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Tárgy:  Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. – veszélyes hulladék telephelyi előkezelése 

tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5., adószám: 24688886-

2-03, cégjegyzékszám: 03-09-126654, KÜJ: 103 179 821, KSH szám: 24688886-3600-113-08, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 24688886#cegkapu, rövidített elnevezése: Kiskunvíz Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

Engedélyes adatai: 

 

Név:   Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  Kiskunvíz Kft. 

Székhely:  6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 

Telephely:  6422 Tompa, Dózsa György utca 72. 0188/1 hrsz. 

KÜJ szám:  103 179 821 

KTJ szám:  100 890 870 

Adószám:  24688886-2-03 

KSH szám:  24688886-3600-113-03 

Cégjegyzékszám:  03-09-126654 

 

Engedélyezett tevékenység: 

Veszélyes hulladék telephelyi előkezelése 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:  
D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő 

vegyületeket, keverékeket a D1–D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, 

szárítás, kiégetés); 

  

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

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

szerint: 

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

E02-12  szárítás. 
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Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) a közüzemi ivóvíz szolgáltatási 

tevékenysége során keletkező veszélyes hulladék telephelyi előkezelését tervezi végezni, amelyet korábban a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal által 112675-1-9/2017. iktatószámon 

kiadott, veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére feljogosító hulladékgazdálkodási engedélye alapján 

végzett. 

A Tompa, 0188/1 hrsz. alatti telephely drótkerítéssel körülhatárolt, zárható kapuval, belépni tilos táblával 

ellátott. 

A Kft. tevékenységéből veszélyes hulladék a mélyfúrású kutakból kitermelt nyers víz vas, ammónia, arzén és 

mangán mentesítése során, csapadékképzésen alapuló technológiából keletkezik. A keletkező veszélyes 

hulladék összetételét és mennyiségét a kitermelt víz mennyisége, a víz vas, arzén, ammónia és mangán 

tartalma, valamint a technológia során felhasznált ivóvíztisztító vegyszerek (klórgáz vizes oldata, kálium-

permanganát vizes oldata, vas(III)- szulfát vizes oldata, nátrium-hipoklorit) fajtája és mennyisége határozzák 

meg. Az ivóvíz előállítási technológia során a vízből eltávolított arzén vaspelyhekben adszorbeálódott vizes 

zagy formájában keletkezik. A Kft. tevékenysége során, a különböző telephelyein képződő veszélyes 

hulladékot (19 08 13*) a Tompa, Dózsa György utca 72. 0188/1 hrsz. alatti telephelyén előkezeli.  

A hulladék a telephelyre a Tompai Városi Vízműből nyomóvezetéken keresztül érkezik, Csikéria Községi 

Vízmű, Kelebiai Községi vízmű, Kisszállási Községi Vízmű, Borota Községi Vízmű, Kéleshalom Községi 

Vízmű, Jánoshalma Városi Vízmű, Pirtó Községi vízmű, Harkakötönyi Községi Vízmű, Jászszentlászló 

Községi Vízmű és Móricgát Községi Vízmű területéről pedig saját szippantós hulladékszállító járművekkel 

szállítja be. A hulladék előzetes tárolására nem kerül sor, mivel a szippantós tehergépjárműből a nagy 

víztartalmú zagy és iszap azonnal a kezelő technológiába kerül beszivattyúzásra. A telephelyre szállított 

veszélyes hulladék mennyiségét bérmérlegelés alapján határozzák meg, amelyet a Kel-Feder Zrt. Tompa, 

Katonaföld 23. A. szám alatti telephelyén végeznek egy 60 tonna méréshatárú hitelesített mérleggel. A 

Tompai Városi Vízműből nyomóvezetéken keresztül érkező veszélyes hulladék mennyiségét 90% 

pontosságú műszaki becsléssel határozzák meg, amely laboratóriumi vizsgálatokon alapszik. 

