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Tárgy: az FBH-NP Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. szám, telephely: 6521 Vaskút, 0551/2 

hrsz., KÜJ: 103203115, KTJ: 101 265 543, KSH szám: 24290054-3821-572-03, adószám: 24290054-2-03, 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 24290054#cegkapu) részére  a 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. alatti 

telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó  2019. december 2. napján kelt 

BK-05/KTF/05179-11/2019. iktatószámon kiadott és BK/HGO/00130-18/2022. iktatószámon 

módosított jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyét – kérelemre – az alábbiak szerint 

 

módosítom.  

 

I. Az alapengedély rendelkező részének 2. oldalán „Az engedélyezett tevékenység” című rész az 

alábbiak szerint módosul:  

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe (R12; E02-01, E02-04, E02-05, E02-06) bevonni kívánt nem 

veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 

 

Hulladék azonosító 

kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék mennyiség 

[tonna/év] 

02 01 04 
műanyaghulladék (kivéve 

csomagolóeszközöket) 

14 000 

02 01 10 fémhulladék 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 

15 01 05 
vegyes összetételű kompozit csomagolási 

hulladékok 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 

15 01 07 üveg csomagolási hulladékok 

20 01 01 papír és karton 

20 01 02 üveg 

20 01 39 műanyagok 
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20 01 40 fémek 

20 03 07 lomhulladék 

Összesen: 14 000 

 

II. A  BK/HGO/00130-18/2022.  ikt. számon kiadott módosító határozat 1. oldalán található II. pontja 

az alábbiak szerint módosul: 

 

2. A válogatóműben évente maximálisan 14 000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék 

előkezelése, hasznosítást megelőző előkészítése végezhető. A telephelyen egyidejűleg tárolt, kezelésre váró 

hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 200 tonnát, a fedett bálatárolóban az előkezelt, hasznosításra 

előkészített, anyagában hasznosítható hulladék mennyisége a 960 tonnát, ill. a nyílt téren tárolt, előkezelésen 

átesett, anyagában nem hasznosítható másodlagos hulladék mennyisége a 3 940 tonnát. 

 

III. A BK/HGO/00130-18/2022.  ikt. számon kiadott módosító határozat 2. oldalán található III. 

pontjának 6. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. a válogatóműben a műszakok számának növelésével fogja biztosítani a 14 000 

t/év kapacitást.  

 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Osztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/06593-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.), mint ügyfél részére a Vaskút, 0551/2 hrsz. 

telephelyen végzett nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély módosításához.  

 

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

védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

 

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 tevékenység végzése során a hulladékok tárolása és beszállítása csak környezetszennyezést kizáró 

módon történhet. 

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

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

4. 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). 

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

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

környezetkárosítást. 

6. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

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

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

illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 
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2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

01/NEO/15311-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

Kiskun Megyei Kormányhivatal egészségügyi államigazgatási szervként, népegészségügyi feladatkörében 

eljáró Bajai Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályát, szakmai állásfoglalás kiadása érdekében. Az 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. (6521 Vaskút 0551/2 hrsz.) megbízásából Tombácz Szintia által, a 

6521 Vaskút, 0551/2. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó 

05179-11/2019. számon kiadott és a BK/HGO/00130-18/202. iktatószámon módosított hulladékgazdálkodási 

engedély nem jelentős engedélymódosításának tárgyában benyújtott dokumentáció alapján, közegészségügyi 

szempontból a szakkérdések vizsgálata vonatkozásában kialakított szakmai állásfoglalásom az alábbi: 

 

 A tevékenységet oly módon kell végezni, hogy a környezet (talaj, talajvíz, levegő) szennyezése 

kizárt legyen.  

 Az üzemi létesítményből származó zajterhelés csökkentése érdekében törekedni kell a telephelyen 

alkalmazott technológiák és berendezések megfelelő szintű műszaki állapotának folyamatos 

biztosítására, a berendezések folyamatos korszerűsítésére. 

 A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében a munkahelyi 

kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési 

intézkedéseket. 

 A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés 

feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres 

tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő 

szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével. 

