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H A T Á R O Z A T 
 

A Globál-Plasztik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6230 

Soltvadkert, Szentháromság u. 269., KÜJ: 102 849 242, cégjegyzékszám: 03-09-116043, adószám: 

14294143-2-03, KSH szám: 14294143-4675-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

14294143#cegkapu, rövidített elnevezése: Globál-Plasztik Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

Név: Globál-Plasztik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 269. 

Telephely: 6230 Soltvadkert, Koltói Anna 144. 1360 hrsz. 

KÜJ szám: 102 849 242 

KTJ szám: 101 433 979 

Adószám: 14294143-2-03 

KSH szám: 14294143-4675-113-03 

Cégjegyzék szám: 03-09-116043 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása.  

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

 

R3  Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a 

komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az 

összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel); 
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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, pellet-készítés, szárítás, 

zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés). 

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 tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

E02-04  tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás); 

E02-05  válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06  válogatás anyagminőség szerint (osztályozás). 

 

3.) A hulladékgazdálkodási – gyűjtési, előkezelési, hasznosítási – tevékenységbe bevonható nem 

veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 

 

Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

07 02 13 Hulladék műanyag 1.200 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 1.200 

Összesen: 1.200 

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A Globál-Plasztik Kft. (a továbbiakban: Kft.) műanyag hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását 

végzi. 

A Soltvadkert, 1360 hrsz. szám alatti telephely szilárd közlekedő utakkal, zárható kapuval és megfelelő 

körülhatároló kerítéssel rendelkezik. 

A Kft. a hulladékká vált selejt műanyag termékeket, csomagolási hulladékot, illetve egyéb műanyag 

hulladékokat különböző gyárakból, üzemekből, valamint üzletekből veszi át. A préselt vagy bálázott 

formában lévő hulladékot a beszállítók saját gépjárműveikkel vagy a Kft. saját vagy bérelt gépjárműveivel 

szállítja be a telephelyre. A Kft. rendelkezik a Pest Megyei Kormányhivatal által PE/KTFO/05380-11/2020. 

iktatószámú, nem veszélyes hulladékok országos szállítására és kereskedelmére feljogosító 

hulladékgazdálkodási engedéllyel. A beszállítást követően a hulladékot szemrevételezik, mérlegelik és 

nyilvántartásba veszik. Ezt követően a hulladéktároló helyen a megfelelő hulladék azonosító kóddal ellátott 

gyűjtőhelyen helyezik el, ahol a hulladékkezelés megkezdéséig tárolják. A telephelyen az anyagmozgatást 

kézzel erővel vagy géppel végzik. Az előkezelés során a hulladékot elsőnek szín és anyagfajta szerint 

válogatják, továbbá a hasznosítási technológiába hasznosíthatatlan hulladékot is leválogatják. A 

hasznosításra alkalmatlan hulladékokat visszaszállítják a beszállítónak vagy engedéllyel rendelkező 

hulladékgazdálkodási cégnek adják át hasznosításra, ártalmatlanításra. A nagyobb méretű hulladékokat a 

gépbe adagolást megelőzően méretre vágják. Az aprított, leválogatott műanyag hulladékot 3 db daráló gépbe 

adagolják, amelynek során pehelyszerű anyag keletkezik (pellet). A pellet egy zsugorító berendezésen 

keresztül haladva, 70%-os térfogatcsökkenést követően a zárt üzemű regranuláló gépbe kerül, amelyben a 

darálás során, valamint hő (100⁰) hatására, víz felhasználásával granulátum keletkezik. A kész granulátum 

(műanyagipari alapanyag) műanyag konténerbe gyűlik össze. A regranuláló továbbá a beadagolt hulladékot 

képes apró részekre tépni, majd olvadáspont fölé hevítve massza szerű anyaggá alakítani, amelyből szálakat 

képez. A szálakat azonnal granulátum méretűre darabolja, majd egy szárítón keresztül lehűti és a műanyag 

granulátum big-bag zsákokba kerül. A granulátum, mint termék a hasznosítási tevékenységet követően 

kikerül a hulladék státuszból, kicsomagolják, mérlegelik, majd a műanyag hulladékoktól jól elkülönítetten 

tárolják értékesítésig. A hulladék hasznosítási tevékenység kapacitása 4.800 kg/nap. 