Az iszapvíztelenítő medencében a víz jelentős mennyisége átszivárog a szűrőhomok rétegen, illetve 

elpárolog. A visszatartott iszap a homokágyon marad, amíg a 15-20 cm-es vastagságot el nem éri, vagy 

gátolja a következő rászivattyúzott zagymennyiség víztelenítését, ekkor az érintett medenceoldalra további 

friss iszap rátermelést nem végeznek. Az iszapot további 6 hónapig hagyják állni a géles állapot eléréséig. A 

szűrőágyon átszivárgott szűrletvizet, a szűrletvíz gyűjtő medencében tárolják. Amikor a medencében gyűjtött 

víz visszaduzzasztásával akadályozza a további víztelenítést, akkor a szűrletvíz kiszivattyúzásra, és az arra 

kijelölt szikkasztó területen elöntözésre kerül. Az iszapvíztelenítő műtárgy rézsűs kiképzésű, kettős 

szigetelésű vasbeton medence. A medencében elhelyezett szűrőhomok és szűrő kavics víztelenítő réteg alatt, 

műanyag drén szivárgó hálózat van kiépítve. Az egész medence felülete fix esővédő tetővel rendelkezik. Az 

iszapvíztelenítő medence a hossztengely mentén két mezőre van osztva. 

Iszapvíztelenítő medence méretei:  

- koronaponti mérete: 12,0 x 16,0 m, 

- körömponti mérete: 9,0 x 13,0 m, 

- korona él szintje: + 0,05 m, 

- fenékszint szintje: - 1,50 m, 

- szűrőréteg vastagsága: 0,80 m, 

- szűrőfelület: cca.: 160 m
2
 (2 x 80 m

2
).  

A szűrletvízgyűjtő medence az iszapvíztelenítő medencéből, a dréncsöveken keresztül kifolyó vizet gyűjti 

össze. Kialakításában nyitott vasbeton akna, amely balesetvédelmi okból korláttal van ellátva. Az 

összegyűjtött szűrletvíz, amennyiben minőségileg arra alkalmas, merülő szivattyúval kitermelve, a 

szikkasztó medencébe kerül. A szűrletvíz minősége rendszeres gyakorisággal vízkémiai ellenőrzésre kerül.  

Szűrletvíz gyűjtő medence méretei:  

- alapterület: 2,0 x 2,0 m, 

- felső peremszintje: + 0,30 m, 

- fenéksík szintje: - 2,50 m. 

Becsatlakozások:  

- drén gyűjtőcső: 2 x Ø 160 LPE cső, 

- csapadékvíz bevezető: Ø 80 PVC cső. 

Az iszapvíztelenítő medence szűrőágyáról leszedett iszap gélt kézi eszközökkel vagy iszap szivattyúval a 

szárító tálcára termelik. A „solar házban” zárt lexán fedés alatt létrejövő üvegházhatás következtében az 
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iszap gél leadja a maradék víztartalmát. A szárítás során az iszapot gereblyével többször áthalmozzák, mely a 

gyorsabb vízvesztést segíti elő. A gereblyézéssel a nagyobb, összeállt iszaprögöket is szétaprózzák. A 

szárítással távozó pára szakaszosan kerül kiszellőztetésre. A szárítás utolsó szakaszában nagy figyelmet kell 

fordítani a kiporzás veszélyére, ezért a solar házban történő munkavégzés időtartama alatt légzésvédő 

maszkot viselnek a munkavállalók.  

Az iszapgél további kezelésére kettős szigetelésű vasbeton tálca létesült, amelyen az iszap elterítése történik 

az előkezelés végső szakaszában. A solar háza szárító tálca fölött fix kiépítésű, fényáteresztő lexán anyagú 

szerkezettel van lefedve, és szellőztetésre alkalmas nyitható-zárható végfalakkal építve. A szárító tálca körül 

dekantált vízelvezető vályú van kiépítve, ami az esetleg keletkező csurgalékvíz elvezetésére szolgál. A 

műtárgy előtt megfelelő nagyságú terület (üzemi gyűjtőhely) áll rendelkezésre, ahol a szállító konténerek 

lehelyezése történik. 

Szárító tálca méretei:  

- lefedett műtárgy terület: 12,0 x 12,0 m, 

- szárító tálca felület: 10,0 x 11,0 m. 