 A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a 

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

szennyezhessék, károsíthassák. A felhasználásuk és tárolásuk során a biztonsági adatlapban 

foglaltakat be kell tartani. 

 A működés során a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett 

biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel. 

 A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább évenként két 

alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni.  

 A nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó egészségvédelmi 

követelményeket. 

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat 

keretében támadható meg. 

 

 

*** 

 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

3500/4118-1/2022. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) BK/HGO/05172-4/2022. számú megkeresésére, a Felső-Bácskai Hulladék-NP Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. – a továbbiakban: FBH-NP Nonprofit Kft. – a 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. alatti telephelyen, 

nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó 2019. december 2. napján kelt BK-05/KTF/05179-
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11/2019. iktatószámon kiadott és a BK/HGO/00130-18/2022. iktatószámon módosított hulladékgazdálkodási 

engedélyének módosítása iránti kérelméhez 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 okozhatja a (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a 

felszín alatti vizek vonatkozásában. 

 

 

Figyelemfelhívás: 

 

A hulladék előkezelő terek, építmények padozatát rendszeresen ellenőrizni kell és a vízzáróság szükség 

szerinti kijavításáról haladéktalanul gondoskodni kell. 

 

A telephelyen lévő vízilétesítmények üzemeltetését és fenntartását a III/429. vízikönyvi számú vízjogi 

üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint maradéktalanul be kell tartani az üzemeltetőnek. 

 

 

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

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 
2.Vaskút Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének V/222-5/2022. ikt. számú nyilatkozata: 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, hrsz.: 0551/2) kérésére a Vaskút, külterület 0551/2 hrsz. alatti 

ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítására 

irányuló engedélyezési eljárásában szakhatósági hozzájárulásomat 

 

kikötés nélkül megadom. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

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

 

A kérelmező 60.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

bíróság) kell címezni.  

 

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

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

https://e-kormányablak/
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A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart. 
 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. szám, telephely: 6521 Vaskút, 0551/2 

hrsz., KÜJ: 103203115, KTJ: 101 265 543, KSH szám: 24290054-3821-572-03, adószám: 24290054-2-03, 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 24290054#cegkapu) képviseletében Tombácz Szintia környezetvédelmi 

megbízott által 2022. szeptember 07. napján – a 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. alatti telephelyen, nem veszélyes 

hulladékok előkezelésére vonatkozó 2019. december 2. napján kelt BK-05/KTF/05179-11/2019. 

iktatószámon kiadott és a BK/HGO/00130-18/2022. iktatószámon módosított hulladékgazdálkodási 

engedélyének módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál. 

 

Hatóságunk a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy a kérelmező ügyfél az eljárási szolgáltatási díjat 

a kérelem benyújtásával egyidejűen nem fizette meg. 

 

Hatóságunk 2022. szeptember 15. napján kelt BK/HGO/05172-6/2022. iktatószámú végzésével az eljárási 

szolgáltatási díj megfizetésére, hívta fel a kérelmező ügyfelet. 

 

A kérelmező ügyfél képviseletében eljáró Tombácz Szintia környezetvédelmi megbízott 2022. szeptember 

16. napján E- papíron megküldte az eljárási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. 

 

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 Ht. 79. § (4) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, 

valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja. 

 

Az engedély egyebekben történő módosításának jogszabályi akadálya nincs. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 
Az FBH-NP Nonprofit Kft. a 12 000 tonna/év előkezelhető hulladékmennyiség 14 000 tonna/év 

mennyiségre történő emelését a válogatómű műszakszámának növelésével fogja biztosítani. 

 

A tárgyi módosítás a válogatóműben egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét nem befolyásolja, így 

annak módosítása nem szükséges, a keletkező és anyagában hasznosítható nem veszélyes hulladékok 

mennyiségi növekedését a kiszállítások frekvenciájának növelésével fogja a Kft. ellensúlyozni. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű 

táblázat 57., 58. pontjában (vízügy-vízvédelem), és 59. pontjában (helyi természetvédelem) meghatározott 

szakkérdések tekintetében illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján a Rendelet 1. és 2. számú melléklet 

vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések tekintetében a hatósági feladat ellátásához szükséges 

szakmai álláspontok megadására tekintettel a társhatóságokat megkerestem. 
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A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Osztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/06593-2/2022. ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 

 
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/05172-5/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.), mint 

ügyfél részére a Vaskút, 0551/2 hrsz. telephelyen végzett nem veszélyes hulladék előkezelése 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához. 

