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Tárgy: DESIGN Kft. - 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) – veszélyes hulladék előkezelésére 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. 

adószám: 10304752-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-000194, KÜJ: 100 269 248, KSH szám: 10304752-3822-

113-03, KTJ: 100 844 792 hivatalos elektronikus elérhetősége: 10304752#cegkapu, rövidített elnevezése: 

DESIGN Kft.) részére  

 

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

Név:  DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  DESIGN Kft. 

Székhely:  6000 Kecskemét, Ipar u. 6. 

Telephely:  6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) 

KÜJ szám:  100 269 248 

KTJ szám:  100 844 792 

Adószám:  10304752-2-03 

KSH szám:  10304752-3822-113-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-000194 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Veszélyes hulladék előkezelése.  

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

D13  Keverés vagy elegyítés a D1–D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód 

hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, 

mint például a D1–D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, 

pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés) 

 

 

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

E02-14 fertőtlenítés. 

 

3.) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható hulladékok jellege, megnevezése és mennyisége 

 

A hulladékgazdálkodási – előkezelés (D13; E02-03, E02-14) – tevékenységbe bevonható veszélyes 

hulladékok megnevezése, mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

18 

EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ 

AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a 

konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból 

származik) 

18 01 
szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből 

származó hulladék 

18 01 03* 
egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 

követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 
1 170 

Összesen: 1 170 

 

 

4). Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

A DESIGN Kft. a veszélyes hulladék gyűjtését külön engedély alapján végzi a telephelyén. A kórházaktól, 

rendelőintézetektől, orvosi szolgáltatóktól külön engedély alapján átvett 18 01 03* azonosító kódú veszélyes 

egészségügyi hulladék szállítmányt (csomagolásának meg kell felelnie az egészségügyi szolgáltatónál 

képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI 

rendelet 2. számú mellékletében foglalt követelményeknek) a telephelyen belül az előkezelési 

technológiának helyet adó 8. számú csarnoképülethez irányítják. Az egészségügyi hulladék ADR minősített 

elsődleges csomagolóeszközben és jellemzően 770 és 1 100 literes, szabványos, kereskedelmi forgalomban 

kapható műanyag, fedeles gyűjtőedényekbe és felülről nyitott IBC tartályokba csomagolva szállítják be a 

telephelyre és ezekben kerülnek tárolásra a telephelyen belül a 8. számú csarnoképületben kialakított 

tárolóhelyen. 

Az előkezelési tevékenység a 8. számú csarnoképület 250 m
2
 alapterületű, műszaki védelemmel kialakított, 

az egészségügyi hulladékok hulladéktároló helyeként is szolgáló épületrészében történik.  Az egészségügyi 

hulladékok útja a csarnoképületen belül egyirányú annak érdekében, hogy az előkezelés során sterilizált 

hulladék keresztszennyeződése (visszafertőződése) kizárható legyen. Az előkezelés (sterilizálás; E02-14, 

D13) PLC kijelzővel felszerelt, szabályozott, zárt rendszerű GIENT MWI-1000 típusú autokláv 

berendezésben történik. A berendezés egy zárt nyomástartó edényt képező feltöltő kamrából, aprító 

berendezésből és sterilizáló kamrából áll. A sterilizálási eljáráshoz szükséges telített gőzt 135 kW bemenő 

hőteljesítményű kazán biztosítja. A sterilizálási technológiában feldolgozott tételekről részletes, naprakész 

üzemnaplót vezetnek, amiben rögzítésre kerül dátumszerűen a sterilizálási ciklusok darabszáma, az előkezelt 

hulladék tömege, a keletkező másodlagos hulladék tömege, a technológiában felhasznált földgáz, villamos 

energia és víz mennyisége. 

Az előkezelés eredményeként a hulladék térfogata csökken, a keletkező nem veszélyes hulladék 

(anyagminőségtől függően 18 01 04 vagy 19 12 12) már csak elölt (nem fertőző) baktériumokat tartalmaz, 

ezáltal megfelel a hulladéklerakó átvételi követelményeknek. Az előkezelt hulladék az autokláv 

berendezésből a sterilizálási eljárást követően felülről nyitott IBC tartályba vagy gurulós konténerbe hullik 

ki, amit 5-8 m
3
 térfogatú fém konténerekbe ürítenek át, majd szállítanak el a telephelyről ártalmatlanításra. A 

betegellátás során keletkezett zömében műanyag, papír és vatta frakciókat tartalmazó, előkezelt tételeket 

sorolják be 19 12 12 azonosító kód alá. A főként fecskendőket, infúziókat, katétereket tartalmazó (fém és 

üveg frakciókat is magába foglaló) másodlagos hulladékokat sorolják 18 01 04 hulladék azonosító kód alá. 

