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Tárgy: AKKU-VA Kft. – 6237 Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, előkezelése, valamint veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

AKKU-VA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6237 Kecel, Újszőlő utca 36. 

(3905/2 hrsz.), KÜJ szám: 102 681 066, adószám: 12441129-2-03, cégjegyzék száma: 03-09-119727, KSH 

szám: 12441129-3812-113-03) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

Név: AKKU-VA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövid név: AKKU-VA Kft. 

Székhely: 6237 Kecel, Újszőlő utca 36. (3905/2 hrsz.) 

Telephely: 6237 Kecel, Újszőlő utca 36. (3905/2 hrsz.) 

KÜJ szám: 102 681 066 

KTJ szám: 101 448 685 

Adószám: 12441129-2-03 

KSH szám: 12441129-3812-113-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-119727 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, veszélyes hulladék gyűjtése.  

 

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.) 

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az 

elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. 

pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.] 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 
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E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagi minőség szerint (osztályozás). 

 

3.)  A gyűjtési tevékenységbe bevonható veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

(t/év) 

16 
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT HULLADÉK 
 

16 06 elemek és akkumulátorok  

16 06 01* ólomakkumulátorok 1.150 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS 

A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ 

KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), 

IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT 

FRAKCIÓT IS 

 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)  

20 01 35* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, kisselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és 

a 20 01 23-tól 

1.150 

 Összesen: 1.150 

 

4.)  A gyűjtési és előkezelési (R12, E02-03, E02-05, E02-06) tevékenységbe bevonható nem 

 veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

(t/év) 

10 
TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 
 

10 11 üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék  

10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től 21.425 

   

12 

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS 

MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

12 01 
fémek és műanyagok kialakításából, fizikai és mechanikai 

felületkezelésből származó hulladék 
 

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 21.425 

12 01 02 vasfém részek és por 21.425 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 21.425 

15 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK 

(ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK 

ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött 

települési csomagolási hulladékot) 
 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 21.425 
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Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

(t/év) 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 21.425 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 21.425 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 21.425 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 21.425 

16 
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT HULLADÉK 
 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó 

hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a 

hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint 

karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 

főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott 

hulladék) 

 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 21.425 

16 01 06 
hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, 

sem más veszélyes összetevőt 
21.425 

16 01 17 vasfémek 21.425 

16 01 18 nemvas fémek 21.425 

16 01 19 műanyagok 21.425 

16 01 20 üveg 21.425 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka  

16 02 14 
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-

ig terjedő hulladéktípusoktól 
21.425 

16 02 16 
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 

16 02 15-től 
21.425 

17 
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A 

SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET 

IS) 

 

17 02 fa- üveg és műanyag  

17 02 02 üveg 21.425 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 21.425 

17 04 02 alumínium 21.425 

17 04 03 ólom 21.425 

17 04 04 cink 21.425 

17 04 05 vas és acél 21.425 

17 04 07 fémkeverékek 21.425 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 21.425 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A 

SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL 

KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ 

IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

19 12 

közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. 

osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó 

hulladék 

 

19 12 01 papír és karton 21.425 

19 02 02 fém vas 21.425 

19 12 03 nemvas fémek 21.425 

19 12 04 műanyag és gumi 21.425 
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Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

(t/év) 

19 12 05 üveg 21.425 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS 

A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ 

KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), 

IDEÉRTVE AZ 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

 

 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)  

20 01 01 papír és karton 21.425 

20 01 36 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 
21.425 

20 01 39 műanyagok 21.425 

20 01 40 fémek 21.425 

 Összesen: 21.425 

 

5.)  Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

Az AKKU-VA Kft. (továbbiakban: Kft.) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK-05/KTF/02322-

10/2017. számú hulladékgazdálkodási engedélye keretében a 6237 Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti (3905/2 

hrsz.) bérelt telephelyen nem veszélyes hulladék (elsősorban fémek) és veszélyes hulladék (elsősorban 

ólomakkumulátor és elektronikai hulladék) gyűjtését, valamint nem veszélyes hulladék előkezelését végzi. A 

begyűjtött nem veszélyes hulladékokon aprítást, tömörítést, darabolást, osztályozást, mint előkezelési 

tevékenységet végez. Az előkezelt nem veszélyes hulladékot továbbértékesíti hulladékhasznosítónak, 

kereskedőnek. Az engedély érvényességi ideje 2022. augusztus 12. napján járt le. A kérelmező ugyanezen 

tevékenységet tervezi folytatni a jövőben is. 

A nem veszélyes és veszélyes hulladékokat magánszemélyek, vagy vállalkozások szállítják be a telephelyre, 

illetve a kérelmező nem veszélyes- és veszélyes hulladék szállítási engedélye birtokában megrendelés esetén 

saját maga is beszállíthatja. 