 

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

alábbiakat állapította meg:  

 

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékkezelő központot üzemeltet a Vaskút, 0551/2 hrsz. alatti 

telephelyen. Az FBH-NP Nonprofit Kft. a BK-05/KTF/05179-11/2019. számon kiadott 

hulladékgazdálkodási engedélynek megfelelően végzi a Vaskút, 0551/2hrsz. alatti válogatóműben a nem 

veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosításra történő előkészítése tevékenységet.  

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére alkalmas tároló helyek feltöltése minden esetben a gyűjteni kívánt 

hulladékáram tulajdonságainak figyelembevételével történik. Nyílt térrészen kizárólag olyan hulladékáramok 

kerülnek gyűjtésre, melyek az időjárás viszontagságival szemben ellenállóak és a kitettség nem befolyásolja 

a további hasznosítás lehetőségét. Az egyéb, kevert csomagolási hulladékok gyűjtése elsődlegesen a 

válogatócsarnok manipulációs területén történik, amennyiben azonban a közszolgáltatás körében begyűjtésre 

kerülő hulladék mennyisége meghaladja a válogatómű előkezelési kapacitását, úgy kiszállításig 

(bérválogatás), illetve az előkezelés megkezdéséig nyílt térrészen kerülnek gyűjtésre, bálázott formában. 

A válogató és bálázó sorhoz porleválasztó berendezés nem kapcsolódik, bejelentés köteles légszennyező 

pontforrás jelenleg nem üzemel, és nem létesül új légszennyező pontforrás sem. Levegővédelem tekintetében 

a vonatkozó BK-05/KTF/05179-11/2019. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltakhoz 

képest eltérés nem fog jelentkezni. 

A válogatómű és a fedett bálatároló rész a csarnoképületben található, padozatuk szilárd simított beton. A 

válogatócsarnok körüli térrész szilárd, betonozott. 

A módosítás 12.000 tonna/év előkezelhető hulladékmennyiség 14.000 tonna/év mennyiségre történő 

emelését érinti. A tárgyi módosítás a válogatóműben egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét nem 

befolyásolja 

 

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 környezeti zaj és rezgés elleni védelem tekintetében a vonatkozó BK-05/KTF/05179-11/2019. iktatószámú 

hulladékgazdálkodási engedélyben foglaltakhoz képest eltérés nem fog jelentkezni. 

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

rendelet hatálya alá tartozik. A hatásterületen nincs védendő épület és védett terület. 

 

Táj- és természetvédelem:  
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Az érintett Vaskút 0551/2 hrsz.-ú külterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, 

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

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

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

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 

Földtani közeg védelmi: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

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

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

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

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

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

rendelet határozza meg. 

 

A 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.  

 

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

01/NEO/15311-2/2022. ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, hivatkozott számú megkeresésében szakmai állásfoglalás 

kialakítására kérte fel hatóságomat az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. (6521 Vaskút 0551/2 hrsz.) 

által a 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó nem veszélyes hulladékok előkezelésére 

vonatkozó 05179-11/2019. számon kiadott és a BK/HGO/00130-18/202. iktatószámon módosított 

hulladékgazdálkodási engedély nem jelentős engedélymódosításának tárgyában a hulladékgazdálkodási 

hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdés alapján. A rendelet 2. számú 

mellékletben meghatározott szakkérdéseket megvizsgáltam és a dokumentációban foglaltak alapján 

megállapítottam, hogy környezet-egészségügyi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély módosítása 

kiadható a rendelkező részben foglaltak figyelembe vételével.  

 
 A FBH-NP Nonprofit Kft. az elmúlt egy évben tapasztalt, valamint a várhatóan bekövetkező változások 

miatt a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítását szeretné kérelmezni. 

A Kft. a 12.000 tonna/év előkezelhető hulladékmennyiség 14.000 tonna/év mennyiségre történő 

emelését a válogatómű műszakszámának növelésével fogja biztosítani.  