Az előkezelt frakciók besorolását az autokláv berendezésből kikerülő másodlagos hulladék tételek 

minőségellenőrzése (anyagminőség szerinti osztályba sorolása) során végzik el. 

A telephelyen átvett egészségügyi hulladékok előkezelését a munkarend megfelelő szervezésével 48 órán 

belül elvégzik. Egy sterilizálási ciklusban 1 000 liter, térfogattömegtől függően 120-130 kg hulladék 
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kezelhető, a teljes kezelési folyamat ciklusideje 40-60 perc. Az egy műszakban (8 óra) előkezelhető hulladék 

mennyisége 1,56 t, három műszakban (3x8 óra) 4,68 t/nap. 

A technológiában nem dolgozhatók fel a következő egészségügyi hulladékok: 

- vér és vérkészítmények, 

- műtéti és más orvosi beavatkozás után visszamaradó, fel nem ismerhető emberi testrészek és 

szervmaradványok, 

- váladékok, 

- kísérleti állatok tetemei, testrészei, trágyája, alomja, 

- citosztatikumok, azokkal szennyezett anyagok, eszközök, 

- nagyobb méretű fém protézisek. 

Fenti hulladékokat a hulladéktermelő partnerek megállapodás szerint az előkezelés céljából átadásra kerülő 

hulladékoktól elkülönítetten gyűjtik. 

A technológiai folyamatok felügyeletét a telepvezető és a telepvezető helyettes (technológiai vezető) végzi.  

Segédanyag felhasználást a sterilizáláshoz szükséges forró gőz előállatását végző gázüzemű kazán tápvíz 

előkezeléséhez (lágyításához) szükséges anyagok jelentik, amelyekről a Kft. nyilvántartást vezet, valamint a 

gépészeti egységek folyamatos karbantartásánál a csapágyak minimális kenőanyag igénye merül fel. 

 

5.) Előírások: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

előkezelése végezhető. 

2. A telephelyen évente maximálisan 1 170 tonna veszélyes hulladék előkezelése (D13; E02-03, E02-

14) végezhető. 

3. A telephelyen a 18 01 03* azonosító kódú hulladékok közül nem kezelhetők a vér és vérkészítmények; 

műtéti és más orvosi beavatkozás után visszamaradó, fel nem ismerhető emberi testrészek és 

szervmaradványok; váladékok; laboratóriumi és kórbonctani vizsgálati anyagok, illetve azok 

maradványai; génsebészeti és mikrobiológiai hulladékok; kísérleti állatok tetemei, testrészei, trágyája és 

alomja; citosztatikumok és azokkal szennyezett anyagok, eszközök, valamint nagyobb méretű fém 

protézisek. 

4. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok előkezelése 

végezhető. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

8. 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. 

9. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

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

igazolás másolatát az előző igazolás érvényességi idejének lejáratát követő 15 napon belül meg kell 

küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

11. A hulladék 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 veszélyes hulladék esetén negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. 

napig.  

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

szóló igazolást. 
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13. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási 

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

15. Ha az Engedélyes 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.  

16. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) nem veszélyes hulladékok esetében a 

tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig kell megőrizni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

17. Amennyiben az Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a 

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

19. A telep bezárására indított eljárás során az 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: 

Előkezelés: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) 

 

7.) Az engedély érvényességi ideje:  

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

A DESIGN Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére az eredetileg a MEDIKLÁV Kft. 

részére BK-05/KTF/05703-18/2017. ikt. számon (KTFO-azonosító: 34181-9-12/2017.) kiadott, 2017. 

december 28. napján véglegessé vált, 2022. december 28. napjáig érvényes, a BK/HGO/00698-2/2021. ikt. 

számon módosított és a DESIGN Kft., mint Engedélyes nevére átírt, utóbb BK/HGO/00698-10/2021. ikt. 

számon módosított  hulladékgazdálkodási engedély jelen engedély kiadásával hatályát veszti. 

 

*** 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Osztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/07714-2/2022 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 DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.), mint ügyfél részére a 6000 

Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) alatti ingatlanon veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyének kiadásához.  