A szárított, víztelenített, 75-90 %-os szárazanyag tartalmú víztechnológiai iszap (19 08 13*) átmeneti 

tárolására, és a veszélyes hulladék lerakó telepre szállítására szabványos acél konténerek állnak 

rendelkezésre. Az üzemi gyűjtőhely betonnal burkolt felületű, a szárító tálca előtt található. A konténerek a 

gyári lefedésen túl vízhatlan vászon takarással rendelkeznek. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél a megfelelő 

minőségű ivóvíz előállítása során keletkező arzénes vasiszap, mint veszélyes hulladék mennyiségének 

csökkentése, valamint az ártalmatlanításra előkészített hulladék mennyiségének a növelése. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – előkezelés (E02-12, D9) – bevonható veszélyes hulladék 

megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék azonosító 

kód 
Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A 

SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK 

TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ 

IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

19 08 
szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről 

meg nem határozott hulladék 
 

19 08 13* 
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes 

anyagokat tartalmazó iszap 
400 

Összesen: 400 

 

 

 

Előírások: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett veszélyes hulladék telephelyi előkezelése 

végezhető. 

2. Évente maximálisan 400 tonna, az engedélyben megnevezett veszélyes hulladék telephelyi 

előkezelése (E02-12, D9) végezhető. 

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

4. 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. 

5. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb 
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arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő 

helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

7. 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. 

8. A veszélyes hulladék előkezelése során vegye figyelembe a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

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

9. Az üzemi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 

történhet. 

10.  Az üzemi gyűjtőhelyet kizárólag a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint lehet 

üzemeltetni. 

11.  Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról a telephelyen a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

12.  Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg maximálisan 40 tonna veszélyes hulladék gyűjthető. 

13.  Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, 

hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

14.  Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és 

gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék 

esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni. 

15.  Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell 

kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai 

reakcióknak ellenáll. Ha a veszélyes hulladék csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett biztosítani 

kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására szolgáló 

rendszert. 

16.  Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben,   

konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható 

konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, 

a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. 

17.  Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, 

konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így 

különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen 

ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. 

18.  Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig 

gyűjthető. 

19.  Küldje meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

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

rendelet 1/A. melléklet szerinti formanyomtatványt és mellékleteit kitöltve a hulladék szállítási 

tevékenységének bejelentése érdekében. 

Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 15 napon belül.  

20.  A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

21.  A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló igazolás másolatát az 

érvényességi idő lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság 

részére. 

22. A hulladék kezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és 

hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a kezelés 

során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal negyedévente, a tárgynegyedévet 

követő 30. napig. 

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

szóló igazolást. 

24.  A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási 
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hatóság részére felügyeleti díjat fizetni minden év február 28-ig. 

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

26.  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. 

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

tárgyévet követő 10 évig kell megőrizni.  

 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

30.  A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében 

a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk megállapítja az esetleges további 

vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

 

Az engedély területi hatálya: 

6422 Tompa, Dózsa György utca 72. (0188/1 hrsz.) 

 

 

Az engedély érvényességi ideje: 

A határozat véglegessé válását követő 5 év.  

 

 

*** 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

Levegőtisztaság-védelmi és földtani közeg védelmi szempontból: 

 

Előírások:  

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

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

továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  
2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a 

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

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

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

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

következzen be.  

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

6. 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.  

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

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

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

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.  

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

eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.   
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

08/NEO/7476-2/2022 ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 

Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) kérelmére, a Tompa, Dózsa Gy. u. 72. szám alatti telephelyen végzett 

veszélyes hulladék előkezelés tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása 

eljárásában, szakmai álláspontomat az alábbiakban adom meg: 

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

okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró bűzzel terheli. 

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

határértékeket. 

3. Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését elkülönítetten, zárt és fertőzésveszélyt kizáró 

módon kell megvalósítani, és szennyeződést kizáró módon kell elszállítani. A veszélyes hulladékokkal 

történő tevékenység során törekedni kell az egészségügyi kockázatok minimalizálására. 

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

közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. 

5. A kezelést végző dolgozók számára kialakított öltözőt mindenkor használható állapotban, megfelelően 

felszerelve kell tartani. 

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

védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni. 

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

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

 
 

*** 

 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/1094-1/2022.ált szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcs-Zsilinszky krt. 

2.) által - Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) kérelmére Tompa, 

Dózsa György u. 72. szám (0188/1 hrsz.) alatti telephelyen veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban - megküldött BK/HGO/01691-5/2022. 

számú szakhatósági megkeresésre 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 és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

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

rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során 

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

elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

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

üzemeltetni. 

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

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 
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Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági 

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

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

 

2. Bács-Kikun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35360/498-3/2022.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály megkeresése alapján a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, 

Kőrösi út 5., adószám: 24688886-2-03, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 6422 Tompa, Dózsa György u. 

