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H A T Á R O Z A T 
 

A „Körös-Kör” Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 

Szeged, Temesvári krt. 15., KÜJ szám: 100 279 524, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11054106#cegkapu, rövidített elnevezése: "Körös-Kör" Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

 

Név: „Körös-Kör” Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített elnevezése: "Körös-Kör" Kft.  

Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15. 

Telephely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. (8365/7 hrsz.) 

KÜJ szám: 100 279 524 

KTJ szám: 102 599 142 

KSH szám: 11054106-3822-113-06 

Adószám: 11054106-2-06 

Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-008901 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

 

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése. 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében. [R-kód hiányában ez a 

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–

R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, 

kondicionálás vagy elkülönítés]; 
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R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az 

elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 

17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti]. 

 

Az engedélyezett előkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint: 
Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai 

4. Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás: 

E04-02  szűrés; 

E04-03  fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás); 

E04-04  mosás; 

E04-05  kondicionálás; 

E04-06   töményítés, bepárlás; 

E04-07  pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás; 

E04-08  keverékképzés, elegyképzés, oldatkészítés, emulzióképzés, szuszpenzióképzés; 

E04-09  szárítás. 

 

3.) A hulladékgazdálkodási – gyűjtés, előkezelés – tevékenységbe bevonható nem veszélyes és 

veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 

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 05 a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap 

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 02 
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék 

07 02 15 adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től 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 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től 19 500 

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

08 01 16 
festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-

től 
19 500 

08 01 18 
festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely 

különbözik a 08 01 17-től 
19 500 
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Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

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 02 02 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap 19 500 

08 02 03 kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió 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 13 nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től 19 500 

08 03 15 nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től 19 500 

08 04 
ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve) 

08 04 10 
ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-

től 
19 500 

08 04 12 ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től 19 500 

08 04 14 
ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 

13-tól 
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 

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 12 öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től 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 15 
gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 

14-től 
19 500 

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

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

20-tól 
19 500 

16 
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 

HULLADÉK 

16 10 a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék 

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

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

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 12 
ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely 

különbözik a 19 08 11-től 
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 04 
szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik 

a 19 13 03-tól 
19 500 

19 13 06 
szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely 

különbözik a 19 13 05-től 
19 500 

19 13 08 
szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény 

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

VESZÉLYES HULLADÉKOK 

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

06 01 savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 

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 

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 
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Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

07 02 08* egyéb üstmaradék és reakciómaradék 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 anyalú 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 

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 13* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

festék- és lakk-iszap 
19 500 

08 01 15* 
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

festék és lakk tartalmú vizes iszap 
19 500 

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

vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 
19 500 

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

festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók 
19 500 

08 03 
nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék 

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 
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Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

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 

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 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 07* pácolásra használt lúg 19 500 

11 01 08* foszfátozásból származó iszap 19 500 

11 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz 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 16* veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék 19 500 

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

12 03 
vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék 

(kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék) 
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Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

12 03 01* vizes mosófolyadék 19 500 

12 03 02* gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka 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 

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 03* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok 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 10* 
olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely 

különbözik a 19 08 09-től 
19 500 
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Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

19 08 11* 
ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes 

anyagokat tartalmazó iszap 
19 500 

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

tartalmazó iszap 
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 05* 
szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat 

tartalmazó iszap 
19 500 

19 13 07* 
szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat 

tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok 
19 500 

Összesen: 19 500 

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A telephelyen veszélyes és nem veszélyes folyékony, illetve nem veszélyes iszapszerű hulladékokat 

gyűjtenek és kezelnek előhasznosításra, melyek környezeti kármentesítésből, kiemelt gazdasági jelentőségű 

projektekből és egyéb technológiákból származnak. 

Az előkezelési technológia lényegében fizikai-kémiai módszerekkel történő többlépcsős fázisszétválasztás és 

ülepítés, amivel a folyékony és iszap fázisú hulladékokban lévő szennyeződések (pl. szénhidrogén-

származékok), valamint a víz eltávolítható a további, más hulladékgazdálkodó által végzett hasznosítás 

megkönnyítése céljából. 

A telephelyre ömlesztett formában érkező iszapszerű hulladékokat az átvevő alkalmazottak 

szemrevételezéssel ellenőrzik. Amennyiben a hulladékban szemmel láthatóan idegen anyag található, az 

átvételt megtagadják. Új hulladék típus vagy beszállító esetén a hulladék fogadásakor az oldószertartalom 

kiszűrése érdekében nyílttéri lobbanáspont mérésre kerül sor. A telephelyen 55 °C alatti nyílttéri 

lobbanáspontú hulladékokat tűzvédelmi okokból nem vesznek át. A beszállított hulladékok mennyiségét a 

szállítólevél, illetve SZ-lap mellé csatolt mérlegjegy alapján a napi nyilvántartásban rögzítik. Amennyiben a 

szállítmány mérlegjegy nélkül érkezik a telephelyre, a Design Kft. szomszédos telephelyén hitelesített 

hídmérlegen mérlegelnek, szolgáltatási szerződés alapján. A hulladékok többsége ömlesztett formában 

(tartályautóval) érkezik a telephelyre, továbbá 1000 literes IBC tartályokban és 200 literes fémhordókban. Az 

ömlesztett hulladék szükség szerint lefedhető, vízzáró beton medencékbe (előülepítő) ürítik le a 

szállítójárművekről. Az IBC tartályokat és hordókat beton szegéllyel ellátott betonozott fogadótéren 

(hulladéktároló hely) helyezik el targonca segítségével. A hulladéktároló helyek egyidejű tároló kapacitása 

300 tonna. Az egyes hulladék típusokat egymástól elkülönítetten tárolják, a hulladéktároló edényzeteket a 

tárolt hulladék típusának megfelelő, ráragasztott azonosító címkével jelölik. Az iszapszerű, nagyobb 

szárazanyag-tartalommal bíró hulladékokat betonozott, beton szegéllyel és gyűjtőaknával ellátott nyitott, 

illetve fedett iszapszikkasztó téren helyezik el és kezelik. 