 

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

természetvédelmi 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 telephelyen folytatott tevékenységet úgy kell végezni, hogy az káros mértékű légszennyezést ne 

okozzon. 

4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani. 
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5. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a 

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

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

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

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

következzen be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

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

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

elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.  

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

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

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

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni. 

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

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

 

 

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

05/NEO/35196-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által 

benyújtott, a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) szám alatti telephelyen veszélyes hulladék 

előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi 

szempontból az alábbi  

feltételek betartása mellett hozzájárulok. 

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

végezni. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

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

alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

*** 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/709-3/2022. ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály által - a DESIGN Kft. (6000Kecskemét, Ipar u. 6.) kérelmére, 

Kecskemét 8364/18 hrsz. alatti telephelyen végzett veszélyes hulladék előkezelésre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban - megküldött BK/HGO/05657-5/2022. számú szakhatósági 

megkeresésére a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági 

állásfoglalást adja: 

 

A hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok. 

 

Előírások: 

1.   A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2.  A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb 

állapotát. 

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

vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki 

védelemmel folytatható. 
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4.  Az elszállított technológiai szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a vonatkozó jogszabály  

szerinti küszöbértékeknek. 

5. A keletkező technológiai szennyvíz elhelyezéséről vízvédelmi szempontból megfelelő módon 

gondoskodni kell. A szennyvíz elszállítását csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre lehet 

szállítani. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni. 

6. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

 Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 

bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg. 

 

2.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 26248-4/2022. számú végzése: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/05657-5/2022. számú megkeresésére - a 

DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. [cégjegyzék szerinti székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.] által a 

Kecskemét, 8364/18 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladék előkezelése tevékenység tekintetében indult 

hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban - szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában indult 

eljárást hatáskör hiányában  

megszüntetem.  

 

Döntésem nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások (pl. tulajdonosi, kezelői stb.) beszerzése alól.  

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdemében folytatott eljárást befejező döntés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35310/2923-2/2022. ált. számú szakatósági állásfoglalása: 

 

A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) veszélyes 

hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelme ügyében a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztálya megkeresése alapján az engedély megadásához az alábbi kikötéssel járulok 

hozzá: 

 

1.  A telephely tűzvédelmi szabályzatában részletesen ki kell térni a veszélyes hulladékokkal közvetlenül 

érintkező munkavállalóknak a tűzeset vagy műszaki mentést igénylő esemény esetén végrehajtandó 

feladataira. 

 

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

*** 

 

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

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

benyújtania.  

 

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

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

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

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

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

-  az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 
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-  az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

   valamint     

-  a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

    károsításával jár. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat 

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

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

akadályozza. 

 

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

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

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A kérelmező az eljárás 180.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

bíróság) kell címezni.  

 

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

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart. 

 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A DESIGN Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., KÜJ szám: 100 844 792) a Szőkéné Hajdu Diána 

hulladékgazdálkodási szakértő (kamarai nyilvántartási szám: 12-00395) által elkészített, a Kecskemét, 

8364/18 hrsz. (KTJ: 100 844 792) alatti telephelyen veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre irányuló 

engedélykérelmét 2022. november 8. napján terjesztette elő. A kérelmet a DESIGN Kft. 2022. november 30. 

napján kiegészítette. 

 

https://e-kormányablak/
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Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységen belül a berendezés operatív működtetését a 

műszakok számától függő létszámú alkalmazott végzi.  A tevékenység felügyeletéért a telepvezető (OKJ-

bizonyítvány: Hulladéktelep kezelő) és a telepvezető helyettes (technológiai vezető; okleveles gépészmérnök 

nyomástartó gépész szakirányú képesítéssel) a felelős. A környezetvédelmi megbízottként a műszaki 

igazgató (okl. környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő) jár el.  

A hulladékgazdálkodási tevékenység járványveszélyes időszaktól, illetve a beszállítói igényektől függően 

maximum 3 műszakban történik. 

A DESIGN Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi feltételekkel 

rendelkezik: 

- 1 db hitelesített 1500 kg méréshatárú Excell gyártmányú, SBW2 típusú, A06219828 gyártási számú 

elektronikus mérleg, 

- 1 db GIENT MWI-1000 típusú autokláv berendezés, 

- ADR minősített elsődleges csomagolóeszközök, valamint szállítói csomagolási funkciót ellátó 

konténerek és felülről nyitott IBC-tartályok. 