 

A tevékenység során veszélyes hulladék nem képződik.  A kommunális hulladékot 110 literes műanyag 

hulladékgyűjtő edényben gyűjtik, amelyet a közszolgáltató heti  rendszerességgel elszállít a kiskunhalasi 

regionális hulladéklerakóba. 
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A hulladékgazdálkodási tevékenységgel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél a műanyag hulladék 

mennyiségének csökkentése, újrahasznosítási arányának növelése az által, hogy a hasznosításon átesett 

hulladék alapanyagként újra műanyagipari alapanyaggá válik, amelynek következtében alapanyagokat vált ki 

(visszakerül az anyagforgalmi ciklusba). 

 

5.) Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

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

előkezelése és hasznosítása végezhető. 

2. Évente maximálisan 1.200 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

előkezelése és hasznosítása végezhető. 

3. A hulladéktároló hely területén az egyidejűleg tárolt nem veszélyes hulladék mennyisége nem 

haladhatja meg az 1.200 tonnát. 

4. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig 

tárolható. 

5. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejűleg gyűjthető és tárolható 

mennyiségek nem léphetők túl. 

6. 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. 

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

arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő 

helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

9. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő 

tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat 

alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. 

10. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a 

hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben 

tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos elszállításra 

vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek. 

11. Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem 

helyezhető el, kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételek mellett tárolható. 

12. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne 

sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és 

térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség 

szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell 

cserélni. 

13. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a termékként történő felhasználással, vagy a 

minősítését követően szűnik meg.  

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

illetve termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további 

kezeléséről gondoskodni kell. 

15. 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. 

16. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 

történhet. 

17. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani. 
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18. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

19. A hulladék gyűjtőnek és kezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

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

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során keletkező 

hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.  

20. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

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

év május 31-ig meg kell küldeni a hatóság részére. 

22. Minden év május 31-ig meg kell küldeni  a hatóság részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről 

szóló igazolást. 

23. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az engedélyes köteles a hatóság részére 

felügyeleti díjat fizetni minden év február 28-ig. 

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

számított 15 napon belül a hatóság felé bejelenteni. 

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

tárgyévet követő 5 évig kell megőrizni. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

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

olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

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

módon történhet. 

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

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

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

 

Földtani közeg-védelem: 

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

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

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

következzen be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

33. 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.  

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

34. Amennyiben az engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a 

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a hatóságunknak be kell jelenteni. 

35. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről engedélyes köteles gondoskodni. 

36. 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) A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, az e törvények végrehajtására kiadott 

jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott 

rendelkezés, illetve hatósági döntésben foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki 
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vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetet vagy természetes személyt. 

 

c) A 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 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.  

 

Az engedély területi hatálya: 

 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése: 6230 Soltvadkert, Koltói Anna 144. (1360 hrsz.) 

Nem veszélyes hulladék előkezelése: 6230 Soltvadkert, Koltói Anna 144. (1360 hrsz.) 

Nem veszélyes hulladék hasznosítása: 6230 Soltvadkert, Koltói Anna 144. (1360 hrsz.) 

 

Az engedély érvényességi ideje:  

 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

A benyújtott, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot 

jóváhagyjuk. 

 

 

* 

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: 

   

1.1. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása 

nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon 

lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt. 

1.2. A veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenység során, azok káros hatásainak 

csökkentése érdekében be kell tartani a vonatkozó kémiai biztonsági előírásokat (biztonsági 

adatlapok rendelkezésre állása, címkézés és tárolás követelményeinek betartása, kémiai 

kockázatokat, illetve azokkal kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó dokumentáció megléte). 

1.3. A munkahelyi dohányzással kapcsolatban a vonatkozó törvényben foglaltakat be kell tartani. 

1.4. A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok, és a rágcsálók 

megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, 

távoltartásukról, rendszeres irtásukról legalább évente gondoskodni kell, az egészségügyi kártevők 

elleni védekezést folyamatosan és megfelelő hatékonysággal kell végezni.  
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* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/1408-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

(Kecskemét) BK/KTF/03972-4/2021. számú megkeresésére, a Globál-Plasztik Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 269. ) kérelmére, a Soltvadkert, Koltói Anna u. 144. 

sz, 1360 hrsz-ú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, hasznosítására és előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

vízügyi-vízvédelmi hatáskörben az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A Globál-Plasztik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 269. ) részére a 

Soltvadkert, Koltói Anna u. 144. sz, 1360 hrsz-ú telephely hulladékgazdálkodási engedélye kiadásához 

előírás nélkül hozzájárulok. 
 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági 

állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető 

végzés ellen benyújtott jogorvoslati kérelem keretében lehet élni.” 

