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Tárgy: Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. – nem veszélyes hulladék előkezelése, hasznosítása tevékenységekre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély  

 

                                                               H A T Á R O Z A T 
 

A Hódmezővásárhelyi Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., 

adószám: 11081423-4-03, KÜJ: 100 214 363, KSH szám: 11081423-4211-113-03, hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 11081423#cegkapu, rövidített elnevezése: Hódút Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.)Engedélyes adatai: 

 

Teljes név:   Hódmezővásárhelyi Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  Hódút Kft. 

Székhely:  6060 Tiszakécske, Béke u. 150. 

KÜJ szám:   100 214 363 

KSH szám:   11081423-4211-113-03 

Adószám:   11081423-4-03 

Cégjegyzékszám:  03-09-117916 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék előkezelése, hasznosítása. 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek 

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

 

 

R5 Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újra 

használatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervetlen anyagok 

feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező 

talajtisztítást.) 

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása 

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) bekezdés 

17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.] 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

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

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagi minőség szerint (osztályozás). 

 

 

3.)A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – előkezelés (R12, E02-03, E02-05, E02-06), hasznosítás (R5,    

R5a) – bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése 

Mennyiség 

(tonna/év) 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A 

SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT 

FÖLDET IS) 

 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia  

17 01 01 beton 200.000 

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék  

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 100.000 

17 05 
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt 

földet), kövek és kotrási meddő 
 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 150.000 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék  

17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, 

a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 
50.000 

Összesen: 500.000 

 

 

4.)Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A Hódút Kft. (a továbbiakban Kft.) tevékenységi körében az ország egész területén mélyépítési, útépítési, 

autópálya építési, út-felújítási munkákat végez. E tevékenység során építési-bontási hulladék (föld, aszfalt, 

beton) keletkezik. Ezekből a hulladék anyagokból különféle kezelési műveletekkel (előkezelés, hasznosítás) 

nyersanyagot kíván előállítani, melyet alapanyagként saját maga és partnerei használnak fel építési 

beruházásaik során. A Kft. már korábban is rendelkezett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK-

05/KTF/01164-7/2017. ikt. számon kiadott előkezelésre és hasznosításra vonatkozó országos 

hulladékgazdálkodási engedéllyel.  

Az út- és mélyépítési tevékenység során keletkező építési-bontási hulladék a Kft. saját tulajdona, vagy a 

külső partnerek az építési tevékenység során adják át kezelésre az engedélyesnek, melyet berendezéseivel 

előkezel és hasznosít. Az aprított, minősített, teljesítménynyilatkozattal ellátott alapanyag további 

beépítéséről az engedélyes saját kivitelezési beruházásainál maga, vagy vele szerződéses kapcsolatban álló 

partnere gondoskodik. 
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Az aprítási technológiát a Kft. a hulladék képződésének, vagy gyűjtésének helyén, illetve szerződésének 

függvényében a hasznosítás helyén, az általa telepített mobil törő berendezésével hajtja végre. A hulladék és 

az előkezelésen átesett alapanyag mozgatását az erre a célra alkalmas rakodó géppel végzi. 

A Kft. tevékenysége során csak olyan építési-bontási hulladékok kerülnek kezelésre, amelyek nem 

tartalmaznak veszélyes összetevőket (szennyezés mentesek), nem minősülnek veszélyes hulladéknak. A 

kezelésre váró és aprított hulladék mennyiségének meghatározása, a telepítési hely függvényében, 

mérlegeléssel, valamint a mozgatásra használt homlokrakodó segítségével történik. 

A kezelésre váró és aprított hulladék nyilvántartása, mennyiségének mérlegeléssel történő meghatározása a 

hulladéktermelő (birtokos) feladata. A kezelésre történő átadás és átvétel e nyilvántartás alapján történik. A 

kezelés során az engedélyes üzemnaplót vezet, melyben rögzíti a későbbi minősítéshez szükséges adatokat és 

tevékenységeket. 

A törőberendezés maximális kapacitás szerint 300 t/óra hulladék törésére és frakcionálására képes, mely a 

bevitt anyag minőségétől függően változhat. 

