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Tárgy: „Körös-Kör” Kft., Kecskemét, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kijavítása 

 

 

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 – a Kecskemét, Ipar u. 2. (8365/7 hrsz., 

KTJ szám: 102 599 142) alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése 

tevékenységekre vonatkozó – hatóságunk által BK/KTF/02740-13/2020. számon kiadott 

hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban: alapengedély) – hivatalból – az alábbiak szerint 

 

kijavítom. 

 

Az alapengedély rendelkező részében, a 4.) számú, „Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység 

leírása” fejezetben, a 9. oldalon lévő „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.” szövegrész (a kijavítással érintett rész félkövér betűtípussal kiemelve) az alábbiakra 

módosul: 

 

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
/nap mennyiségben közcsatornára bocsátható. 

 

* 

 

Jelen kijavítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

Az alapengedély kijavítása során 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 kijavítással érintett részek 

vonatkozásában a döntés bírósági felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A 
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keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet 

benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

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

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

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

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

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Hatóságunk 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 meghatalmazása alapján eljáró 

Green Gravel Mérnökiroda Kft. (székhely: 6753 Szeged, Fiume u. 4., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

25343100#cegkapu) által 2020. május 15. napján előterjesztett kérelem és annak kiegészítései alapján – a 

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

hulladék gyűjtése, előkezelése tevékenységekre – BK/KTF/02740-13/2020. számon hulladékgazdálkodási 

engedélyt adott, amely 2020. június 3. napján véglegessé vált és amely 2025. június 3. napjáig érvényes.  

 

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 fenti számú alapengedélyt hivatalból felülvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg: 

 

Az engedélykérelemhez mellékelt, az érintett telephelyre vonatkozó, 2020. április 29-én kelt, a BÁCSVÍZ 

Zrt. által 016087-001/2020. iktatási számon kiadott elvi szennyvíz befogadói nyilatkozat az alábbiakat 

tartalmazza: 

„Elvi szennyvíz befogadói nyilatkozatot adunk a Kecskemét, Ipar u. 2. hrsz: 8365/7. alatti telephely szociális 

és előtisztított technológiai szennyvizeire az alábbi feltételekkel: 

• Szennyvíz mennyiségek: 

- szociális szennyvíz: 1 m
3
/nap 

- előtisztított technológiai szennyvíz: 40 m
3
/nap 

• A kibocsátott szennyvizek minőségének meg kell felelniük a mellékelt 1. sz. mellékletben leírt 

határértékeknek. 

• A szennyvíz csapadék eredetű vizeket nem tartalmazhat. 

• Jelen elvi befogadói nyilatkozat alapján a BÁCSVÍZ Zrt. nem fogad szennyvizet a kibocsátótól. A 

későbbiekben a tényleges befogadói nyilatkozat igénylésekor újbóli megkeresés szükséges. 

• A tényleges befogadói nyilatkozat kiadását befolyásolni fogja az igénylés időpontjában a 

szennyvíztisztító telepi kapacitás megléte. 

• A fogadás lehetőségét és annak díját, a képződő szennyvíz minősége és az arra vonatkozó mindenkor 
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érvényes díjmegállapítás álapján állapítjuk meg. 

• Befogadói nyilatkozatot csak a BÁCSVÍZ Zrt. működési területén üzemelő vállalkozásoknak adunk ki.” 

 

Az alapengedély rendelkező részében, a 4.) számú, „Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység 

leírása: fejezetben, a 9. oldalon az alábbi szövegrész szerepel: 

 

„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 fentiek alapján megállapítom, hogy a közcsatornára bocsátható előtisztított technológiai szennyvíz 

mennyiségének mértékegysége tévesen m
3
/év-ként szerepel az alapengedélyben, a mértékegység 

helyesen m
3
/nap, az elírás miatt a fenti számú alapengedély kijavítása szükséges. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) 

bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a 

hatóság a döntést kijavítja. 

 

A fentiekre tekintettel az alapengedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint kijavítottam. 

  

Az Ákr. 90. § (2) bekezdése értelmében a kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. 

 

Az Ákr. 90. § (3) bekezdése értelmében a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak 

van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

 

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, 114. § (1) bekezdése és 90. § (3) 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. 

 

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. 
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A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen kijavító 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. június 12. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-Csanád 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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