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Tárgy: ÖRDÖGSZIGET Kft. – nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély  

 

                                                               H A T Á R O Z A T 
 

Az ÖRDÖGSZIGET Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D., 

adószám: 14799737-2-03, KÜJ: 103 528 487, KSH szám: 14769737-4120-113-03, hivatalos elektronikus 

elérhetősége: 14769737#cegkapu, rövidített elnevezése: ÖRDÖGSZIGET Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.)Engedélyes adatai: 

 

Teljes név:   ÖRDÖGSZIGET Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  ÖRDÖGSZIGET Kft. 

Székhely:  6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D. 

Telephely:   6120 Kiskunmajsa, Külterület 05/33 hrsz. 

KÜJ szám:   103 528 487 

KTJ szám:   102 697 013 

KSH szám:   14769737-4120-113-03 

Adószám:   14799737-2-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-118144 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék előkezelése. 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

R12  Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a 

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

R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, 

zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.) 

 

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). 
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3.) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe –előkezelés (R12, E02-03) – 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 800 

17 01 02 tégla 100 

17 01 03 cserép és kerámia 80 

Összesen: 980 

 

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

Az ÖRDÖGSZIGET Kft. (a továbbiakban: Kft.) változó Bács-Kiskun megyei helyszíneken nem veszélyes 

hulladék előkezelési tevékenységet végez. 

Az inert építési és bontási hulladékok aprítását (törését, zúzását) egy saját tulajdonú lánctalpas kotrógép és 

egy szintén saját tulajdonú, a munkagépre erősített törőkanál, mint munkaeszköz használatával végzi a Kft. 

bérmunkában. A munkagép lánctalpas kialakítású, a munkavégzés helyszínére történő el- és telephelyre 

történő visszaszállíttatásáról a megbízó gondoskodik. 

 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék nem kerül a Kft. birtokába, az előkezelési 

tevékenység befejeztével az előkezelés során aprított hulladékot a munkavégzés helyszínén hagyja a 

megbízóknál. A hulladék az előkezelés során hulladék azonosító kódot nem vált, tömege nem változik, 

térfogata csökken. 

A Kft. Kiskunmajsa, Külterület 05/33 hrsz. alatti telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet nem 

folytat, kizárólag a munkagépek parkolását (tárolását) végzi. A munkagép és a hozzá tartozó munkaeszköz 

karbantartását és ellenőrzését a munkába állást megelőzően a Kft. minden esetben elvégzi. 

A tevékenység során másodlagos hulladék nem keletkezik.   

 

Elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél 

A Kft. az előkezelés során a hulladékot előkészíti a további hasznosításra, amivel a megbízók számára 

lehetőség nyílik arra, hogy hasznosítást követően a hulladék az elsődleges nyersanyag helyére lépve 

csökkentse az erőforrás felhasználást, ezáltal hozzájárulva a környezeti terhelés csökkentéséhez. 

 

5.) Előírások: 
Hulladékgazdálkodás: 

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

végezhető. 

2. Jelen engedély alapján 17 01 01 azonosító kódú hulladékból 800 t/év, 17 01 02 azonosító kódú 

hulladékból 100 t/év, 17 01 03 azonosító kódú hulladékból 80 tonna/év hulladék hasznosítási célú 

előkezelése (R12, E02-03) végezhető. 

3. Évente maximálisan 980 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok előkezelése 

(R12, E02-03) végezhető. 

4. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl. 

5. A hulladékkezelési tevékenységet minden alkalommal, annak megkezdését megelőzően legalább 5 

nappal a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban be kell jelenteni helyszín (hrsz. és 

EOV koordináta), a megbízó megnevezésének, a kezelendő hulladék típusának és mennyiségének 

megadásával. 

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. 
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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. 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. 

10. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

11. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló igazolás másolatát első 

alkalommal 2022. július 31-ig, azt követően minden év május 31-ig meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére. Bérmérlegelés vagy a megbízó által végzett mérlegelés esetén a 

mérlegelésről szóló dokumentumok és az alkalmazott mérleg hitelesítéséről szóló igazolás másolatát 

meg kell őrizni és egy évre visszamenőleg minden év május 31-ig meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

12. A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló pénzügyi garancia (elkülönített pénzügyi letét) meglétéről 

a pénzintézeti igazolás másolatát, továbbá az elkülönített pénzügyi letét megfelelőségének számítással 

történő igazolását meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

      Határidő: az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül. 

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. 

14. A Generali Biztosító Zrt.-nél 95595364560614800 számon kötött biztosítási kötvényben a tevékenységi 

kört ki kell terjeszteni a nem veszélyes hulladékok előkezelésére, továbbá kérjük a területi hatály 

rögzítését. A módosított biztosítási kötvény másolatot meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság 

részére. 

      Határidő: az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül. 

15. Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről 

szóló igazolást. 

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

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

18. 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.  

19. 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. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

 

 

6.) Az engedély területi hatálya: 

Bács-Kiskun megye közigazgatási területe 

 

Az engedély érvényességi ideje: 
A határozat véglegessé válását követő 5 év. 
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Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatala által BK-05/KTF/01668-14/2017. számon (KTFO-azonosító: 112952-2-8/2017.) 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/04402-4/2022.iktatási számú szakkérdés nyilatkozata: 

   
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

az Ördögsziget Kft. (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D.), mint ügyfél részére Bács-Kiskun megyei területi 

hatállyal nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedélyének a 

kiadásához. 

  

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

természetvédelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

  

Előírások:  
1. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való 

terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

2. A tevékenység végzése során a hulladékok előkezelése csak környezetszennyezést kizáró módon 

történhet. Szükség esetén minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. 

locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).  

3. 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 
4. 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 
5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

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

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

be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

8. 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.  

  

 

 

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

08/NEO/10205-2/2022.ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 
 
Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, az Ördögsziget Kft. (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 

4/D) kérelmére, a 6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 05/33 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes 

hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, 

szakmai álláspontomat az alábbiakban adom meg: 

 

1. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést 

okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró bűzzel terheli. 
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2. Az üzemi létesítményből származó zaj a védendő homlokzatoknál nem haladhatja meg a vonatkozó 

határértékeket. 

3. Az üzemelés során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését elkülönítetten, zárt és 

fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, és szennyeződést kizáró módon kell elszállítani. 

4. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetve olyan mértékben szennyezni, amely 

közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. 

5. A munkavégzés helyszínén, a dolgozók számára biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal szemben 

védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni. 

6. A dolgozók számára a kézfertőtlenítés feltételeit mindenkor biztosítani szükséges. 

7. A dolgozónak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. 

 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2286-1/2022.ált. szakhatósági állásfoglalása: 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. krt. 2.) által - az Ördögsziget Kft. 

(6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D) megbízásából a Ciklus Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (6120 

Kiskunmajsa, Móra F. u. 9/c.) kérelmére, Bács-Kiskun megye egész területén végzett, nem veszélyes 

hulladék előkezelési tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági 

eljárásban – megküldött BK/HGO/04083-5/2022. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Hatóságom illetékességi területén, a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok. 

 

Előírások: 

 

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb 

állapotát. 

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez 

vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és 

műszaki védelemmel folytatható. 

4. A gépek és a gépjárművek mosását és szervízelését kizárólag szakcég végezheti, arra engedéllyel 

rendelkező telephelyen. 

5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

lehet. 

 

 

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Jegyzőjének 1/7834-2/2022. iktatási számú szakhatósági 

döntése: 

 
Az ÖRDÖGSZIGET Kft. (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D.) kérelme alapján a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (H-6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2. Pf. 642) nem veszélyes 

hulladék előkezelési engedély kiadásához BK/HGO04083-5/2022 számon 2022. május 17.-én beérkezett 
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megkeresése alapján nevezett telephelyére (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D) a helyi jelentőségű védett 

természeti értékekre kiterjedően szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom meg: 

 

A tervezett tevékenységhez szakhatósági hozzájárulásomat feltételek kikötése nélkül megadom. 

 

A szakhatósági hozzájárulás, állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

                                                                                      *** 

 

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 120.000 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 

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. 