Az előkezelés első lépéseként a hulladékot 6 db egyenként 30 m
3
-es lefedhető, műanyag lemezekkel, illetve 

dupla műgyanta réteggel kibélelt előülepítő betonmedence egyikébe juttatják. A leürítés történhet 

közvetlenül a tartályos szállítójárműről, vagy pedig a hulladéktároló edényzetekből átfejtéssel. Az előülepítő 

medencékben mészhidrát, illetve mészkőpor segítségével beállítják a pH-t és előülepítik a hulladékot. Az 

előülepítő medencék hosszoldalai mentén a leeresztés és pH beállítás idején működő biztonsági elszívó 

üzemel. A medencék légteréből elszívott levegő aktívszén töltetű szűrőn megy át, majd vissza-

buborékoltatják a medencékbe. A medencékből a kiülepedett üledéket (meszes iszap) a rázókonténeres 

szeparátorba juttatják. Innen a víztelenített iszapot a szikkasztó egységbe tárolják át, a folyékony 

hulladékfázist pedig az üzemcsarnok melletti, a 4 db kültéri ülepítő-szektoráló medencék egyikébe fejtik át. 

Az előülepítő medencékből a folyadék fázist egy rácsszűrőn keresztül szintén az ülepítő-szektoráló 

medencék valamelyikébe vezetik. Az ülepítő-szektoráló medencében további üledék fázist (meszes iszapot) 

választanak le. A folyékony hulladék fázis innen jut az üzemcsarnokban elhelyezett, PLC vezérléssel 

automatizált technológiai rendszerbe. Ennek első lépcsőjeként a vegyszeres bekeverő tartályok egyikébe 

szivattyúzzák át. Itt az automatizált rendszerben, szenzorok által vezérelten beállítják a pH-t, valamint 
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emulzióbontó, koaguláló és flokkuláló adalékokat adagol az automata rendszer a hulladékhoz. A 

vegyszerekkel bekevert iszapos folyadék innen a kültéri utóülepítő medencébe jut. Az utóülepítő 

medencében a hulladék három fázisra válik szét:  

- üledék fázisra, ami az automata iszapprésbe kerül, ahonnan a víztelenített iszap a technológiai 

rendszerből kikerül és veszélyes hulladékként (190205*) adják át engedéllyel rendelkező kezelőnek, 

a folyadékfázis pedig visszavezetésre kerül az ülepítő-szektoráló medencébe;  

- szennyvizes (vizes) fázisra, mely a 2 db 50 m
3
-es tisztított (kiegyenlítő) víztartályba kerül, majd 

onnan minőségi paramétereitől függően szennyvízként, vagy folyékony hulladékként (üledék 

tartalomtól függően 16 10 02 vagy 19 08 14) elszállítják;  

- és a folyadék felszínéről lefölözésre kerülő olajos fázisra.  

A lefölözött olajos frakció rázószitán keresztül kerül az elektromosan fűtött autoklávok egyikébe (fűthető 

emulzió bontó). Innen a szükség esetén 60 °C fokra melegített folyékony hulladékot egy nagyteljesítményű 

szeparátorba vezetik, ahol a vízfázist leválasztják. A szeparációs fázis után a víztelenített fázis a következő 

autoklávba (fázisszétválasztó tartály) jut, a vízfázis pedig az ülepítő-szektoráló medencébe. A szeparálással 

víztelenített folyékony hulladékot tartalmazó autoklávban a hulladékot szükség esetén mintegy 70-80 °C-ra 

melegítik, így az anyag viszkozitása töredékére esik, a szénhidrogénes hasznosítható fázis (19 02 07*) jól 

elválik az egyéb összetevőktől. A 19 02 07* azonosító kódú hulladék esetében sűrűség mérést végeznek. Az 

aktuális átvevő hulladékkezelőt az általuk sűrűség tekintetében támasztott minőségi követelményektől 

függően választják ki. 

Az iszapszikkasztó téren a hulladékok gravitációs víztelenítését, illetve segédanyagokkal való bekeverését 

végzik. A képződő csurgalékvizet az ülepítő-szektoráló medencék egyikébe fejtik át, míg a víztelenített 

hulladékot (19 13 04) a technológiából elveszik és arra engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. 

Az előkezelési technológia végpontjain keletkező iszapszerű és olajfázisú hulladékokat hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. A technológiát folyékony fázisú anyag a tisztított víz tartályoknál 

hagyja el. Amennyiben a technológiából kilépő folyékony fázis minőségi paraméterei megfelelnek a 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében a közcsatornára bocsátható szennyvizek 

szennyezőanyag tartalmára vonatkozó küszöbértékeknek, úgy a Bácsvíz Zrt. által kiadott elvi befogadó 

nyilatkozat alapján 40 m
3
/év mennyiségben közcsatornára bocsátható. A folyékony fázis fennmaradó 

mennyisége, amennyiben a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének 

szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározott minőségi 

paramétereknek megfelel, érvényes és végleges talajvédelmi hatósági engedély birtokában termőföldön 

szennyvízként kihelyezhető. A szennyvízként elhelyezhető kontingensen túl fennmaradó folyékony fázis 

mennyiséget hulladékként kezelik. Hulladékként kezelik továbbá azt a folyadék fázisú anyagot is, amely a 

közcsatornára vagy termőföldön kihelyezhető szennyvíz minőségi paramétereknek nem felel meg. A 

technológiát elhagyó folyékony fázisú anyag minőségét kezelési egységenként (2 x 50 m
3
, a két tisztított 

víztartály együttes térfogata) vizsgálják gyorstesztekkel, illetve önellenőrzési terv keretében félévente 

akkreditált mintavétel és laboratóriumi vizsgálat történik. A technológiából kikerülő folyékony fázist aszerint 

sorolják be a 16 10 02 vagy a 19 08 014 azonosító kód alá, hogy van-e üledék tartalma. 