A letört alapanyag méretét, ezáltal a törő berendezés törési méretének beállítását az előkezelésen átesett 

hulladék további felhasználása határozza meg. A Kft. által az útépítéseknél és egyéb építési beruházásainál 

beépíteni kívánt előkezelt hulladék minden esetben minősítésen esik át, mellyel garantálható, hogy a 

másodlagos nyersanyag megfelel az engedélyes tervekben szereplő műszaki kritériumoknak, ezáltal az 

útépítésre és egyéb építési beruházásokra vonatkozó, műszaki szabványoknak, irányelveknek. Az útépítésre 

használt anyagokat az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16) Korm. rendelet és a 305/2011/EU 

rendelet III. melléklete szerint minősítik, mely megfelelőségének igazolására teljesítménynyilatkozat készül. 

A mobil törő berendezés telepítése során, annak működéséhez állandó telephely kialakítására nincs szükség. 

A berendezés számára kijelölt területen csak ideiglenes deponálás történik. A hulladék deponálására csak a 

törő berendezésre történő feladásig, míg a letört másodlagos nyersanyag esetében a beruházás során történő 

beépítésig van szükség. Optimális esetben ez az időintervallum a bontási és építési munka összehangolt 

szervezésével minimalizálható. Az ideiglenesen deponált anyagoknak 200 m
2
/1000 t stabil, rendezett terület 

szükséges. 

A Kft. a saját építési tevékenysége során keletkező anyag tárolását engedély nélkül annak keletkezésének 

helyén, valamint az organizációs terv alapján az építési munkaterületen belül erre a célra alkalmas területen 

végzi, melynek ideje a jogszabályban megadott 1 évet nem lépi túl. 

Az egyes egyedi építési beruházások során a tárolási helyeket az organizációs tervbe bevezetik a fentiekben 

leírtak alapján, mivel a Hódút Kft. a beruházási területen kívül gyűjtési és szállítási tevékenységet nem kíván 

végezni. 

A törőgép és a hulladék mozgatására rakodására használt gépek ideiglenes, a hulladék kezelés ideje alatti 

tárolása a mindenkori telepítési helyen, míg a munkavégzésen kívüli tárolás a gép bérbeadójának, a Vakond 

Via Kft.-nek a telephelyén (6060 Tiszakécske Béke u. 150.) történik. 

 

Előkezelés és hasznosítás 
A törés megkezdése előtt az építési törmelékekből kézi úton, illetve a rakodógéppel különválasztják az 

esetlegesen előforduló nagyobb idegen anyagú, például fém részeket, melyeket fajtájuktól függően külön, a 

jogszabályoknak megfelelően ideiglenesen - ugyancsak az organizációs terv szerinti munkaterületen - 

gyűjtenek, majd annak kezelésére hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át. 

A törési tevékenység végzése során keletkező aprított hulladékon kívüli egyéb fém hulladékot, melyet a 

berendezések szerves részét képező mágneses válogatók választanak le, az előzőekben leírtakkal 

megegyezően elkülönítetten gyűjtenek. 

 

Föld és kövek kezelése, hasznosítása 

A „föld és a kövek” (17 05 04) megnevezésű hulladékfajta alapvetően nem igényel kezelést, annak a 

felhasználási szempontjai szerint szükség esetén a fizikai jellemzőit, valamint a szennyezettségét vizsgálják a 

hasznosítás során. Az út, vagy egyéb létesítmény bontása során a földműből kikerülő földből az esetleges 

egyéb hulladékot (pl. műanyaghulladék) kiválogatják, elkülönítetten tárolják, majd átadják engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek. A nagyobb darabos kövek válogatása már az ideiglenes deponálás alatt/után 

közvetlenül megtörténik, melyeket törőgéppel aprítanak. 

 

Aszfalt kezelése, hasznosítása 

Az útépítés során képződő mart aszfalt (17 03 02) nem igényel gépi kezelést, annak szennyezettségét nem 

szükséges vizsgálni. A mart aszfalt, bontását követően változatlan formában kerül felhasználásra, 



4 

 

hasznosításra az út építése során (esetleg aszfaltkeverőbe kerül másodnyersanyagként). Annak 

hasznosíthatóságát, beépíthetőségét az aktuális engedélyes tervek műszaki követelményei határozzák meg. 

Egyéb bontási technológiából származó aszfalt aprítása mobil törőgéppel megoldható. 