 

https://e-kormányablak/
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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 

 

Az ÖRDÖGSZIGET Kft. (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D.) megbízásából a CIKLUS 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. képviseletében Dr. Feketéné Bicskei Éva 2022. május 9. napján – 

Bács-Kiskun megyei területi hatállyal nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzésére vonatkozó – 

hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő hatóságunknál. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A hulladékgazdálkodási tevékenységet 1 fő ügyvezető, valamint 1 fő gépkezelő végzi. A tevékenység 

felügyeletét 1 fő környezetvédelmi megbízott (Dr. Feketéné Bicskei Éva, MMK szám: 03-0089, SZKV-1.1.) 

látja el. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

-1 db CASE POCLAIN 1188 LC típusú lánctalpas kotrógép (saját tulajdonú), 

-1 db ECO CRUSHIER BF 90,3 törőkanál (saját tulajdonú). 

 

A dokumentációhoz csatolták a munkagép és –eszköz tárolására szolgáló telephely (6120 Kiskunmajsa, Ötfa 

tanya 05/33 hrsz.) tulajdonosával (Kürtösi József) kötött bérleti szerződést. 

 

A Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél a tevékenységére vonatkozó, környezetszennyezési 

felelősséget is tartalmazó biztosítással (biztosítási kötvényszám: 95595364560614800). 

 

A Kft. benyújtotta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága által 

7472539147 iktatószámon 2022. május 6. napján kiadott adóigazolást, ami igazolja, hogy a Kft.-nek 

nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs. 

 

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 hulladékgazdálkodási hatóság a benyújtott kérelmet és dokumentumokat megvizsgálta. Üzemi 

gyűjtőhelyen kizárólag a telephely(ek) területén belül képződő hulladék, üzemeltetéséhez szükséges eszköz 

és berendezés gyűjthető, helyezhető el vagy tárolható az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

246/2014. Korm. rend.) 15. § (7) bekezdése szerint. A kérelem 14. számú mellékleteként a 6120 

Kiskunmajsa, Külterület 05/33 hrsz. alatti telephely vonatkozásában megküldött üzemi gyűjtőhely 

üzemeltetési szabályzat jóváhagyását megtagadjuk, tekintettel arra, hogy jelen engedély területi hatálya 

telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységre nem terjed ki. A 246/2014. Korm. rend. 14-17. §-
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ban foglaltak szerint kialakított üzemi gyűjtőhely 17. § szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő 

üzemeltetési szabályzat jóváhagyására a hulladékgazdálkodási hatóságnak külön eljárás keretében van 

módja. 

A rendelkező rész 1-4. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint 15. § (2) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási 

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

Korm. rend. (továbbiakban 439/2012. Korm. rend.) 9. § (2) bekezdés i) pontjai alapján tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 9. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 

Ht. 82. § (1) 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 Ht. 6. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 10-11. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

A rendelkező rész 12. pontjában rögzített előírás teljesítése szükséges a 439/2012. Korm. rend. 9. § (1) 

bekezdés i) pont és a Ht. 70. § (1) bekezdés alapján. 

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 Kft. biztosítási kötvénye tevékenységi körként építőipari jellegű szolgáltatást nevesít, továbbá nem rögzít 

területi hatályt, ezért a rendelkező rész 14. pontjában rögzített előírás teljesítése szükséges a 439/2012. 

Korm. rend. 9. § (1) bekezdés i) pont alapján. 

A rendelkező rész 11. és 15. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. 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 hulladékgazdálkodási 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 17. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 20. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

 

Az előkezelhető hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került 

megállapításra. 

 

A  szakkérdés vizsgálatok indokolása: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/04402-4/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

az Ördögsziget Kft. (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D.), mint ügyfél részére Bács-Kiskun megyei területi 

hatállyal nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedélyének a 

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

alábbiakat állapította meg:  

Az Ördögsziget Kft. építési és bontási hulladékok (beton, tégla. cserép, kerámia) törését és zúzását (aprítását) 

kívánja végezni a megrendelői változó, Bács-Kiskun megyei telephelyein. A hulladékot, az aprítást követően 

a munkavégzés helyszínén hagyja a megrendelőinél, tehát saját telephelyén hulladékgazdálkodási 

tevékenységet nem folytat, csak a munkagépek parkolását (tárolását) végzi.  