Az előkezelt hulladékokat közvetlenül a technológiai tartályokból, illetve a szikkasztó területről szállítják el 

a szállító járműre történő átrakással, vagy e célra kihelyezett konténerekben, IBC tartályokban, hordókban 

gyűjtik és átmenetileg tárolják őket elszállításig.  

A telephelyre beszállított hulladékok egy részét (13 02 05*, 16 10 01*, 16 10 02) az átvétel során, évente 

mintegy 250-300 tonna mennyiségben, elkülönítik, mivel ezek telephelyi előkezelés nélkül már hasznosításra 

alkalmasak. Ezen hulladékokat kizárólag gyűjtik és elszállításig átmenetileg tárolják. 

 

5.) Előírások: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély birtokában hulladék szállítása nem végezhető. 

2. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes és veszélyes hulladékok 

telephelyi gyűjtése és előkezelése végezhető. 

3. A telephelyen évente maximálisan 19 500 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes és 

veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése végezhető. 

4. A telephely nem veszélyes és veszélyes hulladéktároló helyként funkcionáló területein az 

egyidejűleg tárolt hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség 
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szerinti elkülönített gyűjtésére vagy tárolására alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, 

mindösszesen a 300 tonnát. 

5. A hulladéktároló helyként funkcionáló előülepítő medencékben tároláson kívül kizárólag E04-03 

hasznosítást előkészítő művelet (előkezelés: előülepítés, pH-beállítás) végezhető. 

6. Az előkezelési tevékenységből keletkező hulladék gyűjtése a hulladéktároló hely számára kialakított 

tárolótéren tilos. 

7. A nyitott, burkolt hulladéktároló helyeken a hulladékok kizárólag zárt hulladékgyűjtő edényzetben (IBC 

tartály, fém hordó) helyezhetőek el és tárolhatóak.  

8. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 

1 évig tárolható. 

9. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen naprakész üzemnaplót kell vezetni. 

10. A hulladéktároló helyet a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell üzemeltetni. 

11. A telephelyen keletkező hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen a keletkezéstől számítva legfeljebb 

6 hónapig gyűjthetőek. 

12. A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes 

hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. 

13. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejűleg tárolható mennyiségek 

nem léphetők túl. 

14. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni. 

15. Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani. 

16. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg (megállapodás alapján használt hitelesített 

hídmérleg) hitelesítéséről szóló igazolás másolatát minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunk 

részére. 

17. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről 

szóló igazolást. 

18. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az engedélyes köteles a környezetvédelmi 

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

19. Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított 

15 napon belül a környezetvédelmi hatóság felé bejelenteni. 

20. 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. 

21. A hulladék gyűjtője és kezelője a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően naprakész nyilvántartást 

köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal, valamint a rendelet szerint adatszolgáltatásra 

kötelezett hatóságunk felé nem veszélyes hulladékok tekintetében évente, a tárgyévet követő év 

március 1. napjáig, veszélyes hulladékok tekintetében negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. 

napig. 

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

tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladék esetében 10 évig meg kell őrizni. 

23. A pénzügyi biztosíték vonatkozásában, a CIB Bank Zrt-nél vezetett 10701245-47518708-51100005 

számú számláján környezeti károkozás fedezete céljára történt 4 500 000 Ft összeg zárolt letét 

kedvezményezettjét módosítani kell Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályról Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra. 

 Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül.  
 

Levegőtisztaság-védelem: 

24. Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

25. A tevékenység végzése során a hulladékok tárolása és beszállítása csak környezetszennyezést kizáró 

módon történhet 

26. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani. 

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

minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni. 
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28. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

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

 

Földtani közeg-védelem: 

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

és igénybevételt okozza. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

31. 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. 

32. Havária/káresemény bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

azonnal meg kell kezdeni, és azonnal bejelenteni hatóságunknak. 

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

eredményről tájékoztatni kell Hatóságunkat. 

34. Az előkezelési technológiából kikerülő folyékony fázisú anyag termőföldön kizárólag a területileg 

illetékes talajvédelmi hatóság által kiadott és véglegessé vált kihelyezési engedély birtokában, az 

abban foglalt mennyiség erejéig helyezhető ki. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

37. A telep bezárására indított eljárás során az Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése 

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

további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

6.) 

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 környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot 

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

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

c) A környezetvédelmi 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 környezetvédelmi 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.  
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Az engedély területi hatálya: 

Gyűjtés: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. (8365/7 hrsz.) 

Előkezelés: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. (8365/7 hrsz.) 

 

Az engedély érvényességi ideje:  

 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a Csongrád Megyei Kormányhivatal által 106585–1–

17/2015. számon kiadott [CSZ/01/8122-17/2016. számon (KTFO-azonosító: 106585–1–39/2016.) és a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal által BK-05/KTF/03820-2/2017. számon 

(KTFO-azonosító: 106585–1–44/2017.) valamint BK-05/KTF/02679-7/2019. számon módosított] 

hulladékgazdálkodási engedély. 

 

A benyújtott engedélykérelmi és hiánypótlási dokumentáció alapján, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendeletben előírt, az érintett telephelyre vonatkozó hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot 

jóváhagyom. 

 

* 

 

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 Kecskemét, 8365/7 hrsz-ú telephelyre, veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, 

előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2006-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és 

Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) által - a KörösKör Kft. (6726 Szeged, 

Temesvári krt. 15.) megbízásából a Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume u. 4.) kérelmére a 

Kecskemét, 8365/7 hrsz. alatti telephelyen, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésre és előkezelésre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban - megküldött BK/KTF/02740-

3/2020. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi 

szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére és nem veszélyes hulladék 

előkezelésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi 

előírásokkal hozzájárulok. 

 

Előírások: 

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

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

kizáró módon kell végezni. 