72., 0188/1 hrsz. alatti Tompa Víztechnológiai Iszapkezelő Telephelyre vonatkozó veszélyes hulladék 

előkezelés tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárásában, mint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szakhatóság a veszélyes hulladék előkezeléséhez 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

3. Tompa Város Jegyzője P/833-2/2022. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6000 Kecskemét, Bajcsy-zs.krt.2.sz. ) az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szó1ó 531/2017.(XII.29.) Korm. 

rendelet 1. §.(1) bekezdése szerint az l. számú melléklet 19. számú ,,Egyéb ügyek2 megnevezésű 

táblázat 53. pontja (helyi természetvédelem) értelmében szakhatósági hozzájárulás kiadása iránti 

kérelemmel kereste meg hivatalomat. Azzal a szakkérdéssel kapcsolatosan, hogy a Kiskunsági 

Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.sz) megbízásából Béresné Terbe Edit 

környezetgazdálkodási agrármérnök által előterjesztett - Tompa, Dózsa Gy.u.72. külterület 0188/3 

helyrajzi számú telephelyen veszélyes hulladék előkezelés tevékenységre vonatkozó - kérelme a helyi 

önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel- e 

Szakhatósági állásfoglalás csak abban az esetben adható ki, ha a jegyző számára a települési 

önkormányzat rendelete helyi természetvédelmi hatáskört telepít valamely környezeti elemre. 

Településünk nem rendelkezik helyi természetvédelmi, értékvédelmi rendelettel. 

 

A kérelmet es a mellékelt dokumentációt megvizsgálva továbbá megállapítottam, hogy Tompa Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályairól szóló 22/2011.(XI.08.) sz. 

önkormányzati rendeletében (továbbiakban: HESZ) a Tompa külterületi 0188/3 helyrajzi szám alatti 

ingatlan Gip-I településgazdálkodási építési övezetbe tartozik. A tervezett tevékenység ellátása ellen 

településrendezési szempontból kifogás nem merült fel, az nem ellentétes a HESZ-ben foglaltakkal. Az adott 

terület - szabályozási terv szerint - nem érint helyi védettség alá eső területet, illetve helyi rendeletben 

rögzített természetvédelmi terület alá nem tartozik. 

Tompa Varos Önkormányzata Képviselő-testületének Tompa város településképének védelméről szóló 

19/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete 3. melléklete tartalmazza a településkép védelme szempontjábó1 

kiemelt területeket, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységgel érintett Tompa, külterületi 

0188/3 helyrajzi számú ingatlant nem tartalmazza. 

 

*** 

 

a) Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően 

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

kell benyújtania.  

 

b) Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

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

jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett — a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő 
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állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység 

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

c) A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint 

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

 

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

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

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

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

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

akadályozza. 

 

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

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

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A kérelmező az eljárás 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 Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5., KÜJ szám: 103 179 821) 

megbízásából Béresné Terbe Edit környezetgazdálkodási agrármérnök (kamarai nyilvántartási száma: 03-

0936) 2022. február 21. napján benyújtotta a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. veszélyes hulladék 

telephelyi előkezelésére irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán a BK/HGO/01691-

https://e-kormányablak/
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8/2022. iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2022. 

március 1. napján. A hiánypótlást a kérelmező 2022. március 8. nyújtotta be e-papíron.  

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 1 fő (vízműkezelő), valamint 1 fő környezetvédelmi megbízott (Hofmeister 

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

létszámú alkalmazottal rendelkezik. A Kft. az alkalmazottai részére munkavédelmi felszerelést biztosít, 

valamint rendszeres munkavédelmi oktatásban és foglalkozás-egészségügyi ellátásban részesülnek. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

1 db 60 tonna méréshatárú elektronikus közúti hídmérleg (típus: Mérlegüzem Wagner WM /SC-A1/  

TWD 18, gyártási szám: 08-11-01) (bérelt), 

4 db lapát, seprű, kézi szerszámok, 

4 db arcvédő plexi, 

4 db festő porvédő álarc, 

2 db zagyszivattyú, 

1 db bibó szivattyú, 

2 db 3 m
3
-es konténer. 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a KEL-FEDER Zrt. (6422 Tompa, Katonaföld 23. A. épület) 

mérlegelésre vonatkozó keretszerződését, amely alapján a 6422 Tompa, Katonaföld 23. A. szám alatti 

telephelyen lévő mérleget hulladék mérlegelésre használhatja. 