 

Beton és tégla, cserép és kerámia frakció kezelése, hasznosítása 

A betonhulladék (17 01 01; 17 01 07) kezelése a következő: aprítás, osztályozás, melyet a törő-osztályozó 

gép végez. Az esetlegesen vasat tartalmazó betonból a törő-osztályozó gép leválasztja a vasat, melyet külön 

gyűjtenek és engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adnak át. A szennyeződésmentes őrlemény 

gyakorlatilag 100%-ban hasznosításra kerül, elsősorban útalap építésre használják fel. 

 

Az alkalmazni kívánt Hartl Powercrusher PC 1265J típusú mobil törő-osztályozó gép telepítésének feltétele a 

mintegy ~ 300-500 m
2
 – es terület, míg az ideiglenesen deponált anyagoknak 200 m

2
/1000 t stabil, rendezett 

terület megléte. A mindenkori telepítési területet úgy jelölik ki, hogy annak nagysága a mobil törő zavartalan 

– a munkavédelmi előírásoknak megfelelő – működését, a hulladék mozgatására szolgáló rakodógép 

munkáját és a hulladék be- és kiszállítását egyidejűleg lehetővé tegye. 

A fentiek szerint a tároló és kezelő tereket minden esetben hely-specifikusan úgy határozzák meg és alakítják 

ki, hogy azok a hulladékok munkaterületen belüli szállítását, az anyagok mozgatását, valamint a telepített 

mobil törő-osztályozó gép munkáját ne akadályozzák, ugyanakkor a különböző minőségű hulladékok és 

termékek elkülönített gyűjtése biztosítható legyen. 

Telephelyi tárolási tevékenységet jelen országos engedélye alapján a HÓDÚT Kft. nem végez, a 

munkaterületen csupán ideiglenesen, a törés, a letört termék minősítése, illetve a bedolgozás idejéig történik 

tárolás. 

A hulladék előkezelésre történő átadásának alapja az ideiglenes tároló téren lévő mérlegelt dokumentált 

(nyilvántartott) hulladék. Fentiek alapján bármely időpillanatban ismert minőség (hulladék azonosító kód) 

szerint a munkaterületen lévő kezelt építési-bontási hulladék pontos mennyisége, mely a Kft. 

nyilvántartásában nyomon követhető. 

Amennyiben a végzett előkezelési/hasznosítási tevékenység a Kft. partnereinek telephelyén, azaz a gyűjtés 

helyén történik és a tevékenységhez telephelyi tárolás kapcsolódik, arra vonatkozóan a mindenkori partner 

rendelkezik a gyűjtéshez tartozó, tárolásra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel. 

A tárolótereken a hulladékokat mintegy 3-5 m magasságig lehet felhalmozni, így minden körülmények 

között biztosítják a hulladéktestek állékonyságát. A tárolótereken tárolt hulladék típusát (azonosító kódját) 

jól látható módon feltüntetik az egyes területrészeken. 

 

Az egyes munkaterületeken az ideiglenes hulladéktároló hely számára kialakított területen és kezelő téren 

tároláson és jelen engedély tárgyát képező kezelésen kívül más hulladékgazdálkodási engedély köteles 

tevékenységet nem végeznek. 

A hulladék mozgatása és a mobil törő berendezésre való feladása rakodógéppel történik. 

A betont, valamint a vegyes bontási hulladékot fajtánként Volvo L120 G típusú, dízel üzemű gumikerekes 

homlokrakodó géppel a törőgép feladógaratába töltik, majd a zárt törőtérben végbemegy az őrlés. 

A gépbe beépített mágneses leválasztó leválasztja és elkülönítve gyűjti az esetlegesen megjelenő 

fémhulladékokat. Ezzel a technikával a kezelni kívánt építési-bontási hulladékban található maradék fém 95-

100 %-a eltávolítható. A kezelt hulladékban elenyésző mennyiségben esetleg előfordulhat még 

műanyaghulladék, melynek telephelyi gyűjtése a leválasztott fémhulladékkal azonos módon történik, 

kezelőnek történő átadásig. 

Az előkezelni kívánt építési-bontási hulladék minimális nedvesség tartalmú (<1 %), melyet a diffúz kiporzás 

megakadályozása miatt, az aprítás közben tovább nedvesíthetnek, így a technológiából kikerülő apríték 

nedvesség tartalma további ~1 %-kal nőhet. 

A törő berendezés által előállított osztályozott darálék szemcsemérete 60-150 mm közötti. Az osztályozó 

megfelelő beállítása a tervezett további felhasználásra való alkalmasság biztosításának előfeltétele. A letört 

alapanyag méretét, ezáltal a törő berendezés törési méretének beállítását az előkezelésen átesett hulladék 

további felhasználása határozza meg. 

