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H A T Á R O Z A T 
 

A Körös-Kör Kft. (székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15., KÜJ szám: 100 279 524, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 11054106#cegkapu)  részére – a Kecskemét, 8365/7 hrsz. alatti telephelyen 

veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése tevékenységekre vonatkozó – a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal által 106585–1–17/2015. számon kiadott [CSZ/01/8122-17/2016. számon (KTFO-

azonosító: 106585–1–39/2016.) és hatóságunk által BK-05/KTF/03820-2/2017. számon (KTFO-azonosító: 

106585–1–44/2017.) módosított] hulladékgazdálkodási engedélyt – kérelmére – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

I. Az engedély rendelkező részében, a 2-4. oldalon lévő „3.) A gyűjtés, előkezelés tevékenységbe 

bevonható hulladékok megnevezése, mennyisége” táblázat helyébe a következő táblázat lép: 

 

3.) A gyűjtés, előkezelés tevékenységbe bevonható hulladékok megnevezése, mennyisége 

 

Azonosító kód Megnevezése 
Mennyisége 

(tonna/év) 

03 

FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ 

ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
 

03 03 
cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási 

hulladék  

03 03 02 zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki 19 500 

03 03 05 
papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-

inking) iszap 
19 500 

03 03 09 hulladék mésziszap 19 500 

06 
SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK  

06 01 
savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék  
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Azonosító kód Megnevezése 
Mennyisége 

(tonna/év) 

06 01 01* kénsav és kénessav 19 500 

06 01 02* sósav 19 500 

06 01 04* foszforsav és foszforossav 19 500 

06 01 05* salétromsav és salétromossav 19 500 

06 01 06* egyéb sav 19 500 

06 02  
lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék  

06 02 01* kalcium-hidroxid 19 500 

06 02 03* ammónium-hidroxid 19 500 

06 02 04* nátrium- és kálium-hidroxid 19 500 

06 02 05* egyéb lúg 19 500 

06 05 
a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából 

származó iszap  

06 05 02* 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 

származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap 
19 500 

06 05 03 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 

származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től 
19 500 

07 
SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK  

07 01 
szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából 

és felhasználásából származó hulladék  

07 01 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 01 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 01 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 19 500 

07 02 
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék  

07 02 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 02 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 02 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 19 500 

07 02 15 adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től 19 500 

07 03 

szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó 

hulladék (kivéve a 06 11) 
 

07 03 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 03 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 03 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 19 500 

07 05 
gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék  

07 05 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 05 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 05 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 19 500 

07 06 

zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és 

kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék 
 

07 06 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 06 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 06 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 19 500 

07 07 

finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, 

közelebbről meg nem határozott hulladék 
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Azonosító kód Megnevezése 
Mennyisége 

(tonna/év) 

07 07 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 07 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 19 500 

07 07 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 19 500 

08 

BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), 

RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK 

GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL 

ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

08 01 
festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék  

08 01 11* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

festék- és lakk-hulladék 
19 500 

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től 19 500 

08 01 13* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

festék- és lakk-iszap 
19 500 

08 01 14 festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól 19 500 

08 01 15* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

festék és lakk tartalmú vizes iszap 
19 500 

08 01 16 
festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 

15-től 
19 500 

08 01 17* 
festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket 

vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 
19 500 

08 01 18 
festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely 

különbözik a 08 01 17-től 
19 500 

08 01 19* 
szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó 

festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók 
19 500 

08 02 

egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, 

kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó 

hulladék 
 

08 02 01 por alapú bevonatok hulladéka 19 500 

08 03 
nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék  

08 03 07 nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap 19 500 

08 03 08 nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék 19 500 

08 03 12* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék 19 500 

08 03 14* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap 19 500 

08 04 

ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a 

vízhatlanító termékeket is beleértve) 
 

