övezetben (Gksz), a 6079/1 hrsz. alatt helyezkedik el. Közvetlen környezetében a Gksz övezet 

beépített vagy beépítetlen telephelyei, ill. a Galamb utca, a Szénás utca és a Félegyházi út mentén 

lakóépületek is találhatók. A telephelyre irányuló célforgalom az 5402 sz. összekötő úton, erről csatlakozva a 

Szénás utcán át éri el a telephelyet.  

 

Az építési-bontási hulladék hasznosítását mobil törőgép, valamint osztályozógép segítségével kívánják 

megvalósítani. A törőgép a betonban lévő vashulladékot elkülönítetten választja le, melyet külön gyűjtenek. 

A föld hulladékból gépi vagy kézi úton válogatják ki az idegen anyagokat annak érdekében, hogy 

haszonanyagként lehessen felhasználni. A bitumen hulladék újra használatra történő kezelése szintén töréssel 

és osztályozással valósul meg.  

 

A Kiskunhalas, Félegyházi út 7. szám (6064 hrsz.) alatti lakott épület védelme érdekében a telep DK-i 

oldalán a meglévő betonelemes kerítéssel párhuzamosan, a tevékenység időtartamáig mintegy 130 m 

hosszon, 4 m magas zajvédő fal építése, depónia kialakítása szükséges. A Kft. a zajvédelmet a beszállításra 

kerülő ömlesztett hulladékból, majd a hulladékkezelés indítását követően azt leváltva a képzett 

termékanyagból tervezi kiépíteni. A beerdősült területet érintetlenül hagyják a zajvédő fal telepítése során.  

 

Táj- és természetvédelem:  

 

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

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

fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.  

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

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

hatáskörünk hiányát állapítottam meg.  

 

Földtani közeg védelmi:  

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 

BK-08/NEO/11330-2/2022. iktató számú környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

   A Green Collect Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Pannónia u. 1-3.) kérelmére, a 6400 Kiskunhalas, 

belterület 6079/1 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és 

hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 

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

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

szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan. 

 

A rendelkezésre álló  

 https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-

download/8a4880ee814901f90181f6f2118e4474/127152/3712523999700018901/Green%20Collect%20Kft.

%20hullad%C3%A9kgazd%C3%A1lkod%C3%A1si%20enged%C3%A9ly%20mell%C3%A9kletek.zip 

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

egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének 

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

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények 

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

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

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

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

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

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

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

követelményeinek való megfelelést vizsgáltuk.  

 

A szakmai álláspontomat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

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

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

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

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

XXV. törvény 15-16.§ és 28-29.§-iban, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 4. §-

ában és 5.§ (1) – (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

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

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9.§ (1) pontjában és a 4. sz. melléklet 3. és 

7. pontjában, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. 

(XII. 1.) EüM rendelete 3. § és 8 §; 9. §, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

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

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

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

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

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

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

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

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Csongrás-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3170-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása:  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/04658-

4/2022 számú, 2022. július 13. napján érkeztetett ügyiratában - Green Collect Kft. (2000 Szentendre, 

Pannónia utca 1-3.) kérelmére Kiskunhalas, belterület 6079/1 hrsz. alatti telephely nem veszélyes hulladék 

gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése iránt 

indult hatósági eljárásban - a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági 

állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján, az első fokon eljáró 

területi vízügyi-, vízvédelmi hatóság hatáskörben eljárva vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a 

felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesülnek-e, illetve annak elbírálása, 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 elektronikus úton megküldött dokumentációból a fent hivatkozott 

szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A Green Collect Kft. Kiskunhalas, belterület 6079/1 hrsz. alatti telephelyen építési és bontási nem veszélyes 

hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi végezni. A hulladékgazdálkodási tevékenységhez 

a hulladékok részben a Kft. saját tevékenységéből fognak származni, részben engedéllyel rendelkező cégek 

szállítják majd be a telephelyre. A telephelyen tervezett többek között a Budapest-Kelebia határátkelő közti 

150. számú vasútvonal fejlesztése során kikerülő, rentábilis szállítási távolságban keletkező hulladékok 

hasznosítása is. A telephelyre a hulladékok külső mérlegelést követően kerülnek be. A beszállított 

hulladékokat egymástól elkülönítve, hulladék azonosító kód szerint elválasztva deponálják, ezt követően 

történik a szükség szerinti előkezelés, illetve az osztályozás és/vagy törés. A Kft. maximálisan 390000 t/év 

hulladékfeldolgozással számol. 

 

Vízellátás: 

 

A technológiának nincs vízigénye. 

 

Az üzemeltetés során a kiporzás mentesítéséhez szükséges vizet tartályos beszállítással tervezik biztosítani. 
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A dolgozók ivóvíz ellátását palackozott ásványvízzel biztosítják. 

 

Szennyvíz elhelyezés: 

 

A telephelyen szociális szennyvíz mobil WC és kézmosós irodakonténerek használata során keletkezik, mely 

elszállításra kerül. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Csapadékvíz elhelyezés: 

Az ingatlanra hulló csapadékvíz ingatlanon belül elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem 

keletkezik. 

 

A rendelkező részben tett előírásaink indokolása: 

 

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 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 fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a 

felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, illetőleg nincsen hatása 

az árvíz-és jég levonulására, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal 

hozzájárultam. 

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2022. július 13. 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. 
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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 állapított 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. 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének V/326-4/2022. ügyiratszámú szakhatósági 

állásfoglalásának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a Green Collect Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, 

hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély ügyében előzetes szakhatósági 

állásfoglalás kiadása iránti kérelmet terjesztett elő hatóságomnál abban a kérdésben, hogy a tevékenység a 

helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak 

szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, 

szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárás során 

annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 

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

települési önkormányzat jegyzőjét, mint szakhatóságot kell megkeresni, ha a tevékenység helyi jelentőségű 

védett természeti területet érint. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom rendelkezik 

illetékességgel. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 57. §-a alapján 

„ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott 

kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával 

előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki”. 

 

A kérdés elbírálása során megvizsgáltam a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben 

meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek 

mellett megfelel-e, és megállapítottam, hogy a kérelemben megjelölt létesítmény a helyi önkormányzati 

rendeletekben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.  

 

Fentiekre tekintettel előzetes szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § (2) bekezdése alapján a rendelkező 

részben foglaltak szerint adtam ki. 

 

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. táblázata 59. sora, illetékességét az 

Ákr. 16. § (1) bekezdésének b) pontja állapítja meg.  

 

Döntésem a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. § (1) 

bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A szakhatósági állásfoglalás felhasználhatóságának határidejével kapcsolatban az Ákr. 57. §-a alapján adtam 
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tájékoztatást. 

 

A végzéssel szemben a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a zárja ki, a jogorvoslattal kapcsolatban az 

Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.  

 

*** 

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/04658-10/2022. 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 13. napján kelt BK/HGO/04658-2/2022. 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/04658-3/2022. 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. 

 

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. 
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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 3. 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából 

 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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Kapják: 

 

1.Green Collect Kft. (2000 Szentendre, Pannónia utca 1-3.)                                                24099970#cégkapu 

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

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

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

4.BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)                                                                                              HKP                          

5.BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 

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

6.Hatósági Nyilvántartás 

7.Irattár 
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