Az előállított, megfelelő szemcseméretű apríték a törő berendezés részét képező kihordó szalagon távozik. 

Az ebben a kezelési lépésben képződő apríték, illetve válogatott föld, és aszfalt még hulladék státuszú.  

 

A Hartl Powercrusher PC 1265J típusú mobil törő-osztályozó gép tartozékaival, valamint a mozgatásra 

használt eszközökkel végezhető előkezelési/hasznosítási tevékenység maximális éves kapacitása - átlagosan 

5 napos munkahéttel (éves 250 munkanap), 300 t/h kapacitással, napi 9-10 órás munkavégzéssel számolva - 
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mintegy 600 000 -750 000 t/év. (Az éves munkanapok számának meghatározásakor a gépek karbantartási és 

átállási idejét levonva). A berendezés egy-egy telepítési területen átlagosan 7-10 napot dolgozik, a kezelni 

kívánt hulladék mennyiségétől függően. 

A berendezés időszakos kihasználtságú, munkavégzése és annak időtartama minden esetben a keletkezett 

hulladék fajtájának és mennyiségének függvénye. 

Mivel a megadott törő berendezés mobil kialakítású, így a hulladék keletkezési helye szerint kerül 

letelepítésre. A törő gép jelen országos engedély által lekötött maximális kapacitása 500 000 t/év. (Ez a 

mennyiség magában foglalja a hasznosítással érintett föld és mart aszfalt mennyiségét is, melyet nem minden 

esetben szükséges kezelni.) 

 

A hasznosítási tevékenység 

 

Az előkezelésből kikerülő anyagok 

 

Kezelt hulladék Kezelt anyag jelölése Aprított anyag mérete (mm) 

Beton hulladék Kezelt beton 60-150 

Aszfalt hulladék Kezelt aszfalt 60-150 

Kevert építési hulladék Kezelt vegyes anyag 60-150 

Föld-kő Kezelt föld (rostált, válogatott) 60-150 

 

A hasznosítási lépés gyakorlatilag a fentiekben bemutatott előkezelés során előállított apríték, válogatott föld 

vagy aszfalt minőségi megfelelőségének megállapítására irányul. A HÓDÚT Kft. által útépítéseknél, egyéb 

építési beruházásainál beépíteni kívánt előkezelt hulladék minden esetben minősítésen esik át, mellyel 

garantálható, hogy a másodlagos nyersanyag megfelel az engedélyes tervekben szereplő műszaki 

kritériumoknak, ezáltal az útépítésre és egyéb építési beruházásokra vonatkozó, műszaki szabványoknak, 

irányelvek. 

 

A kezelt hulladékok minősítése 

 

Föld és kövek, beton apríték hasznosítása 

A felhasználás szerint szükség esetén a fizikai jellemzőket, valamint az anyag szennyezettségét az alábbiak 

szerint vizsgálják: 

•  szemmegoszlás, talajmechanikai jellemzők (a tervezett beépítés technológiája alapján kerülnek 

meghatározásra), 

•  tömöríthetőség. 

A minősített anyag, ha az útalapként, pályaszerkezeti alapanyagként földtani közegre kerül kihelyezésére, 

annak laboratóriumi vizsgálata során - 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 által - a földtani közegre megadott (B) szennyezettségi határértékeknek való 

megfelelését szükséges vizsgálni elsősorban szénhidrogén és nehézfém tartalomra vonatkozóan, amennyiben 

az az anyag érzékszervi vizsgálata alapján szükséges. Amennyiben az elvégzett vizsgálatok alapján a vizsgált 

komponensek mindegyike a (B) szennyezettségi határérték alatt van, az anyag szennyezés mentesnek 

tekinthető, és a kijelölt területeken elhelyezhető, beépíthető. 

 

Mart aszfalt kezelése, hasznosítása 

Az aktuális aszfaltkeveréket minőségétől függően vizsgálják: 

•  fizikai jellemzőket, 

•  az anyag aszfalttartalmát. 

A vizsgálati eredmények alapján az aszfaltőrlemény elsősorban aszfaltkeverőbe kerülhet bekeverésre 

maximum 20 (tömeg)%- ban, valamint útpályaszerkezetek építéséhez használják. 