08 04 09* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

ragasztók, tömítőanyagok hulladéka 
19 500 

08 04 11* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

ragasztó-, tömítőanyagok iszapja 
19 500 

08 04 13* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja 
19 500 

08 04 15* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint 

ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék 
19 500 

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA 
 

09 01 fényképészeti ipar hulladéka 
 

09 01 01* vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat 19 500 

09 01 02* vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat 19 500 

09 01 03* oldószer alapú előhívó oldat 19 500 
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Azonosító kód Megnevezése 
Mennyisége 

(tonna/év) 

09 01 04* rögzítő (fixír) oldat 19 500 

09 01 05* halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat 19 500 

10 
TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK  

10 01 
erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 

19 főcsoportban meghatározott hulladék)  

10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04) 19 500 

10 02 vas- és acéliparból származó hulladék 
 

10 02 07* 
gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

szilárd hulladék 
19 500 

11 

FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI 

HULLADÉKA 

 

11 01 

fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb 

hulladék 

(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési 

eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) 

 

11 01 05* reve eltávolítására használt sav 19 500 

11 01 06* közelebbről meg nem határozott sav 19 500 

11 01 08* foszfátozásból származó iszap 19 500 

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz 19 500 

11 01 12 öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től 19 500 

11 01 13* veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék 19 500 

11 01 98* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 19 500 

12 

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS 

MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 
 

12 01 
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 

felületkezeléséből származó hulladék  

12 01 09* halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat 19 500 

12 01 10* szintetikus gépolaj 19 500 

12 01 12* elhasznált viasz és zsír 19 500 

12 01 14* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő 

iszap 
19 500 

12 01 15 
gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 

14-től 
19 500 

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék 19 500 

12 01 17 homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól 19 500 

12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) 19 500 

12 01 21 
elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 

01 20-tól 
19 500 

13 

OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG 

HULLADÉKA (kivéve az étolaj, valamint a 05 és a 12 

főcsoportban meghatározott hulladék) 
 

13 01 hidraulika olaj hulladéka 
 

13 01 05* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió 19 500 

13 01 10* 
klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú 

hidraulikaolaj 
19 500 

13 01 11* szintetikus hidraulikaolaj 19 500 

13 01 12* biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj 19 500 
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Azonosító kód Megnevezése 
Mennyisége 

(tonna/év) 

13 01 13* egyéb hidraulikaolaj 19 500 

13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék 
 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- 

és kenőolaj 
19 500 

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj 19 500 

13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj 19 500 

13 02 08* egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj 19 500 

13 03 szigetelő és hőtranszmissziós olaj 
 

13 03 07* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és 

hőtranszmissziós olaj 
19 500 

13 03 08* szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj 19 500 

13 03 09* biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj 19 500 

13 03 10* egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj 19 500 

13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladék 
 

13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 19 500 

13 08 közelebbről meg nem határozott olajhulladék 
 

13 08 02* egyéb emulziók 19 500 

16 
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT HULLADÉK  

16 10 
a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes 

folyékony hulladék  

16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék 19 500 

16 10 02 vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től 19 500 

16 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok 19 500 

16 10 04 vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól 19 500 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A 

SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL 

KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ 

IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

19 02 
hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, 

ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék  

19 02 07* elválasztásból származó olaj és koncentrátum 19 500 

19 08 
szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem 

határozott hulladék  

19 08 09 
olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj 

keverék 
19 500 

19 08 10* 
olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely 

különbözik a 19 08 09-től 
19 500 

19 08 11* 
ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes 

anyagokat tartalmazó iszap 
19 500 

19 08 12 
ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely 

különbözik a 19 08 11-től 
19 500 

19 08 13* 
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 

tartalmazó iszap 
19 500 

19 08 14 
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely 

különbözik a 19 08 13-tól 
19 500 

19 13 szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék 
 

19 13 03* 
szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat 

tartalmazó iszap 
19 500 

19 13 04 szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely 19 500 
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Azonosító kód Megnevezése 
Mennyisége 