A tárgyi módosítás a válogatóműben egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét nem befolyásolja, 

így annak módosítása nem szükséges, a keletkező és anyagában hasznosítható nem veszélyes 

hulladékok mennyiségi növekedését a kiszállítások frekvenciájának növelésével fogja a Kft. 

ellensúlyozni. 
 

 A vizsgált dokumentáció a: 

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

download/8a4880ee814901f901833fd4ef8a0622/130088/5753828527998967086/FBH-

NP%20Nonprofit%20Kft.%20-%20mell%C3%A9klet.zip 

 tárhelyen volt elérhető. 

 

Szakmai álláspontom kialakításakor figyelembe vettem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendelet. 

(IV. 10.),, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a 

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f901833fd4ef8a0622/130088/5753828527998967086/FBH-NP%20Nonprofit%20Kft.%20-%20mell%C3%A9klet.zip
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f901833fd4ef8a0622/130088/5753828527998967086/FBH-NP%20Nonprofit%20Kft.%20-%20mell%C3%A9klet.zip
https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee814901f901833fd4ef8a0622/130088/5753828527998967086/FBH-NP%20Nonprofit%20Kft.%20-%20mell%C3%A9klet.zip
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vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet, a biocid termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának feltételeiről” szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet, a 

nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a munkahelyek 

kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait. 

 

Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, valamint e joghelyre 

hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§-ában foglaltakra is.   

 

Hatóságom hatáskörét környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 31.§. (1) bekezdése, 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 (továbbiakban: 

Korm r.) 4.§ és 13.§ (1), illetékességét Ákr. 16.§ (1) bekezdés b) pontja, a Korm. rend. 5 § és a 2. számú 

melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete 

határozza meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

3500/4118-1/2022. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolja: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) BK/HGO/05172-4/2022. számú megkeresésével, a FBH-NP Nonprofit Kft. a 6521 Vaskút, 0551/2 

hrsz. alatti telephelyen, nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó 2019. december 2. napján kelt 

BK-05/KTF/05179-11/2019. iktatószámon kiadott és a BK/HGO/00130-18/2022. iktatószámon módosított 

hulladékgazdálkodási engedélyének módosításához 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 hatáskörben szakhatóságként 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 vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta: 

 

ad. 1.: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAV Kr.) 

10. § alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, 

 

ad.2.: Az előírást a FAV Kr.10. § c) alapján tette a vízügyi-vízvédelmi hatóság.  

 

 

A területi vízügyi/vízvédelmi hatóság a kérelem, és a mellékletét képező elektronikus tárhelyen 

elérhető dokumentáció és a rendelkezésére álló iratanyagok alapján az alábbiakat állapította meg: 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. a BK-05/KTF/05179-11/2019. iktatószámon kiadott, majd legutóbb a 

BK/HGO/00130-18/2022 iktatószámon módosított hulladékgazdálkodási engedélynek megfelelően végzi a 
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6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. alatti válogatóműben a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosításra 

történő előkészítése tevékenységet. 

 

A Kft. az elmúlt egy évben tapasztalt, valamint a várhatóan bekövetkező változások miatt a vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély módosítását kérelmezi, így a jelenlegi hulladékgazdálkodási – hasznosítás – 

tevékenységébe (16 01 03 Hulladékká vált gumiabroncsok) bevonni kíván további, nem veszélyes 

hulladékok gyűjtését, kezelését az alábbi táblázat szerint:  

 

Azonosító kód Megnevezés 
Mennyiség 

t/év 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve csomagolóeszközöket) 

14.000 

02 01 10 fémhulladék 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 04 fém csomagolási hulladékok 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 

15 01 07 üveg csomagolási hulladékok 

20 01 01 papír és karton 

20 01 02 üveg 

20 01 39 műanyagok 

20 01 40 fémek 

20 03 07  lomhulladék 14.000 

 

A Kft. a 12.000 tonna/év előkezelhető hulladékmennyiség 14.000 tonna/év mennyiségre történő emelését a 

válogatómű műszakszámának növelésével fogja biztosítani. 