A rendelkezésre álló munkagép egy CASE POCLAIN 1188 LC típusú lánctalpas kotrógép, illetve egy ECO 

CRUSHIER BF 90.3 törőkanál. A jármű szervizelésére, javítására szakszerviznél, arra jogosult speciális 

szolgáltatónál kerül sor. A tervek szerint a munkavégzés helyszínén fog történni a munkagép üzemanyaggal 

való utántöltése hitelesített üzemanyagtöltő tartályból. Elfolyás lehetősége nem áll fent a tartály 

kialakításából adódóan.  

A munka befejeztével még a megbízás helyszínén a munkagépet ellenőrzik, meghibásodás esetén szervízbe 

szállítják. Telephelyen történő olaj elfolyás esélye a gondos karbantartásnak és odafigyelésnek köszönhetően 

minimális.  

 

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 (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 

4/D.).  

 

A tevékenység aktuális hatásterületét a helyszíni körülmények ismeretében számítással vagy méréssel 

minden esetben meg kell határozni és az eredményeknek megfelelően gondoskodni kell arról, hogy a 

tevékenység végzésekor a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet szerinti 

határértékek teljesüljenek. 

 

Földtani közeg védelem:  

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 térbeton burkolatának vízzáróságára vonatkozó 

előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.  
 

Táj- és természetvédelem  

A kérelmező a Kiskunmajsa 05/33. hrsz.-ú telephelyen kívül, külső helyszíneken kívánja a hulladék 

előkezelési tevékenységet végezni. A kérelmező Bács-Kiskun Megye egész területén kívánja végezni a 

hulladékgazdálkodási tevékenységét.  

Tekintettel arra, hogy az Ördögsziget Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység végzését Bács-Kiskun Megye 

egész területén kívánja végezni, természet- és tájvédelmi szempontból nem állapítható meg érdeksérelem.  
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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 Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

08/NEO/10205-2/2022. ikt számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 

 

Az Ördögsziget Kft. (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D.) kérelmére, a 6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 05/33 

hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék előkezelése tevékenységre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 

(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkereste Osztályomat, a hulladékgazdálkodási hatóság 

kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a Rendelet 2. számú 

melléklet vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan. 

 

A rendelkezésre álló 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/filedownload/ 

8a22845f7fcf95590180d0cbf77c1415/2891/6519067032485770115/Hulladekgazdalkodasi_engedel 

y_kerelem___ORDOGSZIGET_Kft.zip nevű dokumentációt áttanulmányozva, a környezet-egészségügyi 

szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző 

betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett 

tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi 

vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység 

nem előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, 

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a 

földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, 

illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 

területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet 

védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített 

követelményeinek való megfelelést vizsgáltuk. 

 

A szakmai álláspontomat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete 6. § és 7 §, az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelete 3. §; a személyi 

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) 

bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 6. §, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 

XXV. törvény 15-16.§ és 28-29.§-iban, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 4. §-

ában és 5.§ (1) – (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9.§ (1) pontjában és a 4. sz. melléklet 3. és 

7. pontjában, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. 

(XII. 1.) EüM rendelete 3. § és 8 §; 9. §, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. §, 6. § és 14. § (jogszabályokban) szereplő 

előírásokat figyelembe véve adtam meg. 

 

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg. 
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A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2286-1/2022.ált. szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. krt. 2.) BK/HGO/04083-5/2022. 

számú, 2022. május 17-én érkeztetett ügyiratában – az Ördögsziget Kft. (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D) 

megbízásából a Ciklus Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (6120 Kiskunmajsa, Móra F. u. 9/c) kérelmére, 

Bács- Kiskun megye egész területén végzett, nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenységére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban - a Csongrád- Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57. 