(tonna/év) 

különbözik a 19 13 03-tól 

19 13 05* 
szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes 

anyagokat tartalmazó iszap 
19 500 

19 13 06 
szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely 

különbözik a 19 13 05-től 
19 500 

19 13 07* 
szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes 

anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok 
19 500 

19 13 08 
szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény 

vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től 
19 500 

 Összesen 19 500 

 

II. Az engedély rendelkező részében, a 4. oldalon lévő, „4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási 

tevékenység leírása” fejezet helyébe az alábbi lép: 

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

A telephelyen különböző szénhidrogénekkel és azok származékaival szennyeződött hulladékokat kezelnek, 

melyek kármentesítési területekről, valamint ivóvízminőség-javító programok keretében keletkeznek. A 

technológia célja, hogy a szénhidrogénekkel különböző arányban szennyezett hulladékokból részben 

eltávolítsák a szennyezőanyagokat és a vizet, így könnyítve meg a további hasznosítást. 

A kezelési technológia lényegében ülepítést és fizikai-kémiai módszerekkel történő fázisszétválasztást foglal 

magában. A hulladékok kezeléslét a technológiai csarnokban két kezelősoron végzik. A hulladékok többsége 

ömlesztett formában érkezik a telephelyre, továbbá IBC tartályokban és 200 literes fémhordókban. Az 

ömlesztett hulladék fedett, vízzáró medencékbe kerül, a tartályokat és hordókat betonozott fogadótéren 

helyezik el. A különböző fajtájú hulladékokat elkülönítetten tárolják és kezelik. 

A kezelési folyamat első fázisában a hulladékok egy ülepítő medencébe jutnak, ahol 24 órán keresztül 

vannak. Az itt keletkező üledéket az iszapvíztelenítő rendszerbe juttatják, a folyékony fázist a szeparáló 

rendszerbe. A folyékony fázis itt először rácsszűrőn halad át, majd vegyszeres a tartályok egyikébe kerülve 

koaguláló és flokkuláló adalékokat adnak hozzá. Ezután rázószita segítségével választják szét a két fázist. Az 

itt képződött üledék szintén az iszapvíztelenítő rendszerbe jut. A folyadék fázis innen autoklávba kerül, ahol 

kb. 60 °C-ra melegítik, majd nagy teljesítményű szeparátorokkal a vízfázist leválasztják. Ezután a folyékony 

hulladékfázist egy további autoklávban tovább melegítik 70-80 °C-ra, és emulzióbontó szert adagolnak 

hozzá. Így a szénhidrogénes fázis jól elkülöníthetővé válik. A vegyszeradagolást PLC-vezérléssel végzik. 

Az egyes lépések során kikerülő iszap minden esetben az iszapvíztelenítő rendszerbe jut, ahol először 

vákuumos víztelenítő konténerbe kerül. Itt szükség szerint vegyszeres adagolásra is sor kerül, a szennyezések 

kioldására. Ezután az automata iszapprésbe jut a hulladék, majd egy köpenyfűtéssel felszerel 

szállítócsigában jutva a maradék nedvességtartalmát is leadja.  

A keletkező szénhidrogénes fázist, a leválasztott szennyezett vízfázist és az iszapot ezután engedéllyel 

rendelkező vállalkozásnak adják át. 

A telephelyen hulladéktároló kapacitása 300 tonna. 

 

III. Az engedély rendelkező részében, az 5. oldalon lévő „5.) Előírások” fejezet 5.3. pontja az alábbira 

módosul: 

 

5.3. A tevékenységbe bevonható hulladékok mennyisége nem lépheti túl az engedélyben szereplő 19 500 

tonna éves mennyiséget. 

 

IV. Az engedély rendelkező részében, a 6. oldalon lévő „5.) Előírások” fejezet 5.25. pontja az alábbira 

módosul: 

 

5.25. A pénzügyi biztosítéknak az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

Az Engedélyes CIB Bank Zrt-nél vezetett 10701245-47518708-51900001 számú fizetési 

számláján zárolt 4 500 000 Ft összeg kedvezményezettjének módosítása (új kedvezményezett: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály), valamint a kedvezményezett szervezett módosítását követően a 
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zárolt összeg meglétéről pénzintézeti igazolás másolatának benyújtása szükséges a 

környezetvédelmi hatóság részére. 

Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül. 

 

V. Az engedély indokolás részében, a 10. oldalon lévő „Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:” fejezet 

az alábbiakkal egészül ki: 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységet 2 műszakos munkarendben (14 óra/munkanap) végzik a telephelyen. 

A személyi állomány 1 fő telepvezetőből, 1 fő adminisztrátorból (1 műszakos munkarendben) és 

műszakonként 3 fő fizikai dolgozóból áll. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1.  környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges 

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

veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően: 

   

valamint 

 

2.   a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan 

bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és 

mennyiségének jóváhagyására, tárolására, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálatára 

kiterjedően: 

 

   

 A Körös-Kör Kft. 6726 Szeged, Temesvári krt. 15. szám alatti székhelyű gazdasági társaság 

meghatalmazottja által benyújtott, 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. szám alatti 8365/7 helyrajzi számú 

ingatlanon a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül 

hozzájárulok. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5103-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által - a Körös-Kör Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 

15.) kérelmére, Kecskemét 8365/7 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére, 

előkezelésére vonatkozó 106585–1–17/2015. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítására indult 

hatósági eljárásban - megküldött BK-05/KTF/02679-4/2019. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére, valamint a nem veszélyes hulladék 

előkezelésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély módosításához az alábbi 

előírásokkal hozzájárulok. 

 

Előírások: 

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését 

kizáró módon kell végezni. 

2. Tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

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

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

illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

4. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a 

kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

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. A Bács-Kikun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi kirendeltség 

35310/3518-2/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Körös-Kör Kft. (székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15.) meghatalmazása alapján eljáró Green Gravel 

Mérnökiroda Kft. (székhely: 6753 Szeged, Fiume u. 4.) - hulladékgazdálkodási engedély módosítása 

megadása - kérelme ügyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkereste a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (a továbbiakban: hatóság) szakhatósági 

állásfoglalás kiadása céljából. A hatóságom előtt indult eljárásban az engedély megadásához  

 

kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

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

elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

Jelen módosítás a 106585–1–17/2015. számon kiadott [CSZ/01/8122-17/2016. számon (KTFO-azonosító: 

106585–1–39/2016.) és hatóságunk által BK-05/KTF/03820-2/2017. számon (KTFO-azonosító: 106585–1–

44/2017.) módosított] hulladékgazdálkodási engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a közlést 

követő naptól számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A 

keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

A kérelmező az eljárás 300 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a Körös-Kör Kft. részére a Kecskemét, 8365/7 hrsz. alatti telephelyen 

veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése tevékenységekre 106585–1–17/2015. számon 

hulladékgazdálkodási engedélyt adott.  

Az engedély 2015. november 18. napján emelkedett jogerőre és 2020. november 18. napjáig érvényes. 

 

A 106585–1–17/2015. számú alapengedélyt a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSZ/01/8122-17/2016. 

számon (KTFO-azonosító: 106585–1–39/2016.), majd hatóságunk BK-05/KTF/03820-2/2017. számon 

(KTFO-azonosító: 106585–1–44/2017.) módosította. 

 

A Körös-Kör Kft. meghatalmazása alapján eljáró Green Gravel Mérnökiroda Kft. (székhely: 6753 

Szeged, Fiume u. 4., hivatalos elektronikus elérhetősége: 25343100#cegkapu) 2019. október 10. napján – a 

Kecskemét, 8365/7 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése 
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tevékenységekre vonatkozó, a Csongrád Megyei Kormányhivatal által 106585–1–17/2015. számon kiadott 

[CSZ/01/8122-17/2016. számon (KTFO-azonosító: 106585–1–39/2016.) és hatóságunk által BK-

05/KTF/03820-2/2017. számon (KTFO-azonosító: 106585–1–44/2017.) módosított] hulladékgazdálkodási 

engedély módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2019. október 11. 

napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A kérelmező az eljárás 300 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazolta. 