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. Közcsatornába bocsátott szennyvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében foglalt közcsatornába bocsátható szennyvizek minőségi 

paramétereinek (időszakos befogadóba való közvetett bevezetés esetén), illetve a közcsatorna 

üzemeltetőjének (Bácsvíz Zrt.) befogadói nyilatkozatában foglaltaknak. 

5. A tartályokban, fémhordókban beszállított hulladékot kizárólag a betonozott, peremmel ellátott 

hulladékfogadó területén lehet elhelyezni, az a telepen máshol még ideiglenesen sem tárolható. 

6. Az alkalmazott járművek mosása, javítása, karbantartása csak erre vonatkozó engedéllyel rendelkező 

telephelyen, üzemanyaggal történő feltöltésük csak engedéllyel rendelkező üzemanyagtöltő 

állomáson történhet. 

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

kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy az előkezelt szennyezett vizek közcsatornába történő bevezetése kizárólag 

szennyvízkibocsátási engedély birtokában történhet, melyre vonatkozó kérelmet hatóságunkra be kell 

nyújtani engedélyeztetésre. 

 

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-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 35310/1062-1/2020.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.) - a Kecskemét, 8365/7 hrsz. (KTJ: 102 599 142) 

alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély - kérelme ügyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály 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.” 

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 600 000 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. 

 

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 keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  
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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.  

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a „Körös-Kör” Környezetvédelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15., KÜJ szám: 100 279 524, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 11054106#cegkapu, rövidített elnevezése: "Körös-Kör" Kft.) részére a 

Kecskemét, Ipar u. 2. (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 a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatal BK-05/KTF/03820-2/2017. számon (KTFO-azonosító: 106585–1–44/2017.) és BK-

05/KTF/02679-7/2019. számon módosította. 

 

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

Szeged, Fiume u. 4., hivatalos elektronikus elérhetősége: 25343100#cegkapu) 2020. május 15. napján – a 

Kecskemét, Ipar u. 2. (8365/7 hrsz., KTJ: 102 599 142) alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti –  kérelmet terjesztett 

elő a hatóságunknál, amely alapján 2020. május 16. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

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.) 62. § (1) bekezdése alapján 

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján 

végezhető. 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 600 000 Ft-ból 384 000 Ft-ot megfizetett és a 

befizetési igazolást a kérelemhez mellékelte. A fennmaradó 216 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat 

hatóságunk BK/KTF/02740-5/2020. számú hiánypótlási felhívására a kérelmező ügyfél megfizette és a 

meghatalmazása alapján eljáró Green Gravel Mérnökiroda Kft. a befizetési igazolást hatóságunknak 

megküldte. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy az hiányos és tényállás tisztázás is 

szükséges, ennek megfelelően BK/KTF/02740-7/2020. számon az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet, 

2020. május 25. napjáig történő teljesítési határidővel: 

 

1. „Kérjük az engedélykérelmi dokumentáció 10. oldalán a 3.1.1 A telephelyen végzett kezelési művelet 

részletes bemutatása fejezetben az Előkezelés fejezetrész és az engedélykérelmi dokumentáció   12. 
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számú mellékleteként becsatolt Technológiai folyamatábra felülvizsgálatát, összhangjának 

megteremtését és ismételt benyújtását. 

2. Kérjük az engedélykérelmi dokumentáció 10. oldalán a 3.1.1 A telephelyen végzett kezelési művelet 

részletes bemutatása fejezetben az Előkezelés fejezetrész kiegészítését az iszapprés szerepének és 

működésének leírásával. Kérjük tisztázni, hogy kizárólag az utóülepítő medencéből kerül üledék az 

iszapprésbe vagy más technológiai egységekből is vezetnek rá anyagáramot. 

3. Kérjük ismertetni, hogy mit és mekkora mennyiségben értenek egy kezelési egység alatt az 

engedélykérelmi dokumentációban. 

4. Az engedélykérelmi dokumentáció 14. oldalán a 3.1.3 A kezelés során képződő anyagok és 

hulladékok fejezet 1. táblázatában szerepel a 19 08 14 azonosító kódú hulladék is, ami azonban a 

technológiai folyamatábrán kimenő anyagként nem került feltüntetésre. Hol keletkezik a 

technológiában és hogyan történik a további kezelése?  

5. Az engedélykérelmi dokumentáció 14. oldalán a 3.1.3 A kezelés során képződő anyagok és 

hulladékok fejezet 1. táblázatában a 16 10 02 és a 19 08 04 azonosító kódú hulladékok tekintetében 

kérjük, az évente képződő hulladék mennyiségeket hulladék kódonként külön adják meg. 

6. Amennyiben a technológia ugyanazon kimenő anyagárama kerül egyik esetben 16 10 02, más 

esetben 19 08 04 azonosító kód alá besorolásra, úgy kérjük annak ismertetését, hogy mi az eltérő 

besorolás alapja az egyes esetekben. 

7. Kérjük ismertetni, hogy a kritikus ellenőrzési pontok közül (engedélykérelmi dokumentáció 15. oldal) 

az új hulladék átvételénél a nyílttéri lobbanáspont mérés és a leválasztott 19 02 07* szénhidrogénes 

fázis sűrűség mérés esetében mi az eljárásrend, ha nem felel meg a mérési eredmény ez elvárt 

paramétereknek. 

8. Végeznek-e göngyöleg mosást a telephelyen azok ismételt felhasználását megelőzően. Ha igen hol, 

milyen műszaki védelem mellett és a mosóvíz hogyan, hova kerül elvezetésre. 

9. Kérjük ismertetni, hogy a telephelyen üzemeltetett munkagépek mosását, tisztítását a telephelyen 

vagy a telephelyen kívül végzik (utóbbi esetben kérjük annak helyét is ismertetni, igazolni).” 