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 710.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

 

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.  

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. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Hatóságunk jogelődje, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Frittmann Grácián Géza (KÜJ: 101 444 930) 

részére a 6230 Soltvadkert, Koltói A. u. 144. (belterületi 1360 hrsz.) szám alatti telephelyen nem veszélyes 

hulladék hasznosítása tevékenység végzésére 67126-4-6/2016. számon hulladékgazdálkodási engedélyt 

adott. 

 

Az engedély 2016. március 10-én emelkedett jogerőre és 2021. március 10-ig volt érvényes. 

 

A Globál-Plasztik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 6230 

Soltvadkert, Szentháromság u. 269., telephely: 6230 Soltvadkert,  Koltói Anna u. 144. (1360 hrsz., KTJ: 101 

433 979), KÜJ: 102 849 242, cégjegyzékszám: 03-09-116043, adószám: 14294143-2-03, KSH szám: 

14294143-4675-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14294143#cegkapu, rövidített elnevezése: 

Globál-Plasztik Kft.] 2021. március 1. napján – nem veszélyes hulladékok hasznosítása, hasznosításhoz 

kapcsolódó előkezelése és gyűjtése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti – 
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kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. 

 

A fenti kérelem alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az engedélykérelmet Munkácsi Rita okleveles környezetmérnök, környezetvédelmi megbízott (mérnöki 

kamarai regisztrációs száma: 03-0871) állította össze. 

 

A kérelmező ügyfél a hatóság BK/KTF/03972-3/2021. számú felhívására igazolta az eljárás 710.000 Ft 

igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

A kérelmező ügyfél – a nyilatkozata szerint – a kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységet a 6230 

Soltvadkert, Koltói Anna u. 144. telephelyen kívánja végezni, a korábbi engedélyes Frittmann Grácián 

Gézától átveszi a telephelyen folytatott tevékenység végzését. 

 

A kérelmező ügyfél 2021. március 23. napján megküldte a javított üzemeltetési szabályzatot és a 

foglalkozás-egészségügyi szerződést. 

 

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

Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik. 

 

A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja a kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási 

hatóság) jelöli ki. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2021. március 1. napján módosult 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 Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye 

szerinti megyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére 

és Budapest főváros területére terjed ki, így Soltvadkert település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal  jár el. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 6 fő, amelyből 1 fő irányító, 1 fő válogató, 4 fő gépkezelő, valamint 1 fő 

környezetvédelmi megbízott (Munkácsi Rita környezetmérnök). A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység 

végzéséhez szükséges, megfelelő létszámú alkalmazottal rendelkezik. A Kft. az alkalmazottjai részére 

munkavédelmi eszközöket biztosít. A telephelyen hétfőtől-péntekig 6:00-22:00-ig folyik munkavégzés. 

 

Tárgyi eszközök: 

1 db hitelesített mérleg; 

1 db targonca; 

1 db kézi emelő; 

3 db daráló gép (2 db aprító és ömlény daráló és 1 db műanyag daráló); 

1 db regranunáló gép. 

 

A Kft. hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelten csatolta Frittmann Gráciánnal (6230 

Soltvadkert, Liszt Ferenc utca 24.) kötött, a Soltvadkert, Koltói Anna 144. 1360 hrsz. szám alatti telephelyre 

vonatkozó ingatlan bérleti szerződését. 
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A Kft. rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt.-nél biztosítási kötvénnyel (szerződésszám: 984/895124360), 

mely szerint a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési felelősséget is tartalmazó biztosítással 

rendelkezik. 

 

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta a fedezetigazolását (szerződésszám: 9001/21) arról, hogy a 

Budapest Bank Zrt.-nél vezetett számláján elkülönítve, 100.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, amelynek 

kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya. 

 

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

Szolgáltató Kft.-vel (6200 Kiskőrös, Kilián utca 27.) kötött Foglalkozás-egészségügyi szerződését. 

 

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

 

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

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

§-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. §-a 

szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

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

vonatkozó havária tervvel. 

 

A Kft. rendelkezik a Soltvadkert, Koltói Anna 144. 1360 hrsz. szám alatti telephelyre vonatkozó, Soltvadkert 

Város Jegyzője által 1/508-2/2021. iktatószámon kiadott telepengedéllyel. 