 

A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 31. pontja, továbbá a Linamar Hungary Autóipari és 

Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2016. (V. 13.) Korm. 

rendelet 1. § -ban foglaltak értelmében jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű ügynek minősül. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) szerint a környezetvédelmi 

hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy 

visszavonhatja. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 

A Körös-Kör Kft. a Kecskemét, 8365/7 hrsz. alatti ingatlanon folytatott hulladékgazdálkodási 

tevékenységének kapacitását változatlan technológiával és műszaki feltételek mellett, kizárólag 

munkaszervezési intézkedésekkel – a korábbi 1 műszakos (8 óra/nap) munkarend helyett 2 műszakos (14 

óra/nap) munkarend bevezetésével – kívánja a korábbi 12 500 tonna/év mennyiségről 19 500 tonna/év 

mennyiségre növelni az engedélyben szereplő gyűjthető és előkezelhető hulladék kör kis mértékű bővítése 

mellett. A kívánt módosítást a piaci igények indokolják, elsősorban a Linamar Hungary Zrt. partnersége és 

az általuk tervezett beruházás nyomán keletkező hulladék átadásának igénye. Technológia fejlesztésként – a 

hatékonyság növelése érdekében – a Körös-Kör Kft. a kapacitás bővítéstől függetlenül automata iszapprés 

beállítását és a vegyszeradagolás PLC-vezérléssel történő ellátását kívánja megvalósítani. 

A tervezett kapacitás bővítés építési, illetve telepítési munkálatokkal nem jár, az eszközpark (technológiai 

berendezések, munkagépek) bővítését nem igényli. A kapacitás növelése a felhasznált segédanyagok 

(vegyszerek, üzemanyag) mennyiségének növekedését vonja maga után. A szociális vízigény közműről 

megoldott, a szociális szennyvizet 5 m
3
-es gyűjtőaknával gyűjtik a telephelyen és tengelyen szállíttatják el 

szennyvíztisztító telepre. A kétműszakos munkarend bevezetésével járó többlet vízigény és kommunális 

szennyvíz gyűjtés, elszállítás megoldott. A telephelyen továbbra is kizárólag nem robbanásveszélyes (nyílt 

téri lobbanáspont >55 °C) hulladékot gyűjtenek és kezelnek elő, a hulladékok ily módon érdemi 

koncentrációban illékony komponenseket nem tartalmaznak, a kipárolgás elenyésző. Az előkezelés zárt 

technológiai rendszerben történik. A telephely nyílt iszapszikkasztó terén kezelt hulladékok víztartalma 

magas, abból kiporzás nem várható. A porfelverődést, szél miatti felporzást a nem szilárd burkolatú 

területrészeken száraz, csapadékhiányos időszakban locsolással minimalizálják. A telephelyen belül a 

zajforrások száma és a telepítés/munkavégzés helye nem változik, kizárólag annak időtartama. 

Anyagmozgatási tevékenységet továbbra is csak a nappali megítélési időszakban végeznek. A zajszempontú 

hatásterületet a kapacitásbővítés érdemben nem növeli meg, a telephely ingatlanhatárától számított 100 

méteres távolságon belüli terület, ahol zajtól védendő épület/terület nem helyezkedik el. A 

kapacitásbővítéshez kapcsolódóan a napi tehergépjármű forgalom a korábbi 4-6 db-ról 8-10 db járműre fog 

növekedni, szállítási tevékenységet kizárólag nappali megítélési időben végeznek. A közúti közlekedési 

zajterhelés érdemben nem növekszik meg a megközelítési útvonalak mentén. A kétműszakos munkarend 

bevezetésével a munkavállalók szociális igényeinek kielégítése nyomán keletkező vegyes települési hulladék 
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(20 03 01) mennyisége növekszik. A vegyes települési hulladék elszállítása a telephelyről közszolgáltatás 

keretén belül biztosított. 