 

A kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján eljáró Green Gravel Mérnökiroda Kft. a fenti felhívásra a 

dokumentációt 2020. május 24. napján kiegészítette. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet 1 fő telepvezető, 1 fő adminisztrátor (1 műszakos 

munkarendben) és műszakonként 3 fő fizikai dolgozó végzi. A tevékenység szakmai felügyeletét a Kft. 

felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező ügyvezetője, Bulik László látja el (Magyar Mérnöki Kamara 

kamarai szám: 06-01263; szakértői engedélyek: SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-1.4.). 

 

A telephely hétköznap 6-20 óráig tart nyitva, 2 műszakos munkarendben végzik a hulladék kezelését, az éves 

munkanapok száma ~ 260. 

 

A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi feltételekkel rendelkezik: 

- 6 db 30 m
3
-es fedett előülepítő és pH beállítására szolgáló, műanyag béléssel vagy dupla műgyanta 

bevonattal ellátott, vízzáró beton medence; 

- 1 db mobil töltetes adszorpciós légszűrő; 

- 4 db rácsszűrő; 

- 4 db 30 m
3
-es vízzáróan kialakított beton ülepítő-szektorláló medence; 

- 2 db 4,8 m
3
-es vegyszerbekeverő tartály; 

- 1 db 160 m3-es vízzáró, vasalt beton utóülepítő medence; 

- 1 db SWECO rázószita; 

- 2 db 4,5 m
3
-es fűthető emulzióbontó tartály; 

- 1 db Alfa Lava olaj-víz szeparátor; 

- 1 db 5 m
3
-es fázisszétválasztó tartály; 

- 1 db DYQ-1000 típusú automata szalagos iszapprés; 

- 1 db 5 m
3
-es rázókonténeres szeparátor; 

- 2 db, egyenként 50 m
3
-es, egymással összekötött kiegyenlítő, tisztított víz tároló tartály; 

- 1 db 40 m
2
 alapterületű, szegéllyel ellátott, fedett iszapszikkasztó; 

- 4 db 150 l/p teljesítményű áttároló szivattyú; 

- Mitsubishi PB gázos homlok emelővillás targonca; 
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- Baoli gyártmányú dízel üzemű villás targonca; 

- Sany forgókotró SY135C láncos kotró; 

- MAN szippantós autó; 

- Manitou BF MLT villás rakodó; 

- Case Poclain TY45 rakodó; 

- Mitsubishi elektromos villás targonca. 

 

A mérlegjegy nélkül beszállított hulladék szállítmányok mérlegelésére a Design Kft. szomszédos 

telephelyének (6000 Kecskemét, Ipar u. 6., 8364/18 hrsz. alatti telephely) hitelesített hídmérlegén van 

lehetőség. 

 

A Kft. az Allianz Hungária Zrt-nél rendelkezik nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés 

tevékenységre is kiterjedő kombinált általános és környezetszennyezési felelősségbiztosítási szerződéssel 

(kötvényszám: AHB734321190). 

 

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta az igazolást a CIB Bank Zrt-nél vezetett 10701245-47518708-

51100005 számú számláján környezeti károkozás fedezete céljára történt 4 500 000 Ft összeg zárolt letétként 

történt elkülönítéséről, amelynek felszabadítása kizárólag a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) hozzájárulásával lehetséges. 

A 2020. március 1. napján bekövetkezett hatásköri változásokra tekintettel (a Rendelet 2020. március 1. 

napján módosult 8/A. § (1) bekezdése alapján) a kedvezményezett nevének módosítása szükséges Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályról Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra a 

rendelkező rész 23. számú előírásában foglaltak szerint. 

 

A Kft. 2020. május hónapban szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói 

adatbázisában.   

 

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

nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 11. 

§-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.   

 

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

vonatkozó havária tervvel. 

 

A rendelkező részben tett előírásokat az alábbiak indokolják: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A benyújtott engedélykérelmi és hiánypótlási dokumentáció alapján, a telephelyre vonatkozó, az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) szerinti, hulladéktároló hely 

üzemeltetési szabályzat megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében 

megadottaknak, így a 21. § (4) bekezdés alapján hatóságunk jóváhagyta. 

 

A Kft. az engedélykérelmi és a hiánypótlási dokumentációban a tervezett tevékenység vonatkozásában az 

R13 (Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig 

történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti 

előzetes tárolást jelenti]) hasznosítási művelet engedélyezését nem kérelmezte arra hivatkozással, hogy az 

előkezelési technológia elválaszthatatlan része a gyűjtött hulladékok telephelyen való előkezelésig történő 

tárolása is. A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. , 17., 42. pontjaiban meghatározott előkezelés, gyűjtés és tárolás 

fogalmak alapján a Kft. telephelyén a hulladékok beszállítást követő elhelyezése a további 

hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében tárolásnak minősül  és indokolt az R13 

hasznosítási műveleti kód alkalmazása, ezért arról az engedélyben hivatalból rendelkezett hatóságunk. 

 

A telephelyen kizárólag a gépek és berendezések kisebb javítási munkálatait végzik, aminek során olajos 

rongy (~ 80 kg/év 15 02 02*) és a karbantartási anyagok kiürült göngyölege (~ 100 kg/év 15 01 10*) 

keletkezik. Ezeket a hulladékokat az üzemcsarnokban kijelölt munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik fém 
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hordókban. A munkahelyi gyűjtőhely maximális gyűjtési kapacitása 500 kg, a hulladékokat félévente 

szállítják el. 

Az alkalmazottak szociális szükségleteinek kielégítése nyomán 20 03 01 azonosító kódszámú kevert 

települési hulladék keletkezik éves szinten ~ 3 tonna mennyiségben. A hulladékot 1 db 1 100 literes 

szabványos hulladékgyűjtő konténerben gyűjtik, amit közszolgáltatás keretében szállíttatnak el a 

telephelyről. 

 

A rendelkező rész 1. és 2. pontja szerinti előírást a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17., 36., 41., 42.  pontjai, 12. § 

(2) bekezdése, 14. § (1) bekezdése és 15. § (1)-(2) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (1) bekezdése, valamint a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés c) pontja 

és 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése és a 439/2012. 

Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontján alapul. 

A rendelkező rész 5. és 6. pontja szerinti előírásokat a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjába foglalt előírás a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésén alapul. 

A rendelkező rész 8. pontja szerinti előírás a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésén, valamint a Ht. 

12. § (3) bekezdésén alapul. 

A hulladéktároló hely vonatkozásában naprakész üzemnapló vezetésére vonatkozó, a rendelkező rész 9. 

pontja szerinti előírást a 246/2014. Korm. rendelet 21. § (2)-(3) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontja szerinti előírást a 246/2014. Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A munkahelyi gyűjtőhely vonatkozásában, a rendelkező rész 11. pontja szerinti előírást a 246/2014. Korm. 

rendelet 13. § (10) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírás a 246/2014. Korm. rendelet 13. § (4) és (8) bekezdésein alapul. 

A rendelkező rész 13. pontjában, a tevékenység végzése során keletkező hulladékok elkülönített gyűjtésére 

vonatkozó előírást a Ht. 54. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontja szerinti előírást a Ht. 15. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjába foglalt előírás vonatkozásában a Ht. 56. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírások a Ht. 82. § (1) bekezdésén, valamint a mérésügyről szóló 1991. 

évi XLV. törvényen és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 7. 

§ (3) bekezdés c) pontján alapszanak. 

A környezetvédelmi biztosítás meglétének igazolására vonatkozó előírást (a rendelkező rész 17. pont) a 

Ht.71. §-a és 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésén 

alapul. 

A rendelkező rész 20. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 21. pontjába foglalt előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

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

A rendelkező rész 22. pontjába foglalt előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 23. pontja szerinti előírást hatásköri változás (a Rendelet 2020. március 1. napján 

módosult 8/A. § (1) bekezdése) indokolja. 

 

A telephelyen átvehető, tárolható, gyűjthető, előkezelhető hulladékok körének megállapítása a 

hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeleten alapul. 

 

Levegő-tisztaság védelem: 

A telephelyen a szociális épület fűtése és melegvíz ellátása elektromos eszközökkel biztosított. A hulladékok 

előkezelése nem tekinthető bűzkibocsátással járó tevékenységnek. A hulladékok vegyszeres kezelését zárt 

térben végzik. 

 

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

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 
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fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

Az 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 az R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.  

 

Földtani közeg védelme 

A telephelyen a hulladékokat  szilárd beton burkolattal és szegélyekkel ellátott területen tárolják, előkezelik.  

A hulladékokat a műtárgyak között jó műszaki állapotú szippantó autóval, illetve felszíni vezetékeken 

mozgatják. A leürítő műtárgyak mindegyikét kármentőként is funkcionáló betonozott, szegéllyel bíró leürítő 

hellyel látták el.   

A telephelyen a gépek tárolására szolgáló térrész betonnal burkolt. A diesel üzemű berendezéseket a 

telephelyi tároló helyükön, kármentő tálca alkalmazásával töltik fel üzemanyaggal. A gépek, berendezések 

mosását, szervizelését külső helyszínen, szerződött szolgáltató végzi. 

A technológiában használatos segédanyagok közül kültéren, nyitott betonbokszban a mészkőport tárolják. A 

többi segédanyagot az épületen belül tárolják. 

A telep vízellátása vezetékes ivóvízhálózatról, a kifejezetten ivóvíz-célú felhasználás ballonos szódavízzel 

biztosított. 

A telephelyre hullott tiszta csapadékvíz a területen belül elszikkad. 

A nyitott, vízzáróan kialakított és beton szegéllyel ellátott hulladéktároló helyek felületéről az esetlegesen 

szennyeződhető csapadékvíz gyűjtőzsompokba kerül, ahonnan szippantó autóval szállítják át az ülepítő-

szektoráló műtárgy egyik 25 m
3
-es, kimondottan erre a célra szolgáló csapadékvíz gyűjtő medencéjébe. 

Szárazabb időjárási viszonyok között a hulladéktároló terek felületére locsolják vissza pormentesítés és 

párologtatás céljából. 

A szociális szennyvíz egy 5 m
3
-es zárt acél aknába kerül, tengelyen történő elszállításig. 

A technológiai szennyvíz (5 800 – 12 000 m
3
/év) elvezetése részben közcsatornán tervezett, részben 

mezőgazdasági hasznosítási céllal termőföldön tervezik kihelyezni talajvédelmi hatósági engedély 

birtokában. 

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

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

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

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg 

és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő. 

A rendelkező rész 34. pontjába foglalt előírás a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 20/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésén, 

valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésén alapul. 

 

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 dokumentációk alapján megállapítható, hogy a hatásterületen nincs 

védendő épület és védett terület. 

 

Természet- és tájvédelem: 

Az érintett telephely országos jelentőségű, illetve helyi jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 

területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatásoknak 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 tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 35. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 
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A rendelkező rész 36. pontja a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 37. pontját a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 30. § (1) bekezdése és 31. § (1) bekezdése 

alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Veszélyes és nem veszélyes hulladék vonatkozásában: 

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

közegészségügyi akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

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

pontja, valamint 30. § (1) bekezdése és 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 szakhatóságokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 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.) 

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

táblázat 56. és 62. pontjában (helyi természetvédelem) 57. pontjában (iparbiztonság) valamint  58., 59., 60. 

és 61. pontjában (vízügy-vízvédelem) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg a 2020. május 

18-án kelt,  BK/KTF/02740-3/2020. számú levéllel. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a természetvédelmi szakhatósági eljárását 12237-3/2020. számú 

végzésével hatáskör hiányában megszüntette. A hivatkozott számú végzés indokolása szerint a tervezett 

tevékenység Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi 

szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-ában meghatározott helyi jelentőségű 

természetvédelmi területet, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket nem érint. 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály, valamint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 
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A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2006-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) BK/KTF/02740- 3/2020. számú, 2020. május 19-én 

érkeztetett megkeresésével a Körös-Kör Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 15.) megbízásából a Green Gravel 

Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume u. 4.) kérelmére, Kecskemét 8365/7 hrsz. alatti telephelyen veszélyes 

és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására 

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” 58-

61. pontja, a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a 

hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt 

hatás, valamint a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz 

tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére védőidomára jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint az árvíz és a jég levonulására 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” 60. 