 

A Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési 

felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 96000900622067500). 

 

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta fedezetigazolást arról, hogy az OTB Bank Nyrt.-nél vezetett 

11732064-23816095-00000000 számú számláján elkülönítve, 3.214.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, 

amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály. 

 

A Kft. hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelten csatolta a Dr. Dulai és Társai Egészségügyi 

Szolgáltató Kft.-vel (6200 Kiskőrös, Kilián utca 27.) kötött szerződést, amelyben a megbízott Kft. vállalja a 

foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátását. 

 

A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

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

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

 

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

9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

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

vonatkozó havária tervvel. 

 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A rendelkező rész 1., 2., 3. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 23., 48. pontjai és a Ht. 62. § (1) bekezdése, valamint a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet (továbbiakban: 439/2012. Korm. rend.) 9. § (1) b) és c) pontjai 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 
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A rendelkező rész 5. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

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

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

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

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14-17. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (1), (2) 

bekezdéseiben foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdés c) 

pontjában foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése alapján 

tettük. 

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

tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja és 62. § (1) bekezdése, 

valamint a 439/2012. Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdés b) pontja és a 7/A. § (2)-(4) bekezdései alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 20-21. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

tettük. 

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 24. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a 

gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy 

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

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

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

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

engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 
A rendelkező rész 25. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 28. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 29. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 30. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

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

megállapításra. 

 

 

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

természetvédelmi szempontok indokolása: 

 

Levegőtisztaság-védelem: A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 

4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 

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

a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz 

forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható 

fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan 

rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés 

köteles légszennyező forrás nem létesül.  

 

Zaj- és rezgésvédelem: A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a 

hatásterületen belül nincs védendő épület és védett terület.  

 

Földtani közeg védelmi:  

Műszaki védelem: Az iszapvíztelenítő műtárgy rézsűs kiképzésű, kettős szigetelésű vasbeton medence. A 

medencében elhelyezett szűrőhomok és szűrő kavics víztelenítő réteg alatt, műanyag drén szivárgó hálózat 

van kiépítve. Az egész medence felülete fix esővédő tetővel rendelkezik. A szárított, víztelenített 

víztechnológiai iszap átmeneti tárolására, és a veszélyes hulladék lerakó telepre szállítására szabványos acél 

konténerek állnak rendelkezésre. A konténerek elhelyezése betonnal burkolt felületen, a Víztechnológiai 

Iszapkezelő Telep területén, a szárító tálca előtt történik. A konténereket a gyári lefedésen túl vízhatlan 

vászon takarással látják el.  

Szennyvíz: A vízműépületben található mosdóból a szennyvíz közcsatornába kerül elvezetésre.  

Káresetek, haváriák: Az üzemben esetlegesen bekövetkező káresetek, haváriák esetére Havária Terv készült. 

Az elmúlt 5 évben nem történt káresemény, havária. A fenti előírásokat a földtani közeg védelme érdekében 

írtuk elő. 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.) KvVMEüM-FVM együttes rendelet határozza meg. A hulladékkezeléssel érintett területrészek, 

műtárgyak műszaki védelmének vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.  

 

Táj- és természetvédelem:  

Az érintett Tompa 0188/1 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.  

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

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

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

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

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

08/NEO/7476-2/2022. ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 
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Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.) kérelmére, a Tompa, Dózsa Gy. u. 

72. szám alatti telephelyen végzett veszélyes hulladék előkezelés tevékenységre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 

(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. február 28-án megkereste Osztályomat, a 

hulladékgazdálkodási Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi 

Osztály 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28. Pf: 213. tel.:77/795-071, e-mail: 

nepegeszsegugy.kiskunhalas@bacs.gov.hu HK: ANTSZHALAS; KRID: 205271939 2 hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a Rendelet 2. számú melléklet 

vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan.  