 

A DESIGN Kft. a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél rendelkezik környezetszennyezési 

felelősségbiztosítási szerződéssel (kötvényszám: 428 0000012). 

A DESIGN Kft. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11794008-20545792 számú bankszámlán határozatlan időre 

zárolt 660 000 Ft, azaz hatszázhatvanezer forint összeget egészségügyi hulladékok kezelésére szolgáló 

technológia üzemeltetésére vonatkozó fedezet céljából, melynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.  

A DESIGN Kft. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

A DESIGN Kft. a vezető tisztségviselő korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

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

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

elhárítására vonatkozó havária tervvel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A Kft. által az engedélykérelmi és a hiánypótlási dokumentációkban a tervezett tevékenység vonatkozásában 

kérelmezett D15 ártalmatlanítási műveleti kód engedélyezését megtagadjuk az alábbi indokolással. 

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

elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti] 

ártalmatlanítási művelet, mint hulladékgazdálkodási tevékenység a gyűjtési tevékenységhez (a Ht. 2. § (1) 

bekezdés 42. pont szerint fogalmilag is) szervesen kapcsolódó művelet. A Kft. a telephelyi gyűjtést külön 

engedély alapján végzi, amely engedély a gyűjtés során, a telephelyen átvett hulladékok tárolására is kiterjed. 

Ugyanazon tárolási tevékenységre párhuzamosan két engedély nem adható. A Kft.-nek a gyűjtésre 

vonatkozó külön engedélyét javasolt felülvizsgálnia.  

 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 36. pontjai és 17. § (1) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

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

(továbbiakban 439/2012. Korm. rend.) 9. § (2) bekezdés i) pontja alapján, valamint az alkalmazott kezelési 

technológia engedélykérelemben bemutatott sajátosságai szerint tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 9. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 

Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 9-10. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

tettük. 
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A rendelkező rész 12. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. 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 14. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 16. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 17. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

A telephelyen előkezelhető hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

szerint került megállapításra. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Osztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/07714-2/2022 ikt. számú szakkérdés vizsgálatának indoklása: 

 

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 DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.), mint ügyfél részére a 6000 

Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) alatti ingatlanon veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyének kiadásához.  

 

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

alábbiakat állapította meg:  

 

A Kft. Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) alatti ingatlanon humán egészségügyi ellátásból származó egyéb 

hulladékok előkezelését tervezi végezni, aprítással (zúzás, törés, darabolás, őrlés) és fertőtlenítéssel.  

 

A telephelyen korábban (2022. július végéig), a Medikláv Kft. üzemeltetett autokláv típusú technológiát az 

egészségügyi hulladékok sterilizálására. A Medikláv Kft. tevékenységét befejezte. A DESIG 

Hulladékgazdálkodási Kft. a kiterjedt egészségügyi intézményi hulladéktermelői parterek igényeire 

tekintettel, valamint az elmúlt időszakban bekövetkezett járvány veszélyes helyzet miatti ellátásbiztonság 

megteremtése érdekében döntött úgy, hogy az egészségügyi hulladékok kezelésére szolgáló technológiai 

rendszert tovább kívánja üzemeltetni. Ezen elképzelés megvalósítása érdekében egy teljesen új, CE 

tanúsítvánnyal és ASME engedéllyel rendelkező autokláv beszerzése történt meg. 

Az egészségügyi hulladékok kezelésére egy már, nemzetközi szinten is elfogadott és engedélyezett GIENT 

MWI-1000 típusú autokláv berendezést vásároltak, mely képes biztosítani a humán egészségügyben 

keletkező hulladékok megfelelő előkezelését. 

 

Kialakított telephelyi létesítmények az alábbiak: 
Egészségügyi hulladékkezelő csarnok 25,6 m x 10,2 m = 261 m

2 
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Műszaki védelem: 

Jelen engedélykérelem tárgyát képező technológiának helyet biztosító csarnoképület műszaki védelemmel 

ellátott (a csarnok központi padló összefolyóval ellátott, mely egy vízzáró, szivárgásmentes gyűjtőaknába köt 

be), a tevékenységből származó esetleges kibocsátások folyamatos ellenőrzésére alkalmas kiszolgáló 

egységekkel (figyelő aknákkal, talajvíz figyelőkutakkal, légtechnikai rendszerrel) rendelkezik. 