A hasznosítási lépésként történő helyszíni mintavételhez és vizsgálatokhoz egyéb műszaki beavatkozás nem 

kapcsolódik. 
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A laboratóriumi anyag és szennyezettségi vizsgálatokat általában a cégcsoporton belüli lakitelki 

aszfaltkeverő telephelyen működő HÓDÚT LABOR elnevezésű akkreditált (NAH-I -1046t2017) 

laboratórium végzi. 

A minősítéshez szükséges mintavételt a MSZE 21420-17 Hulladékok jellemzése (17. rész: Mintavétel) 

szabvány alapján szükséges megtervezni. A szabvány 6.1.1 pontja szerint a pont és átlagminták száma a 

hulladék mennyiségétől függ. A minősítési egységek a beérkezett hulladék mennyiségétől és a felhasználás 

volumenétől és ütemétől függ. 

 

Tevékenységből keletkező másodlagos hulladékok 
Az előkezelési és hasznosítási technológiából a válogatáson, osztályozáson, törésen átesett hulladék mellett 

elenyésző mennyiségű műanyag, fémhulladék, esetlegesen használt abszorbens anyag, valamint vegyes 

kommunális hulladék és géprongy keletkezhet. Az építési-bontási hulladék előkezelése során keletkező 

leválogatott hulladékokat, a kezelő tér részét képező, a hatályos jogszabálynak megfelelően kialakított 

munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, annak kezelésére engedéllyel rendelkezőnek történő átadásig. 

 

Hulladék azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése 

Mennyiség 

(tonna/év) 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), 

törlőkendők, védőruházat  

1 

19 12 02  fém vas 50 

19 12 03  nemvas fém 50 

19 12 04 műanyag (és gumi)  5 

20 03 01  
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 

hulladékot is  
1 

Összesen: 107 

 

A tevékenység felhagyása 

A telephelyi gépek elszállítása után a munkaterület teljes körű feltakarítása megtörténik. A mindenkori 

szerződésben és organizációs tervekben lefektetettek szerint - az előkezelés hulladékai a hatályos 

környezetvédelmi szabályoknak megfelelően az építési területen kijelölt gyűjtőhelyen tárolásra kerülnek 

engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig. Az elvégzett aprítási/előkezelési tevékenység után a 

kijelölt munkaterületet eredeti állapotában, dokumentált formában adják vissza. 

 

Elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél 

A Kft. az építési beruházások alkalmával keletkezett építési-bontási hulladékok esetén az előkezelési és a 

hozzá kapcsolódó hasznosítási technológia alkalmazásával hozzájárul a környezeti terhelés csökkentéséhez, 

mivel az előkezelés során a hulladékot előkészítik a további hasznosításra, illetve a hasznosítással a hulladék 

az elsődleges nyersanyag helyére lépve csökkenti az erőforrás felhasználást. 

 

5.) Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok országos 

előkezelése és hasznosítása végezhető.  

2. Jelen engedély telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenység folytatására nem jogosít fel. 

3. Évente maximálisan 500.000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok 

előkezelése (R12, E02-03, E02-05, E02-06), hasznosítása (R5, R5a) végezhető. 

4. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá 

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

5. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb 

arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

7. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag 

alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 

referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell 

végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység 

nem végezhető. 

8. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása 

mellett történhet. 

9. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a 

benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal 

kell ellátni. 

10. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel 

ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy 

zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és 

megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem 

gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a 

hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – 

kármentő aljzattal kell kialakítani. 

11. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig 

gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot. 

12. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével és 

kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

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

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

szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet jogszabályainak megfelelően anyagmérleg alapján, 

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során keletkező 

hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal, valamint a rendelet szerint adatszolgáltatásra 

kötelezett Hatóságunk felé nem veszélyes hulladék esetén évente a tárgyévet követő év március 1. 

napjáig, valamint a nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a 

tárgynegyedévet követő 30. napig. 
14. Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről 

szóló igazolást. 

15. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási 

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

17. 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.  

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

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

19. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a termékként történő minősítését követően 

szűnik meg.  

20. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, 

úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.  

21. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

Az engedély területi hatálya: 

Magyarország közigazgatási területe. 

 

Az engedély érvényességi ideje: 
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A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala által 113495-1-6/2017. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül. 