A pénzügyi biztosítékként az Engedélyes CIB Bank Zrt-nél vezetett 10701245-47518708-51900001 számú 

fizetési számláján zárolt 4 500 000 Ft összeg kedvezményezettje a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

(Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály), mint az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.  

 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 

felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint a megyei kormányhivatal által másik megyére (ide nem értve a 

fővárost) kiterjedő illetékesség szerint ellátott környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörei, 

valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közfeladat átvevője 2017. január 1-jével azon 

megyei kormányhivatal, amelyre a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei 

kormányhivatal illetékessége korábban kiterjedt. 

A Rendelet 8/A. § (1) bekezdés alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei 

illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási 

hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatal – jár el. 

 

A fentiek alapján az érintett telephely vonatkozásában a környezetvédelmi feladat- és hatáskört a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály) látja el, ezért szükséges hatóságunk, mint a zárolt pénzügyi letét kedvezményezettjének 

átvezetése a rendelkező rész IV. pontjában kiegészített 5.25. előírási pont szerint.  

 

* 

 

A szakkérdés vizsgálata a Rendelet 30. § (1) bekezdése és 31. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.  

A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. 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. 

 

A Népegészségügyi Hatóság hatáskörét a Rendelet 31. § (1) bekezdése és a 8. melléklet I. táblázat 2. 

pontja, valamint a Rendelet 30. § (1) bekezdése és a 7. melléklet I. táblázat 3. pontja, illetékességét a 

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

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

rendelet 4. § (1) 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 határozza meg. 

 

* 

 

A módosítás vonatkozásában a szakhatóságokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) 
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Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint, az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű 

táblázatában (59.-63. pont) meghatározott szakkérdésekre tekintettel kerestem meg. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásában és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező 

részben előírtam. 

 

A Szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5103-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

  

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály BK-05/KTF/02679-4/2019. számú, 2019. október 11-én érkeztetett ügyiratával a Körös-Kör Kft. 

(6726 Szeged, Temesvári krt. 15.) kérelmére, Kecskemét 8365/7 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem 

veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére vonatkozó 106585-1-17/2015. számú hulladékgazdálkodási 

engedély módosítására indult hatósági eljárásban a Csongrád 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” 60-

63. pontja szerinti veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési 

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

valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálatára, a 

tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében az első fokú 

eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 62.-

63. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék gyűjtési 

tevékenység engedélyezése esetén, az illetékes vízügyi hatóság esetében a bevonás és közreműködés 

feltétele nem áll fenn. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján, a fent 

hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A Körös-Kör Kft. a Kecskemét 8365/7 hrsz. alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére, 

előkezelésére vonatkozó tevékenységet végez a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 2. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály BK- 05/KTF/03820-2/2017. sz. határozattal módosított 

CSZ/01/8122-17/2016. sz. engedélye alapján. 

 

Körös-Kör Kft. a Linamar Zrt. hulladékkezelő partnereként még a hatályos engedély lejárta előtt növelni 

kívánja a gyűjthető és kezelhető hulladékok éves mennyiségét és körét, illetve a kezelési technológia 

módosítását/kiegészítését is tervezi. 

 

A Kft. a korábbi engedélyeihez képest annyiban kér változtatást, hogy a telephelyen gyűjtött és előkezelt 

veszélyes és nem veszélyes folyékony, illetve a nem veszélyes iszapszerű hulladékok mennyiségét 12.500 

tonna/év-ről 19.500 tonna/évre kívánja növelni. Jelenlegi működési tapasztalatok és a jobb technikai 

lehetőségek birtokában a kezeléstechnológia hatékonyságát tovább növelő, korszerűsítő beruházásként a 

vegyszeres kezelőegységet PLC vezérléssel látták el, továbbá a kézi működtetésű iszapvíztelenítőt egy 

automata gépi szalagszűrő prés váltja ki. Ezekkel a fejlesztésekkel kezelés biztonsága és hatékonysága 

növelhető, de a rendszer összkapacitása (7 t/óra) változatlan maradt. 