és 58. pontja, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési 

tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás, valamint a 

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

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

előírások érvényesülnek-e, valamint az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében 

az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot 

szakhatóságként jelöli ki. 

 

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

hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A Kft. építési és bontási hulladékok törését, zúzását kánja végezni saját munkagéppel, eseti megrendelések 

alapján Bács-Kiskun megyei telephelyeken. A Kft. a tevékenység befejeztével az építési és bontási 

hulladékot a munkavégzés helyszínén hagyja, az a megbízó birtokába kerül. További tevékenységet a Kft. 

nem végez. 

 

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása: 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. 

szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak 

betartásával hozzájárulni. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi 

állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

határozza meg. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során 

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

elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető közvetlen bevezetések 

kivételével műszaki védelemmel folytatható.  
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Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2022. május 17-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a 

fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki. 

 

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

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 

19. táblázat 57. és 58. sz. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Jegyzőjének 1/7834-2/2022. iktatási számú szakhatósági 

döntésének indokolása: 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. számú táblázat 59. pontjában a nem veszélyes 

hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása 

engedélyezése iránti eljárásban, annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben 

meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek 

mellett megfelel-e, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, a települési 

önkormányzat jegyzőjének hatásköre. Az ügyintézés határideje 21 nap, lejárta 2022. június 7. napján 

esedékes. 

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő–testületének 10/2006. (VI.02) sz. rendelete az épített és a 

természeti környezet értékeinek helyi védelméről 1§ (6) bekezdés J) pontja szerint védett természeti értékek 

a növényzet, növénytársulások és azok környezete, parkok, (kegyeleti) kertek, fasorok, zöldfelületek. A 

kérelemben érintett ingatlan (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D. Hrsz.: 05/33; EOV 702838,9; 129229,3) és 

érintett hatásterülete (6120 Kiskunmajsa Hrsz.: 3172/3; 1125/4; 1125/24) nem része a természeti környezet 

értékeinek helyi védelméről szóló rendeletnek. (Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő–testületének 

10/2006. (VI.02) számú rendelete az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről 2. számú 

melléklete) 

 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 32 § alapján, szakhatóságként kijelölt hatóság a természet és a táj 

védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó 

szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, 

létesítmény megfelel-e, a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, 

helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása; a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá 

élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása; a 

Natura 2000 területek egységességének biztosítása; valamint a természeti értékek és területek, a tájak és az 

egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, 

természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának 

elősegítése, jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában 

rögzített követelményeinek. 

 

Állásfoglalásom kialakításánál a rendelkezésemre bocsátott és a feltárt dokumentumokat figyelembe véve 

megállapítható, hogy az Ördögsziget kft. kérelméből következő tevékenység joghatóságomban helyi 

jelentőségű védett természeti területet nem sért. (Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő–testületének 

10/2006. (VI.02) számú rendelete az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről 2. számú 

melléklete) 

 

Döntésemnél figyelembe vettem az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről; az 1995. évi LIII. 

törvény a környezet védelmének általános szabályairól; a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú 
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növények védelméről; a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról; a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról; az 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről; a 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról; a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; a 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról; és a Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő – testületének 10/2006. (VI.02) 

sz. rendelete az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről rendelkező joghelyeit. 

 

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 55. 

§ (4) bekezdése alapján adtam.  

 

 

*** 

 

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 120.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

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. pontja alapján 120.000 - 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. május 17. napján kelt BK/HGO/04083-2/2022. 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/04083-3/2022. 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. 
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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. 

 

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. június 8. 

 

        

 

A kormánymegbízott helyett eljáró 

Dr. Zombor Attila főigazgató nevében 

         és megbízásából: 

 

 

 

                            Dr. Bán Attila 

                            osztályvezető 

 

 

 

 

Kapják:  
1. Ördögsziget Kft. (6120 Kiskunmajsa, Ötfa tanya 4/D.) 14769737#cegkapu 

2. Ciklus Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. – tájékoztatásul 23142367#cegkapu 

3. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

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

4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Jegyzője (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.) HKP 

5. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

     (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.) 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 
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