A telephelyre befogadott veszélyes hulladékokat ADR minősített elsődleges csomagolóeszközben, szállítói 

csomagolási funkciót ellátó konténerekben (jellemzően 770 1-es hulladékgyűjtő konténerek) és felülről 

nyitott IBC-ben tárolják az előkezelési folyamatba való bevitelig. A keletkező másodlagos hulladékokat 

felülről nyitott IBC-be vagy gurulós konténerekbe hullanak ki az autokláv berendezésből a sterilizálási 

eljárást követően, mely hulladékokat 5-8 m
3
-es fémkonténerekbe ürítik át és szállítják ki az átvevő végpont 

felé (Kecskeméti hulladéklerakó telep). 

A hulladékok és konténerek tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott térbetonon történik, melynek 

révén kizárható környezetre kockázatot jelentő anyagok környezetbe kerülése. 

Az autokláv, hulladék előkezelő technológia és annak gépészeti rendszerei korszerűek, kielégítik a BAT 

(Best Available Technic) követelményeit. 

A Kft. számára rendelkezésre álló eszközök és technológia révén biztosított az éves szinten előkezelni kívánt 

egészségügyi hulladékok előkezeléséhez szükséges tárgyi feltételrendszer. 

 

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 a beruházással nem létesül a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás. 

 

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 Kecskemét belterületén található az Ipar utca 6. (8364/14 hrsz.) szám alatti ingatlanon, Gip – 

ipari gazdasági területen, amelyen veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését tervezi végezni. 

A telephely domináns zajforrása a daráló gép, mely csarnoképületben helyezkedik el. Tevékenységet csak a 

zajszempontú nappali időszakban (06-22) végeznek. 

A hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület és védett terület. 

 

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. 

 

Táj- és természetvédelem: 

Az érintett Kecskemét 8364/18 helyrajzi számú ingatlan 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. 
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 4. és 6. pontja 

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

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

 

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

05/NEO/35196-2/2022. ikt.számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 

A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság a 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 

hrsz.) szám alatti telephelyen veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától, amely hatóság az egészségkárosító 

kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- 

és rágcsálóirtásra, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd 

hulladékkal, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés 

módjával és mennyiségének jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi 

vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg 

Osztályunkat. 

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

közegészségügyi akadálya nincs. 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Kikötésemet az alábbi joghely alapján hoztam: 

 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

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

szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a 

csatornahálózatban” a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről (…) 

gondoskodni kell, évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni. 

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

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

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

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

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

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

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

törvény alapján adtam ki. 

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

bekezdése alapján zártam ki. 

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

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

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

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

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

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

ki. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/709-3/2022.ált.sz. szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú – 2022. 

november 16. napján érkeztetett – ügyiratában a DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) kérelmére, 

Kecskemét 8364/18 hrsz. alattitelephelyen végzett veszélyes hulladék előkezelésre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi 



12 

 

Igazgatóságot, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt 

kereste meg. 

 

A hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, Szőkéné Hajdu Diána környezetvédelmi 

vezető által készített dokumentációból, nyilatkozatból és nyilvántartásunkból az alábbiakat állapítottam meg: 

A DESIGN Kft az egészségügyi hulladékok előkezelésére irányuló technológiai berendezést a Medikláv Kft-

től vásárolta meg, majd egy új GIENT MWI-1000 típusú berendezést helyezett üzembe. 

 

A Kft. a veszélyes hulladék előkezeléséhez megfelelő műszaki védelemmel ellátott, közművesített 

telephellyel rendelkezik. A telephelyre befogadott veszélyes hulladékokat konténerekben (jellemzően 770 l-

es hulladékgyűjtő konténerek) és felülről nyitott IBC-ben tárolják az előkezelési folyamatba való bevitelig. A 

keletkező másodlagos hulladékok felülről nyitott IBC-be vagy gurulós konténerekbe hullanak ki az autokláv 

berendezésből a sterilizálási eljárást követően, mely hulladékokat 5-8 m3-es fémkonténerekbe ürítik át és 

szállítják ki az átvevő végpont felé (Kecskeméti hulladéklerakó telep). A hulladékok és konténerek tárolása 

kizárólag műszaki védelemmel ellátott térbetonon történik. 

 

A Kft. telephelyén belül egy 250 m2 alapterületű tároló csarnokban van egészségügyi hulladékok 

előkezelésére (sterilizálására) szolgáló technológiai rendszer elhelyezve, valamint itt történik a sterilizálási 

eljárásba bevinni kívánt egészségügyi hulladékok tárolása. Az üzemépület folyadékzáró réteggel, 

betonpadozattal és központi összefolyóval ellátott. 