 

A tárgyi módosítás a válogatóműben egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét nem befolyásolja, így 

annak módosítása nem szükséges, a keletkező és anyagában hasznosítható nem veszélyes hulladékok 

mennyiségi növekedését a kiszállítások frekvenciájának növelésével fogja a Kft. ellensúlyozni. 

 

Szakkérdések vizsgálata 
Vízellátás: 

A telephely vízellátása a települési vezetékes vízhálózatról történik. A telephelyen meglévő 70,0 m 

talpmélységű kút tartalék vízbázisként üzemel. 

Az engedélyezés tárgyát képező hulladékgazdálkodási technológiának vízigénye nincs. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A központi iroda épület és a csarnoképület szociális helyiségeiben keletkező kommunális szennyvizet 

mindkét épületnél egy 15 m
3
-es zárt aknában gyűjtik, majd arra jogosult vállalkozóval a bajai 

szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra.  

Technológiai szennyvíz a nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenység során nem keletkezik. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A telephelyen a csapadék- és csurgalékvíz rendszer kiépített, elválasztott rendszerű. Szigetelt 

gyűjtőmedencék fogadják a területen keletkező összes szennyezett/szennyeződhető csurgalék- és 

csapadékvizet. A megnövekedett hulladék mennyiség tárolását szolgáló meglévő térbeton a csapadékvíz 

elvezető rendszerbe bekapcsolásra került. 

 

Vízvédelem: 

A szennyvizek gyűjtésének, a csapadékvizek és a csurgalékvizek elvezetésének és kezelésének módja a 

felszíni és felszín alatti vizek minőségére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. A telephelyen 

folytatott tevékenység felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásának nyomon követése a telephelyen 

meglévő 6 db talajvíz monitoring kút üzemeltetése által biztosított.  

Felszíni vízfolyás a telephely közelében nincs. 

A Vaskút 0551/2 hrsz. alatti regionális hulladékkezelő telep területén megépített vízilétesítmények 

üzemeltetésére és fenntartására a vízügyi hatóság a 35300/1378-5/2021.ált. számú határozatában (vízikönyvi 

szám: III/429.) adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a FBH-NP Nonprofit Kft. részére. 

A vízjogi üzemeltetési engedély 2026. szeptember 30-ig hatályos. 
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A létesítmény környezetre gyakorolt hatásának figyelése a legbiztonságosabb műszaki védelem és 

üzemeltetési technológia mellett ellenőrző monitoring-rendszerrel történik, mely elsősorban a felszín alatti 

víz vizsgálatára terjed ki. 

A földtani közegre, felszín alatti vízre a nem veszélyes hulladékok előkészítése káros hatást nem gyakorol. 

 

Vízbázis védelem (változatlan): 

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

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek. 

 

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

szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elhelyezése, a meglévő csurgalékvíz 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. 

 

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. 

 

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. 

 

2. Vaskút Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének V/222-5/2022. számú szakkérdésben a 

rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya szakhatósági hozzájárulást kért az 

FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, hrsz.: 0551/2) kérelmező által a Vaskút, külterület 0551/2 hrsz-ú 

ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

módosításának engedélyezési eljárásában. 

 

A rendelkezésre álló dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenyég végzése Vaskút 

Nagyközség vonatkozásában helyi védettség alatt álló területet nem érint, a településrendezési tervvel 

nem ellentétes. 

 

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet, 19. 

táblázat 59. pontjában foglaltaknak megfelelően, kikötések nélkül megadtam. 

 

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 
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A kérelmező 60.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja, 

valamint 37. pontja alapján. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

(2) bekezdése rendelkezik. 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

foglaltakon alapul. 

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

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

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

 

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

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

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

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

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

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

tájékoztatást. 

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, „időbélyegző szerint” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút 0551/2 hrsz.)  24290054#cégkapu 

2. Tombácz Szintia (6725 Szeged, Pálfy u. 92.) ügyfélkapu (4T) 

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

 (6500 Baja, Kolozsvár u. 1.)  HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

 (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.)  HKP 

5. Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal (6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.)  HKP 

6. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási  

Osztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

körút 2.) HKP 

7. Hatósági nyilvántartás 
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