 

A rendelkezésre álló https://bacsfilr.kh.gov.hu/filr/publiclink/filedownload/ 

8a22845f7f261201017f3f25e22f00a3/2679/4424196046910443867/Kiskunv%C3%ADz%20Kft.%20hull

ga.%20enged%C3%A9ly%20mell%C3%A9kletek.zip nevű dokumentációt áttanulmányozva, a 

környezetegészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

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

készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően, valamint a ha a 

hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes 

környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a 

levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a 

hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos 

jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha 

barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi 

követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelést vizsgáltuk.  

A szakmai álláspontomat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

előírásokat figyelembe véve adtam meg.  

 

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

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

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

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

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

 

 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/1094-1/2022.) ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/01691-5/2022. számú, 2022. február 28. napján 
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érkeztetett ügyiratában - a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. kérelmére Tompa, Dózsa György u. 72. 

szám (0188/1 hrsz.) alatti telephelyen veszélyes hulladék előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély kiadására indult hatósági eljárásban - a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.  

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 55. 

és 56. pontja, veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a hulladékkezelési tevékenység 

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

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

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

szakhatóságként jelöli ki.  

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján a fent 

hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:  

 

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Tompa, Dózsa György u. 72. szám (0188/1 hrsz.) alatti 

telephelyén a közüzemi ivóvíz szolgáltatás során keletkező arzén tartalmú vasiszap víztelenítő kezelését 

végzi. 

 

 A telephely vízellátása közműhálózatról biztosított. A keletkező kommunális szennyvíz közcsatornába kerül 

elvezetésre. Az ingatlan területére hulló csapadékvíz elszikkad, szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.  

 

A Kft. Tompa városi vízmű vízilétesítményeire és monitoring rendszerére vonatkozóan 35600/76-

26/2016.ált. (TVH-10890-18-19/2017.) számon kiadott és legutóbb 35600/106- 8/2021.ált. számon 

módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.  

 

A vízügyi hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, 

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

lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol.  

A rendelkező részben tett előírásaink 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. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi 

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

kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.  

 

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

 

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

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

használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető 

közvetlen bevezetések kivételével műszaki védelemmel folytatható.  

 

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.  
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A szakhatósági megkeresés 2022. február 28. napján érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.  

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

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

 

2. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 35360/498-3/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

Ügyfél veszélyes hulladékok előkezelési tevékenység engedélyezése tárgyú kérelmet terjesztett elő a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: engedélyező hatóság). Az engedélyező hatóság a kérelmet 

és mellékleteit 2022. március 01. napján – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából - megküldte a Bács-

Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére. 

 

Szakhatóságom 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. pontjában meghatározott, a Katasztrófa-védelemmel összefüggő létesítési és használati 

szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatát lefolytatta (dokumentáció 

vizsgálata), amely során az alábbiakat állapította meg:  

 

A telephelyre tervezett hulladékgazdálkodási létesítmény kialakítása és üzemeltetése:  

- válogatómű: a hulladék előkezelésére szolgáló hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladék és a 

hulladékból kinyerhető hasznosítható összetevők válogatását végzik.   

 

Az előkezelés technológiája:  

- iszap víztelenítés,  

- iszap szárítás,  

- átmeneti tárolás.  

 

A kezelt víztechnológiai iszap 2 darab 3 m3 -es szabványos, ADR előírásoknak megfelelő, acél 

konténerekben kerül elszállításra. A Tompa Víztechnológiai Iszapkezelő Telepről az előkezelt veszélyes 

hulladék mennyiséget engedéllyel rendelkező szakvállalkozó szállítja el, aki gondoskodik a veszélyes 

hulladék elhelyezésről.  

 

Ezen technológiai műveleteket minden esetben a 246/2014. (XI.29.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően erre kialakított területén végzik, ahol az esetleges kiszóródás vagy kicsepegés esetén sem 

történhet környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés, mivel a technológia egybefüggő szilárd burkolattal 

rendelkezik. A kitermelésnél és a konténerbe elhelyezésekor az esetlegesen minimális mennyiségben kijutó 

veszélyes anyagot a városi vízmű raktárban tárolt kárelhárítási anyaggal és kézi eszközökkel összegyűjtik és 

gyűjtőedénybe helyezik.  

 

A rendkívüli szennyezések megelőzésére és előrejelzésére kiépítésre került megfelelő jelzőrendszer. A 

kárelhárításhoz készenlétben tartott tárgyi erőforrások: 

- 1 db személygépjármű,  

- 2 db zagyszivattyú,  

- 1 db bibó szivattyú, 

- 1 tekercs fekete fólia, 

- 4 db lapát, seprű, kézi szerszámok, 

- 4 db arcvédő plexi,  
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- 4 db festő porvédő álarc,  

- 1 db tűzoltó készülék, min 6 kg.  