 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/03885-2/2022.iktatási számú szakkérdés nyilatkozata: 

 

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

természetvédelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

  

Előírások: 

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

miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

 

2. A tevékenység végzése során a hulladékok gyűjtése, hasznosítása és kezelése, csak környezetszennyezést 

kizáró módon történhet. Szükség esetén minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés 

csökkentésére (pl., napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás, 

helyének megválasztása).  

 

3. Az esetlegesen szétszóródott hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.  

 

4. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális 

szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.  

 

5. A változó helyszíneken tervezett hulladékkezelési tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő 

berendezések telepítési helyét úgy kell megválasztani, hogy a zajforrás hatásterületén ne helyezkedjen el 

zajtól védendő épület. 

Határidő: folyamatos  
 

6. Amennyiben a hatásterületen belül zajtól védendő épület található, mérésen alapuló aktív akusztikai 

védelem telepítésével gondoskodni kell, hogy a zajkibocsátás zajterhelési határértékeken belül maradjon. 

Határidő: folyamatos 

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

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

 

8. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.  

 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.  

 

10. 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.  

 

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

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

 

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

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.  
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13. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az 

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

 

 

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

05/NEO/19999-2/2022.ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 
 
A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) által előterjesztett országos nem 

veszélyes hulladék országos előkezelésére, hasznosítására irányuló tevékenységekre vonatkozó 
hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból  

kikötés nélkül hozzájárulok. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

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

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36600/1665-1/2022.ált. szakhatósági állásfoglalása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), a Hódmezővásárhelyi 

Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) részére a telephelyen és külső bontási helyszíneken nem 

veszélyes hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadása ügyében indult hatósági eljárásban megküldött BK/HGO/03479-4/2022. számú szakhatósági 

megkeresésére a JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság) az 

alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulunk az alábbi feltételekkel 

 

Előírások, feltételek: 

 A tevékenység során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy csapadékvíz, a felszíni és felszín alatti 

víz ne szennyeződhessen. A 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. 

 

 A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes 

rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

 

 A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolását 

haladéktalanul meg kell kezdeni, és az eredeti állapotba való visszaállításáról köteles gondoskodni. 

 

 A tevékenység során okozott, vagy havária jellegű vízszennyezést, károsodást haladéktalanul be kell 

jelenteni Hatóságunknak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a 

kárenyhítés megkezdéséről (219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés, valamint a 

220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 11. § (2) bekezdés szerint.) A kárelhárítást a környezeti 

károsodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 

előírásainak figyelembevételével kell elvégezni. 

 

 A szállító gépjárművek mosása kizárólag engedéllyel rendelkező gépjárműmosóban történhet. 

 

 Az üzemeltetés során be kell tartani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. 
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(XII.31.) KvVM rendeletben, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 

29.) Korm. rendeletben, valamint a nagyvizi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. 

(III.14.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

 
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

2. Tiszakécske Város Önkormányzat Jegyzőjének PH/1219-2/2022. iktatási számú szakhatósági 

döntése: 

 
A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150. , KÜJ szám: 100 214 363) 

megbízásából a Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume u. 4.) által benyújtott nem veszélyes 

hulladék országos előkezelésére, hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló 

eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú „Egyéb 

ügyek” megnevezésű táblázat 59. pontja (helyi jelentőségű védett terület) alapján nyilatkozom, hogy a 

tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. 

 

                                                                                      *** 

 

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

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

benyújtania.  

 

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

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

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

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

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint     

- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

 

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

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

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

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

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

akadályozza. 

 

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

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

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A kérelmező az eljárás 590.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 
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érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

bíróság) kell címezni.  

 

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

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart. 

 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) megbízásából a Green Gravel 

Mérnökiroda Kft. képviseletében Némethy Tímea Zsuzsanna 2022. április 14. napján – nem veszélyes 

hulladék országos előkezelési és hasznosítási tevékenységek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély kiadása iránti – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A dolgozók létszáma: 3 fő/helyszín, valamint 1 fő környezetvédelmi megbízott főállású munkaviszonyban – 

Kis Ferenc (környezetvédelmi szakelőadó, környezet- és hidrotechnológus). A Kft. a dolgozók részére 

munkaruházatot és egyéni védőeszközöket biztosít.  

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

- 1 db Volvo L120 G típusú, dízel üzemű gumikerekes homlokrakodó (Vakond Via Kft.-vel kötött bérleti 

szerződés alapján), 

- 1 db önjáró, lánctalpas Hartl Powercrusher PC 1265J típusú mobil törő-osztályozó gép (Vakond Via Kft.-

vel kötött bérleti szerződés alapján). 