A szállítás az ország közútjain történik, veszélyes hulladék esetén az ADR szabályai szerint, a szállítmány 

méretétől függően célfuvarral vagy több telephelyet érintő körfuvarral. 

A Kft. munkanapokon (hétfőtől-péntekig) 10-15 óráig és szombaton 9-12 óráig tevékenykedik telephelyén. 

A nyitvatartási idő alatt a nem veszélyes- és veszélyes hulladék átvételi tevékenységet és nem veszélyes 

hulladék előkezelési tevékenységet egyidőben végzik. 

 

Hulladékok átvétele: 

A beszállításra kerülő nem veszélyes – és veszélyes hulladékokat az átvételkor beazonosítják, majd hulladék 

azonosító kódonként elkülönítetten lemérik. A méréshez a telephelyen rendelkezésre áll a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően hitelesített 600 kg teherbírású elektronikus lapmérleg és egy 30 tonna teherbírású 

elektronikus közúti hídmérleg. A mérlegelést követően az átvételről a Kft. dolgozói, a hulladék átadó (cég 

vagy magánszemély) részére kiállítja a mérlegjegyet. Ekkor kerül sor az átvett hulladék mennyiség 

nyilvántartásba való rögzítésére, a számla elkészítésére, a hulladék ellenértékének kifizetésére. 

Az átvételt követően a hulladékokat a hulladék azonosító kódoknak megfelelő tárolóhelyre, gyűjtőládákba 

helyezik, anyagmozgató gépek segítségével.  

Az átvett és a telephelyre beszállított hulladékokat a telephelyen nyílt téren vagy zárt raktárépületben, a 

színesfémeket fedett, zárható, dróthálós raktár épületben, konténerekben tárolják. 

A hulladéktéren elsősorban a vas, acél, papír, a műanyag hulladékot konténerekben, ömlesztve tárolják. A 

hulladékokat az adott hulladékra jellemző tulajdonságok szerint a további felhasználásnak megfelelően 

egymástól elkülönítve gyűjtik. A vas (lemez) hulladékok tárolása beton burkolaton, a papír, műanyag 

hulladékok tárolása a telephely zúzott kő burkolatán zajlik. 
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Előkezelés: 

Az előkezelési műveletek közé tartozik a kézi darabolás, vágás, szétszerelés. Az átvett nem veszélyes 

hulladékokat szükség szerint válogatják, kézi szerszámokkal bontják, darabolják. A daraboláshoz 

mechanikus vágó, daraboló eszközöket vagy lángvágót használnak. Az aprított, válogatott hulladékot az 

anyagi jellemzőiknek megfelelően, elkülönítetten tárolják. 

A kezelés nélkül végső kezelőnek átadott és kezelt hulladék összes mennyisége megegyezik a gyűjtött 

hulladék mennyiségével. 

 

Hulladékelszállítás: 

A gyűjtött, vágott, darabolt, előkezelt hulladékokat közúton szállítják tehergépjárművekkel. A rakodást 

önjáró rakodógéppel, 2 db targoncával és a gépjárművek saját darujával végzik. A megrakott gépjármű 

mérlegelés után az Újszőlő utca felé hagyja el a telephelyet. 

A gyűjtött veszélyes hulladékokat a Kft.-től engedéllyel rendelkező hasznosítók, kereskedők, gyűjtők veszik 

át. 

A Kft. gazdasági érdeke, hogy minél tisztább, veszélyes anyagoktól és egyéb hulladékoktól mentes 

hulladékokat vegyen át. A begyűjtéskor megtagadja az olyan hulladékok átvételét, melyek idegen 

szennyeződést, egyéb veszélyes hulladékot tartalmaznak, mint amire a hulladékgazdálkodási engedélye 

feljogosítja. 

Az üzemben keletkező kommunális hulladékot a helyi közszolgáltatónak adja át. 

 

Adatszolgáltatás: 

A Kft. a telephelyére beszállított nem veszélyes hulladékokról hulladék azonosító kódjuknak megfelelő 

naprakész nyilvántartást vezet. 

A Kft. éves adatszolgáltatást és a veszélyes hulladékra vonatkozóan negyedéves adatszolgáltatást küld be a 

hatóság részére. 