 

Vízellátás: 

A telephely vízellátása közműrendszerről biztosított. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

Az autokláv berendezésből kikerülő hűtővíz és teljesen ártalmatlan kondenzvíz a települési közcsatorna 

hálózatba kerül bevezetésre. Szociális szennyvíz nem keletkezik. 

 

A technológia során keletkező technológiai szennyvíz, amely a zárt épületrész vízzáró padozatára jut egy 

zárt, szivárgásmentes aknába kerül bevezetésre, ahonnan tengelyen a Bácsvíz Zrt. kecskeméti 

szennyvíztisztító telepére szállítják. 

 

Csapadékvíz elhelyezés: 

Az épület tetőfelületén keletkező tiszta csapadékvíz a telephely zöld felületein elszikkad. 

Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. 

 

Kecskemét 8364/18 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett 

ingatlanok elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, 

mederfenntartási munkálatokat nem érint. 

 

A rendelkező részben tett előírások 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, földtani közeg (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 
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A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

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

FVM együttes rendelet tartalmazza. 

 

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 városi közcsatornába való szennyvízkibocsátások vonatkozásában a felszíni vizek minősége védelméről 

szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, vonatkozó szabályozásait be kell tartani. 

Az elszállított technológiai szennyvíznek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről 

és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklet szerinti 

időszakos befogadóba való közvetett bevezetésre vonatkozó küszöbértékeknek kell megfelelnie. 

 

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

felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek, 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. november 16. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

táblázat 55. és 56. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni. 

 

2.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 26248-4/2022. számú végzésének indoklása: 

 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/05657-5/2022. számon - a DESIGN 

Hulladékgazdálkodási Kft. által a Kecskemét, 8364/18 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt veszélyes 

hulladék előkezelése tevékenység tekintetében indult - hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban 

szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét, 

mint helyi természetvédelmi ügyekben eljáró hatóság címzettjét.  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) 

bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló 

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

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

állásfoglalását kell beszereznie.” 
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Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 19. táblázat 53. pontja alapján a 

szakhatóságként közreműködő települési önkormányzat jegyzője azt vizsgálja, hogy az adott tevékenység a 

helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e, ha a 

tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.  

 

Megállapítottam, hogy a Kecskemét, 8364/18 hrsz.-ú ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város 

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

rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. §-ában meghatározottak szerint nem áll helyi 

jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket nem érint.  

 

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

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

rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.  

 

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével hatáskör hiányában az eljárás megszüntetéséről döntöttem.  

 

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

foglaltakon alapul. 

  

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

 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35310/2923-2/2022. ált. számú szakatósági állásfoglalásnak az indoklása: 

 

A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) 

általelőterjesztett – 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) alatti telephelyen veszélyes hulladék 

előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmére– kérelem 

ügyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, mint engedélyező hatóság 2022. november 

24-én megkereste a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú katasztrófavédelmi 

szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A benyújtott dokumentáció, valamint a 35310/2923-1/2022.ált. számú jegyzőkönyvben rögzített helyszíni 

szemle tapasztalatai alapján az engedély megadásához fenti kikötéssel hozzájárultam az alábbiak szerint: 

 

ad. 1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § (f) pontja alapján. 

 

Szakhatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú 

melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 54. pontjában meghatározott vizsgálatokat 

lefolytatta, mely alapján az Ügyfél kérelméhez szakhatóságként a fenti kikötésekkel hozzájárulok. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom jogalapja a R. 1. számú melléklet 19. pontja, valamint az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése. 

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

 

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű 

táblázat 54. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

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

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A kérelmező ügyfél igazolta az eljárás 180.000- Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

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  

5. + 11. pontja alapján összesen 180.000 Ft - Ft. 

 

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

valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai alapján adtam meg. 

 

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

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

(3) bekezdése alapján a 2022. november 16. napján kelt BK/HGO/05657-3/2022. számú levelekben 

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

nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a 

határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai 

szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/05657-4/2022. számú közleményben 

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

határozatot. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

pontja alapján állapítottam meg. 

 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság  

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

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

        

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)     10304752#cégkapu                                                               

2. Szőkéné Hajdu Diána  ügyfélkapu (4T) 

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

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                        HKP 

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

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

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.) 

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

7.   BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

      Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály                                                                 HKP  

 8.  Hatósági nyilvántartás 

 9.  Irattár 

  

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

nevében és megbízásából: 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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