A telephely bejáratától kb. 70 méterre található 1 db föld feletti tűzcsap.  

 

A hulladékok mennyiségének meghatározása, nyilvántartása:  

Az elszállított hulladékok mérlegelése hídmérlegen történik:  

- megnevezése:   elektronikus közúti hídmérleg  

- gyártási szám:   08-11-01,  

- mérési határ (max.):  60 000 kg,  

- érvényesség:   2023. szeptember 27.  

 

A hitelesítési bizonyítvány száma: CS/S01/04349-2/2021-05.  

 

A telephely kapacitása  

Arzén tartalmú víztechnológiai zagyvíz az Ügyfél által üzemeltetett Vízmű telephelyeiről, igény esetén 

egyéb szolgáltatók telephelyiről kerülhet beszállításra. A telephely évente 300 m3 zagyvíz (400 tonna) 

befogadására alkalmas. Az előkezelés után, a 90 % szárazanyagtartalommal számolva, 40 tonna veszélyes 

hulladék kerül hulladéklerakóban ártalmatlanításra.  

 

Az egyidejűleg maximálisan tárolható veszélyes hulladék mennyisége: 40 t.  
 

A telephely (válogatómű) műszaki kialakítása:  

- műtárgyak szivárgóiba épített figyelőcsövekkel, talajvíz figyelő monitoring kutakkal ellátott,  

- szilárd burkolatú műtárgyak és a bejáró út,  

- a gyűjtőhely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon drótkerítéssel körbekerített, - csapadékvíz 

elvezetése megoldott, veszélyes hulladékkal nem érintkezik,  

- válogatómű rendelkezik jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal.  

 

 

Kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél:  

Az Ügyfél 6422 Tompa, Dózsa György út 72. 0188/1 hrsz. alatt található telephelyén, a saját közüzemi 

ivóvízszolgáltatás - mint főtevékenységből, - származó arzén tartalmú vasiszap víztelenítő kezelését végzi. A 

telephelyre a BKMKH 112675-1-9/2017 számon adott hulladékkezelésre feljogosító engedélyt, melynek 

érvényességi idején belül szeretné a vállalkozás új eljárás keretén belül ismételten engedélyt szerezni a 

tevékenység folytatásához.  

 

A telephely Havária terve tartalmazza az esetlegesen előforduló anyagkifolyások, kiszóródások során 

alkalmazott magatartási szabályokat, kárelhárítási feladatokat, a rendelkezésre álló eszközöket. Továbbá 

munka- és tűzvédelmi szabályzattal is rendelkezik, mely szintén tartalmazza az esetleges Havária, illetve 

egyéb más esetben betartandó előírásokat.  

 

A telephely rendelkezik Üzemeltetési Szabályzattal, mely szerint a válogatóművet 1 fő vízmű üzemkezelői 

tanfolyammal rendelkező személy működteti.  

 

A fentiek alapján a fenti területtel kapcsolatos hulladékkezelés engedélyéhez hozzájárulok.  

 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.  

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.  

 

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. sora, 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 az eljárás lefolytatásáért fizetendő 180.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a 

kérelem mellékletében igazolta. 

 

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

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

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

 

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

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

5. és 11. pontjai alapján összesen 180.000.- 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. február 28. napján kelt BK/HGO/01691-2/2022. számú levelekben tájékoztatta 

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

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

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

szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/01691-3/2022. iktatási számú 

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

véglegessé vált határozatot. 

 

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

meg. 

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

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

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

pontja alapján állapítottam meg. 

 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság  

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

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. március 23. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.)   24688886#cegkapu 

2. Béresné Terbe Edit (6423 Kelebia, Deák F. u. 167) - tájékoztatásul         ügyfélkapu (4T) 

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

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

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség         

      (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15.)                                                                                                    HKP 

5. Tompa Város Önkormányzat Jegyzője (6422 Tompa, Szabadság tér 3.)                                               HKP 

6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)                                                      HKP 

7. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 

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

8. Hatósági nyilvántartás 

9. Irattár                                                               

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 
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