 

A tervezett kapacitás növelés indoka a Linamar Hungary Zrt. által végrehajtott termelési kapacitás növelő 

beruházása, melynek során képződő megnövekvő mennyiségű veszélyes hulladékok kezelésével továbbra is a 

Körös-Kör Kft.-t bízza meg. Ezen feladat ellátáshoz azonban elengedhetetlen a gyűjtési és kezelési kapacitás 

növelése. 
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A rendelkező részben tett előírásaink indoklása: 

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 felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti 

vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se 

veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) c) pontja alapján a 

szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín 

alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb 

állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke. 

 

A (B) szennyezettségi határértékeket 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. 

 

A tárgyi beruházás a Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 107/2016. (V. 13.) Kormány rendelet alapján nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű ügy, a 2006. évi LIII. tv. alapján a szakhatósági állásfoglalás kiadásának határideje 15 

nap. 

 

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 2019. október 11-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság 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 60-63. sz. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 35310/3518-2/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Körös-Kör Kft. Kecskemét, 8365/7 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

előkezelése tevékenységekre vonatkozó, a Csongrád Megyei Kormányhivatal által 106585–1–17/2015. 

számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosítása iránti kérelem ügyében a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint 

engedélyező hatóság 2019. október 14-én megkereste a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint 

első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 
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A benyújtott dokumentáció, valamint a 35310/3518-1/2019.ált. számú jegyzőkönyvben rögzített helyszíni 

szemle tapasztalatai alapján fent részletezettek szerint döntöttem. 

 

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 59. pontjában meghatározott vizsgálatokat 

lefolytatta, amely során az alábbiakat állapította meg:  

A vizsgált helyszínen az Ügyfél fő tevékenységéből adódóan különféle összetételű és mennyiségű veszélyes és 

nem veszélyes hulladékok kereskedelme, előkezelése, hasznosítása és gyűjtése történik. 

 

A technológia üzemeltetése és az üzemszerű működés során a környezetbe jutó veszélyes anyagok 

kikerülésének lehetősége csekély mértékben áll fenn. A terület fekvéséből adódóan ár- és belvíz a kérdéses 

területet nem veszélyezteti. A hulladékkezelésből illetve gyűjtésből származó környezeti veszély minimális. A 

tűzvédelmi szempontokat vizsgálva a telephely a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. 

 

A fentiek alapján az Ügyfél kérelméhez (hulladékgazdálkodási engedély módosítása) szakhatóságként kikötés 

nélkül 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 59. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 

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

 

* 

 

A fentiekre tekintettel, a módosítási kérelemnek helyt adva, az engedélyt a rendelkező részben 

foglaltak szerint módosítottam. 

 

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

 

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

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02679-3/2019. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. október 

25. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú mellékletének I/4.6., 5., 11. és 37. pontjai alapján határoztam meg. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

 

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

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

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

 

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 
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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője. 

 

A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 

keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 

kell alkalmazni. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok 

kézbesítése elektronikus úton történik. 

 

A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés g) pontja alapján állapítottam 

meg. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1)-(2) 

bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így 

hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő 

település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről, továbbá tájékoztatja hatóságunkat a 

közzététel időpontjáról. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Ht. 79. § (4) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése alapozza meg. 

 

Kecskemét, 2019. október 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Körös-kör Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.)                                                         11054106#cegkapu  

2. Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume u. 4.)                                         25343100#cegkapu 

3. HOLOGÉN Kft. (6726 Szeged, Udvarhelyi u. 6.) – tájékoztatásul                               11096173#cegkapu 

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály  

Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.                                                          HKP 

5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                   HKP 

6. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője                                                                   

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) - kifüggesztésre, külön levéllel                                                       HKP 

7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 8.)                                                      HKP 

8. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) - tájékoztatásul                                                                        HKP      

9. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 4.)                                                                                                   HKP                                                                                         

10. Hatósági nyilvántartás 

11. KTSZO 

12. Irattár 

 Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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