és 61. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladékgyűjtési 

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 dokumentációt a Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume u. 4.) készítette 2020. év 

májusában. 

 

Tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység: 

A telephelyen jelenleg is - a többször módosított 106585-1-17/2015. számú 2020. év szeptemberéig érvényes 

hulladékgazdálkodási engedély birtokában - történik veszélyes és nem veszélyes folyékony-, illetve nem 

veszélyes iszapszerű hulladékok gyűjtése és előkezelése. 

 

Tárgyi kérelemmel az ügyfél a többször módosított engedély újbóli kiadását, illetve a technológiába 

bevezetni kívánt változtatások engedélyeztetését kéri. 

 

A kezelési tevékenység elsősorban környezeti kármentesítésből, kiemelt jelentőségű projektekből és egyéb 

technológiákból származó hulladékok kezelésére irányul. A telephelyen folytatott technológia lényegében egy 

kémiai-fizikai módszerekkel történő fázisszétválasztás, ülepítés, mellyel (a telephelyen kívüli, már más kezelő 

által működtetett) hulladékhasznosítási technológiákba való bevitelhez megfelelő anyagelválasztás érhető el. 

 

Kezelni tervezett hulladékok: cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék, savak 

termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék, szerves alapanyagok 

termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék, festékek és lakkok 

gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó 

hulladék, fényképészeti ipar hulladéka, erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 

főcsoportban meghatározott hulladék), fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb 

hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, 

lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás), fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 

felületkezeléséből származó hulladék, hidraulika olaj hulladéka, a képződés telephelyén kívül történő 

kezelésre szánt vizes folyékony hulladék, hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, 
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semlegesítés) származó hulladék. 

 

2019. évben a működési tapasztalatok és a jobb technikai lehetőségek birtokában a kezeléstechnológia 

hatékonyságát tovább növelő, korszerűsítő beruházásként a vegyszeres kezelőegység PLC vezérléssel lett 

ellátva, továbbá a kézi működtetésű iszapvíztelenítőt egy automata gépi szalagszűrő prés váltotta ki. Ezekkel 

a fejlesztésekkel a kezelés biztonsága és hatékonysága növelhető volt, a rendszer összkapacitásának 

változatlanul hagyása mellett. Ezen változtatásokat a BK-05/KTF/02679-7/2019 számú módosító 

határozatával a környezetvédelmi hatóság jóváhagyta. 

 

Hulladék fogadása, kezelésig történő tárolása: 

A hulladékok túlnyomó része ömlesztett formában (tartályautóval) érkezik, a kisebbik részét pedig 1000 

literes IBC tartályokban és 200 literes fémhordókban szállítják be a telephelyre. 

Ömlesztett beszállítás esetén műanyag lemezekkel kibélelt, vagy kétszeres műgyanta bevonattal ellátott 

vízzáró beton előülepítő medencék egyikébe kerül a hulladék leürítésre, mely medencék szükség szerint 

lefedhetőek. 

Az IBC tartályokban és hordókban érkező hulladékot pedig targonca segítségével, a beton peremmel ellátott 

- amely, mint kármentő szegélye szerepel - betonozott, nyitott hulladékfogadó területen helyezik el. A 

hulladékok fogadása során minden esetben ügyelnek arra, hogy a különböző fajtájú hulladékok egymástól 

elkülönülten legyenek tárolva és kezelve. 

 

Az iszapszerű, nagyobb szárazanyag tartalommal bíró nem veszélyes hulladékok a szintén betonozott, beton 

szegéllyel és gyűjtőaknával ellátott nyitott, illetve fedett iszapszikkasztó téren kerül elhelyezésre, majd pedig 

a kezelése is itt történik. 

 

Jelenlegi hulladék átadás: 

Az előkezelési technológia végpontjain képződő hulladékok jelenleg - iszapszerű, folyékony és olajfázisú 

anyagok - további kezelés céljából hulladékgazdálkodási, vagy egyéb engedéllyel rendelkező kezelőnek 

kerülnek átadásra. 

 

Tervezett hulladék átadás: 

A folyadék fázisra vonatkozóan BÁCSVÍZ Víz - és Csatornaszolgáltató Zrt. elvi - a szennyvízre vonatkozó 

mennyiségi és minőségi követelményeket is meghatározó - befogadói nyilatkozatát megadta. 

 

Továbbá, amennyiben tevékenysége során a keletkező folyadék fázis elhelyezésére megfelelő mezőgazdasági 

terület rendelkezésre áll, és a terület elhelyezkedése szerinti illetékességgel rendelkező kormányhivatal 

talajvédelmi hatóságától talajvédelmi terv benyújtása által engedélyt szerez, úgy a technológiából kikerülő 

folyadék, előtisztított szennyvízként mezőgazdasági területre is kihelyezhető. 

 

Amennyiben a technológia végén a közcsatornába bocsátás, vagy mezőgazdasági kihelyezés esetén a 

határértékeknek való megfelelés az egyes kezelési egységekre vonatkozóan nem biztosítható, az üzemeltető 

általi dokumentált méréssel nem igazolható, az előkezelő rendszerből kikerülő folyadékok továbbra is 

hulladékként - az eddigi hatályos engedély szerint - további kezelés céljából az adott hulladéktípus kezelésére 

érvényes engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére kerülnek átadásra. 

 

A kezelés során képződő anyagok és hulladékok: 

Az előkezelő rendszerből kikerülő anyagok vagy előkezelt technológiai szennyvízként elhelyezhetők, vagy 

továbbra is hulladék státuszúak, további kezelés céljából az adott hulladéktípus kezelésére érvényes 

engedéllyel rendelkező kezelő partner részére kerül átadásra. 