 

 

A rendelkező részben tett előírásokat az alábbiak indokolják: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

Az előterjesztett, 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 és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat megfelel a 246/2014. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében megadottaknak, így a 21. § (4) bekezdés alapján hatóságunk 

jóváhagyta. 

 

A rendelkező rész 1. pontja szerinti előírást Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17., 20., 23. pontjai, 12. § (2) és 15. § 

(2) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdései, valamint a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdés c) pomtja 

és 9. § (1) bekezdés c) pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (3) és 15. § (5) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján tettük. 
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A rendelkező rész 13-14. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

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

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített 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 20-21. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1) bekezdése, valamint a mérésügyről szóló 

1991. évi XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 23. 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 koncesszort, valamint azt az esetet, ha 

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

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

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

engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rendelet 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 25. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A gyűjthető, előkezelhető, hasznosítható hulladékok körének meghatározása a hulladékjegyzékéről szóló 

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

 

 

Levegő-tisztaság védelem: 

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 

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

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik. A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a hatásterületen belül nem 

található zajtól védendő épület vagy védett terület. 

 

Földtani közeg védelme 

Tevékenység: 

A hasznosításra átvenni kívánt hulladék: gyárakban, üzletekben keletkezik csomagolási, illetve selejt 

termékként, melyet újrahasznosítás céljára vesz át a vállalkozás. 

 

Műszaki védelem: 

A feldolgozási és tárolási (alapanyag és készáru) tevékenységet egy 400 m
2 

alapterületű egyedi gyártású 

acélszerkezetű Kingspan 10 cm vastag falpanellel és tetőpanellel ellátott épületben végzik. A feldolgozó 

üzem aljzat burkolata beton, mely mindenben megfelel a műszaki előírásoknak. A tetőszerkezetet szintén 
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egyedi gyártású acélszerkezet hőszigeteléssel alakították ki. Az udvarra nyíló nyílászárók egyedi gyártású 

fémszerkezetű tolóajtók. Az épületeket szín építményekkel építették. 

egybe. A hulladék darálását, regranulálását egyedi gyártású gépekkel végzik. 

 

Vízellátás és szennyvízelhelyezés: 

A vízellátás közműről történik, a szociális szennyvizet a városi szennyvícsatorna hálózatba vezetik. 

 

Csapadékvizek kezelése: 

Az üzem teljes területe betonburkolattal ellátott, így a csapadékvizet elvezetik a betonburkolaton a 

csapadékvízgyűjtő hálózatba. A technológia nem szennyezi a csapadékvizet, így az elvezetésre kerülő 

csapadékvíz tisztításmentesen bevezethető a helyi csatornarendszerbe. 

 

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 burkolatának vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § 

értelmében tettük.  

 

Táj- és természetvédelem: 

Az érintett telephely országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. Az 

érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk 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 34. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 

A rendelkező rész 35. pontja a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 36. pontját a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő 

hivatalunk. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés 

alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben 

előírtam. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Nem veszélyes hulladék vonatkozásában: 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § és az 8. melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott szakkérdések 

vizsgálatával, a megküldött dokumentumok alapján a Globál-Plasztik Kft. által a Soltvadkert, Koltói Anna u. 

144. szám alatti telephelyen folytatott nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan egészséget 

veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem.  

Az egyéni védőeszközök biztosítására, tárolására, rendszeres tisztítására, karbantartásra és szükség szerinti 

gyakorisággal történő cseréjére történő feltételt a tevékenységgel együtt járó (az aprítógépekből származó) 

határérték feletti zaj indokolja. 
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Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1) 

bekezdése,  a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-29.§-iban valamint a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 

3.) NM rendelet 4. számú Mellékletében előírtakra, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7. §-a 

valamint a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt előírásokra való 

tekintettel  határoztam meg. 

  

Szakmai álláspontomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. §, a 8. melléklet I. táblázat 2 pontjában 

meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, 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) bekezdés, 5. §, és a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete 

alapján adtam 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 57. és 58. pontjában (vízügy-vízvédelem) és 59. pontjában (helyi természetvédelem) meghatározott 

szakkérdések tekintetében kerestem meg a 2021. március 9. napján kelt, BK/KTF/03972-4/2021. számú 

levéllel. 