 

A Kft. gépparkjának, azok tartozékainak, kiegészítőinek karbantartására és javítására a VAKOND VIA Kft.-

vel (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) kötött karbantartási szerződést.  

 

A Kérelmező pénzügyi biztosítékként benyújtotta igazolását arról, hogy a Zurich Insurance plc 

Niederlassung für Deutschland-nál 10.000.000 Ft zárolt összeggel rendelkezik (kötelezvényszám: AKB-06-

0007/165)., melynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. 

 

A Kft. rendelkezik a Colonnade Insurance S.A.-nál a nem veszélyes hulladék kezelési tevékenységre is 

vonatkozó felelősség biztosítással (biztosítási kötvényszám: 126 0000342). 

 

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

 

https://e-kormányablak/
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A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

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

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

 

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) 

bekezdésének o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

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

vonatkozó havária tervvel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

 

A rendelkező rész 1-2. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 10., 20., 23. pontjai, valamint Ht. 15. § (2) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást a Ht. 15. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási 

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

Korm. rend. (továbbiakban: 439/2012. Korm. rend.) 9. § (1) c) pontjai alapján tettük. 

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

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

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

alapján tettük. 

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

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

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

A rendelkező rész 13. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a 

gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy 

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

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

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

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

engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 
A rendelkező rész 16. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 18. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. -20. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

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

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

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 

 

Az előkezelhető és hasznosítható hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendelet szerint került megállapításra. 
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A  szakkérdés vizsgálatok indokolása: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/03885-2/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főosztály Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), 

mint engedélyező hatóság a BK/HGO/03479-5/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke 

utca 150.), mint ügyfél részére nem veszélyes hulladék országos előkezelésére, hasznosítására irányuló 

hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.  

 

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

alábbiakat állapította meg:  

A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. nem veszélyes hulladék országos előkezelése, hasznosítása 

tevékenységet tervezi. A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. tevékenységi körében az ország egész területén 

mélyépítési, útépítési, autópálya építési, út-felújítási munkákat végez. E tevékenység során építési-bontási 

hulladék (föld, aszfalt, beton) keletkezik. Ezekből a hulladék anyagokból különféle kezelési műveletekkel 

(előkezelés, hasznosítás) nyersanyagot kíván előállítani, melyet alapanyagként saját maga és partnerei 

használnak fel építési beruházásaik során  

A törés során a fajlagos porkibocsátást a szakirodalomban fellelhető adatok alapján becsülték meg. A beton 

és bontott anyagok feldolgozása során történő manipuláció (mozgatás, rakodás, törés-osztályozás) esetén a 

fajlagos porkibocsátási PM10érték a figyelembe vett irodalmi források alapján 15000-20000 μg/m3érték 

között változik. A törés-osztályozás során használható nedvesítéssel diffúz kiporzás minimalizálható.  

A hulladékkezelési tevékenység során kezelésre kerülő hulladék beton (HAK 17 01 01) mart aszfalt (17 03 

02), kitermelt talaj (HAK 17 05 04) fizikai és kémiai tulajdonságai alapján nem veszélyes hulladéknak 

minősül, nem tartalmaz vízoldékony, a csapadékvíz által kimosható veszélyes alapanyagokat, 

szennyeződéseket. A felszín alatti vizek minőségére/ földtani közeg állapotára vonatkozóan egyik hulladék 

sem jelent kockázatot.  

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett depótér területén kérelmező homlokrakodó gépéből 

üzemszerű üzemanyag/olaj elfolyással nem kell számolni. Az esetleges havária esetek során üzemanyag 

kifolyások esetén homok, perlit vagy egyéb adszorbens használható az üzemanyag közömbösítésére, amivel 

a tűzveszély és a földtani közeg jelentősebb szennyezése megakadályozható. Az szénhidrogén származékkal 

telített kármentesítő anyagot, illetve a szennyezett talajfelszínt veszélyes hulladékként fogják kezelni. 

 

Levegőtisztaság-védelem:  

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

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

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

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”  

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával 

alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a 

diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.  

A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.  

 

 

Zaj- és rezgésvédelem:  

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik.  