 

A gyűjtés és előkezelés műszaki jellemzői: 

A hulladék fogadása és feldolgozásig történő tárolása 1000 literes leürítő csappal ellátott IBC tartályokban, 

200 literes szabványos leürítő nyílással ellátott fémhordókban és fedett, vízzáró beton medencékben történik. 

A hasznosítható hulladék tárolására telepített vízzáró kármentőben elhelyezett tartályokban kerül sor. A 

keletkező hulladékok elszállítása ugyanezen 200 literes, csatos fedelű fémhordókban, IBC tartályokban és 

ömlesztett formában történik. 

A tároló terület peremezett, vasalt beton, amelynek területe 580 m
2
 (amelybe nincs benne a mintegy 300 m

2
 

ugyanilyen kialakítású rész a kiürített tárolóedények elhelyezésére). 
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Vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés, -elhelyezés: 

A szociális vízigény a városi hálózatról, míg a kifejezetten ivóvízcélú felhasználás nagyballonos szódavízzel 

biztosított. Szárazabb időjárási körülmények között a belső közlekedési felületek porzását gátló locsolás 

szintén vezetékes vízhálózatról biztosítható. 

 

A telephely a szennyvízgyűjtő hálózatba jelenleg még nincs csatlakoztatva, így a szociális létesítményekbe 

keletkező kommunális szennyvizek gyűjtése az épülethez közeli 5 m
3
-es acél gyűjtőaknában történik és 

tengelyen kerül elszállításra a befogadó szennyvízkezelő telepre. 

 

A betonozott kármentők felületéről a szennyezett csapadékvíz a kármentőkön lehelyezett gyűjtőzsompokban 

gyűlik össze, innen juttatják azt a csapadékvíz gyűjtő medencébe (szippantós tartályautóval). A telep 

kezelőtereiről lefolyó (szennyeződött) csapadékvíz max. mennyisége: ~ 6,5 m
3
. Ezt a mennyiséget tartalék 

biztonsággal együtt a 25 m
3
-es csapadékvízgyűjtő medence (ülepítő-szektoráló műtárgy egyik kifejezetten 

csak erre szolgáló medencéje) be tudja fogadni, akár egymás utáni több csapadékos nap esetében is. A 

csapadékvíz az esős idő elmúltával a betonozott fogadó felületre kerül visszalocsolásra pormentesítési és 

párologtatási céllal. 

 

A nem burkolt és nem szennyeződő felületekre hulló csapadékvíz beszivárog a talajba és elszikkad. 

A tároló és gyűjtőterek szegélyei és a kialakított lejtései biztosítják, hogy onnan ne kerüljön ki szennyezett 

csapadék- és csurgalékvíz, illetve a nem szennyeződő területről ne folyhasson be a csapadékvíz. 

 

Felszíni vagy felszín alatti vízbe való közvetlen szennyvíz és használt víz kibocsátása az alkalmazott 

előkezelési technológiának nincs. Az alkalmazott műszaki védelem, illetve a felszíni vízfolyástól való nagy 

távolság egy esetleges havária esetén is védelmet nyújt a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésével 

szemben. 

 

A rendelkező részben tett előírásaim 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 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 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 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének értelmében tevékenység végzése során 

szennyező anyag használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, műszaki 

védelemmel folytatható. 

 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag érdemi vizsgálatát 

követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

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

jelentőségű ügynek minősül. 

 

Jelen ügyben az ügyintézési határidő az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése, a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 

2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdés és 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 2. §-a alapján a kérelem eljáró 

hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 10 nap. 

 

A szakhatósági megkeresés 2020. május 19-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 58-61. sz. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 35310/1062-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Körös-Kör Kft. 6000 Kecskemét, 8365/7 hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

gyűjtése, előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem ügyében a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály mint engedélyező hatóság 2020. május 20-án megkereste a Kecskeméti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot, szakhatósági 

állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A benyújtott dokumentáció, valamint a 35310/1062-1/2020.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 57. 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, gyűjtése, illetve semlegesítése 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, iparbiztonsági és polgári védelmi szempontokat vizsgálva a telephely a hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően működik. 

 

A fentiek alapján az Ügyfél kérelméhez (hulladékgazdálkodási engedély) 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. 
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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 57. pontja, 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. számú melléklet 31. pontja, valamint 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. §-a, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi 

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

meg.” 

 

* 

 

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

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező rész 6. a) pontjában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

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

a 6. c) pontjában foglaltakat 15. § (2) bekezdése, a 6. d) pontjában foglaltakat a 15. § (1) bekezdése alapján 

tettem. A 6. b) és e) pontokat a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.  

 

Tekintettel arra, hogy a kérelmező ügyfél az érintett telephely vonatkozásában veszélyes és nem veszélyes 

hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenység végzésére érvényes engedéllyel rendelkezik, hatóságunk 

rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a Csongrád Megyei 

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

azonosító: 106585–1–39/2016.) és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal által 

BK-05/KTF/03820-2/2017. számon (KTFO-azonosító: 106585–1–44/2017.) valamint BK-05/KTF/02679-

7/2019. számon módosított] hulladékgazdálkodási engedély. 
 

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

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

4.6. és 5. pontja (nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése), valamint 4.6., 5. és 11. pontja (veszélyes 

hulladék gyűjtése, előkezelése) tartalmazza. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK/KTF/02740-2/2020. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. május 

30. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az engedélyt a fentiek szerint 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. 

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 7. § (3) bekezdése 

rendelkezik. 
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Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésérére, 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 perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

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 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. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. május 29. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

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. BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) – tájékoztatásul                                  10734702#cegkapu 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)HKP                                               

6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

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

8. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 4.)                                                                                                     HKP                                                                                         

9. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

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

10. Hatósági nyilvántartás 

11. KTSZO 

12. Irattár 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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