 

Soltvadkert Város Jegyzője a fenti számú megkeresésre 1/657-2/2021. számon az alábbi tájékoztatást adta: 

„Fenti hivatkozási számon Hivatalomhoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy a Globál-

Plasztik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység helyszíne 

nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet.” 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35300/1408-1/2021.ált számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező 

részben előírtam. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/1408-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Kecskemét) a 

BK/KTF/03972-4/2021. számú megkeresésével a Globál-Plasztik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6230 

Soltvadkert, Szentháromság u. 269. ) kérelmére, a Soltvadkert, Koltói Anna u. 144. sz, 1360 hrsz-ú 

telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, hasznosítására és előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a 

továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

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 57. és 58. pontjában meghatározott 

szakkérdések alapján hulladékgazdálkodási engedély megadására irányuló első fokú eljárásban a 

hulladékkezelés helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási és vízvédelmi 
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hatáskörben szakhatóságként jelöli ki. A vízgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak 

vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása 

milyen hatással van a vízbázisra, a vizek lefolyására, a vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés 

annak vizsgálata, hogy a tevékenységnek milyen a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, engedélyezési dokumentáció alapján a fent 

hivatkozott szakkérdés/szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A kérelmező Globál-Plasztik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 269. - a 

továbbiakban: Kft) gyárakban, üzleteketben keletkezett műanyag csomagolási illetve selejt, vagy használt 

műanyag hulladék újra hasznosítását kívánja végezni. A préselt, bálázott műanyag hulladékot a beszállítók 

saját gépjárművel vagy az engedélyes saját gépjárművel szállítja a telephelyre. Az engedélykérő rendelkezik 

országos szállítási engedéllyel. 

 

A telephelyre beszállított hulladékot az alapanyag tárolóban tárolják, majd válogatják, a nagyobb darabokat 

felvágják. Az újra hasznosításhoz az előkezelt hulladékot aprítják, darálják. majd regranulálják. A 

granulátumot alapanyagként értékesítik. A telephelyen 1200 t/ év mennyiségű műanyag hulladék 

hasznosítását tervezik. 

 

A telephelyet Soltvadkert Város Jegyzője az I/508-2/2021. számú határozatával nyilvántartásba vette. 

 

A telephely vízellátását kiépített vezetékes vízhálózat biztosítja. 

A szociális helységekből származó szennyvizet a települési szennyvízhálózatba vezetik. 

A technológiai folyamat során a granulátum előállítása során hűtővizet használnak, amely azonban gőz 

formában távozik, így technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen folytatott tevékenység a földtani 

közeget és a felszín alatti vizet nem szennyezi. 

 

Vízvédelem 

Felszíni vízfolyás a telephely közvetlen közelében nincs. 

 

Az üzem teljes területe betonburkolattal ellátott, ezért a területre hulló csapadékvíz nem szennyezett, annak 

elvezetésével a helyi csatornahálózatba kerül. 

 

Vízbázis védelem 

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis 

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, 

szennyvízelhelyezése és csapadékvíz kezelése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és a felszín 

alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a telephely üzemelő-, illetve 

távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához előírás nélkül megadta. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

 

1. a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről 

2. a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről 

3. a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag/tervdokumentáció 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 
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továbbiakban: Ákr.) 55. §-(1) bekezdése alapján adtam. 

 

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

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 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, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 3.a 

pontja állapítja 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.  

 

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., 5. és 7. pontja tartalmazza. 

 

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

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), hatóságunk a 43. § (2)-

(3) bekezdése alapján a 2021. március 9. napján kelt BK/KTF/03972-2/2021. számú levelekben tájékoztatta 

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

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

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

szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/KTF/03972-6/2021. számú közleményben a 

honlapján  közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen véglegessé vált 

határozatot. 

 

Az engedélyt a fentiek szerint, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam meg. 

 

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 hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, 

a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 1. § (2) bekezdés állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. március 30. 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. Globál-Plasztik Kft. (6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 269. hrsz.)                         14294143#cegkapu 

2. Frittmann Grácián Géza (6230 Soltvadkert, Liszt Ferenc u. 24.)                   Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

3. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (Kiskőrösi Kirendeltség) 

(6300 Kalocsa, Városház u. 1.)                                                                                                              HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi  

Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.)                                                                                    HKP                                                                                                                  

5. Soltvadkert Város Jegyzője (6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6.)                                                    HKP 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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