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a tevékenységet szerződéses megrendelői igények szerinti 

külső helyszíneken fogják folytatni, tehát nem az engedélyes telephelyén. A tevékenységhez kapcsolódó 

zajforrások: 1 db törőgép és az azt kiszolgáló rakodógépek, melyek hatásterülete 300 m.  

A tevékenység aktuális hatásterületét a helyszíni körülmények ismeretében számítással vagy méréssel 

minden esetben meg kell meghatározni és az eredményeknek megfelelően gondoskodni kell arról, hogy a 
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tevékenység végzésekor a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet szerinti 

határértékek teljesüljenek.  
 

Földtani közeg védelmi:  

A fenti előírásokat a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.  

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

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

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

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.  

 

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

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

rendelet határozza meg.  

A hulladékkezeléssel érintett területrészek (hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett depótér) 

burkolatának vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.  
 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

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

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

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

 

 

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

05/NEO/19999-2/2022. ikt számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 

 

A Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. országos nem veszélyes hulladék országos előkezelésére, hasznosítására 

irányuló tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztályától, mely hatóság az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

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

készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves 

és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, 

tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő 

szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat. 

 

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

közegészségügyi akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak 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. 

 

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

bekezdése alapján zártam ki. 

 

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

(2) bekezdése és a 2. melléklet 2. pontja állapítja meg, illetékességemet a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá 

az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) 
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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 szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36600/1665-1/2022.ált. szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, a Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 

150.) részére a telephelyen és külső bontási helyszíneken nem veszélyes hulladékok országos előkezelésére 

és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély hulladékgazdálkodási engedély kiadása 

ügyében indult hatósági eljárásban a Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

A Kft. tevékenységi körében az ország egész területén mélyépítési, útépítési, autópálya építési, út-felújítási 

munkákat, tevékenységeket végez. E tevékenység során építési-bontási hulladék (föld, aszfalt, beton) 

keletkezik. A kft. a tevékenység során csak olyan építésibontási hulladékokat kezelnek, amelyek nem 

tartalmaznak veszélyes összetevőket (szennyezés mentesek), nem minősülnek veszélyes hulladéknak. 

Ezekből a hulladék anyagokból különféle kezelési műveletekkel (előkezelés, hasznosítás) nyersanyagot 

kíván előállítani, melyet alapanyagként saját maga és partnerei használnak fel építési beruházásaik során. A 

tevékenység végzéséhez a Kft. az állandó telephelyen kívül Magyarországon külső bontási helyszínekkel 

rendelkezik, ahol a gépeit és eszközeit a mindenkori építési beruházási területen, az útépítés vagy bontás 

helyszínén telepíti le és ott végzi el a nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57-58. pontja a hulladékgazdálkodási 

engedély kiadására vonatkozó engedélyezési ügyben indult környezetvédelmi eljárás során a területileg 

illetékes katasztrófavédelmi szerv szakhatóságként kerül kijelölésre annak elbírálásában, hogy a felszíni és 

felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesülnek-e, továbbá, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, a 

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

meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint, hogy a tevékenység a vizek lefolyására, az árvíz és a jég 

levonulására milyen hatást gyakorol. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés 

tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

A benyújtott kérelemből megállapítható, hogy vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból a 

hulladékgazdálkodási engedély tervezett kiadására vonatkozó kizáró ok várhatóan nem merül fel. 

 

A rendelkezésemre álló dokumentumok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat 

figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2) alapján adtam. Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló 

fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg. 

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § 

(1) bekezdése egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 62-63. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 

4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg. 

 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

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

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 590.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a 

kérelem mellékletében igazolta. 

 

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

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

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

 

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

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

5. és 7. pontja alapján 590.000 - Ft. 

 

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

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

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

 

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

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

(3) bekezdése alapján a 2022. április 21. napján kelt BK/HGO/03479-2/2022. számú levélben tájékoztatta az 

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

lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének 

jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/03479-3/2022. iktatási számú 

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

véglegessé vált határozatot. 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

rendelkezik. 

 

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

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

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 
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A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

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

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

pontja alapján állapítottam meg. 

 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság  

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

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

bekezdése állapítja meg. 

 

 

Kecskemét, 2022. május 13. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kapják:  

1. Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)  11081423#cegkapu 

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

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet   

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (5000 Szolnok, József Attila út. 14.) HKP 

4. Tiszakécske Város Önkormányzat Jegyzője (6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.) HKP 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) HKP 

6. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

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

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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