 

Hulladéktárolóterek kialakítása és mérete: 

 

Veszélyes hulladéktároló: 

Jelölés Megnevezés 
Terület 

m
2
 

Tároló 

térfogat 

m
3
 

Tárolható 

hulladék 

mennyisége (t) 

Tárolás módja 
Tárolt 

hulladékfajta 

R3 
Akkumulátor 

tárolóhely 
25 78 21 

Szabványos 

műanyag 

konténerekben 

Akkumulátor, 

elektronikai 

hulladék 

 

Nem veszélyes hulladék tárolók: 

Jelölés Megnevezés 
Terület 

m
2
 

Tároló 

térfogat 

m
3
 

Tárolható 

hulladék 

mennyisége 

(t) 

Tárolás módja 
Tárolt 

hulladékfajta 

R1 
színesfém 

raktár** 
60 180 86 polcokon színesfémek 

R2 
színesfém 

raktár** 
5 × 16 240 115 polcokon színesfémek 

R5 

szabadtéri 

betonozott 

tároló 

400 1 200 720 
ömlesztve 

térbetonon 

fémlemez 

hulladék 

R6 

szabadtéri 

konténer 

tároló 

36 54 32 
acél 

konténerekben 
vas hulladék 

R7 szabadtéri 15 4 × 5 12 4 db 5 m
3
-es vas hulladék, 
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konténer 

tároló 

acélkonténerben gumi 

R8 

szabadtéri 

karton és 

papírtároló 

36 110 33 zúzott kövön 

papír és 

karton, 

műanyag 

hulladék 

R9 
szabadtéri 

tároló 
2237 6 × 27,6 100 

6 db 27,6 m
3
-es 

acélkonténerben 
fém hulladék 

R10 
színesfém 

raktár** 
30 90 43 polcokon színesfémek 

Összesen: 1 141   

 

Fémek esetén teljes tömeg 0,6 t/m
3
 fajlagos tömeggel számolva (laza m

3
), papírbála esetén 0,3 t/m

3
-rel 

számolva. 

** A raktárak tároló kapacitásánál a belső térfogatot 20 %-kal csökkentetten figyelembe véve az 

anyagmozgatás helyigénye miatt. 

 

Hulladéktárolás eszközei: 

- ADR minősítésű, saválló és ütésálló fedeles konténerek, 

- 5 m
3
 -es acélkonténerek, 

- 27,6 m
3
-es konténerek, 

- EU raklap szabványos dróthálós konténerek, 

- 1,1 m
3
-es Big-bag zsákok, ládák, 

- raklapok. 

 

A Kft. az akkumulátorok gyűjtéséhez HDPE anyagú Euro szabvány méretű konténereket használ. A 

konténerek térfogata 535 l, teherbírása 500 kg. A konténerek megfelelő statikai teherbírással rendelkeznek és 

ellenállnak az akkumulátorokban lévő hígított kénsav maró hatásának. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenység – telephelyi gyűjtés, előkezelés (R12; E02-03, E02-05, E02-06) – 

során keletkező veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

 

6. ) Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

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

valamint nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése és előkezelése végezhető. 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék megnevezése 
Gyűjtőhely 

megnevezése 
Jelölés Gyűjtés módja 

Mennyiség 

(kg/év) 

13 02 05* 

ásványolaj alapú, klórvegyületet 

nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 

kenőolaj 

üzemi 

gyűjtőhely 
R4 

8 db 200 l-es 

folyadéktároló 

hordó 

1500 

13 05 06* 
olaj-víz szeparátorokból származó 

olaj 

üzemi 

gyűjtőhely 
R4 

1 db 200 l-es 

patentzáras hordó 
100 

15 01 10* 

veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladék 

üzemi 

gyűjtőhely 
R4 

2 db 200 l-es 

patentzáras hordó 
300 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), 

törlőkendők, védőruházat 

üzemi 

gyűjtőhely 
R4 

1 db 200 l-es  

folyadéktároló 

hordó 

100 
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2. Évente maximálisan 21 425 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok 

telephelyi gyűjtése és előkezelése (R12; E02-03, E02-05, E02-06), valamint 1 150 tonna veszélyes 

hulladék telephelyi gyűjtése végezhető. 

3. A hulladéktároló helyeken egyidejűleg maximálisan 1 141 tonna nem veszélyes hulladék, valamint 

21 tonna veszélyes hulladék tárolható. 
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 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. 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 hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 

történhet. 

11. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani. 

12. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

13. 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. 

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

hulladékmennyiségétől 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. 

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

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

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

sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerekés 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. 

17. Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható 

konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladékkémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel 

történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes 

hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem 

kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést. 

18. A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy 

veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet. 

19. Az üzemi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 

történhet. 

20. Az üzemi gyűjtőhelyen a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy 

típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

21. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, 

konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható 

konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a 
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veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 

foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. 

22. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig 

gyűjthető. 

23. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során gyűjtött és keletkezett veszélyes hulladékok 

gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

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

24. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során gyűjtött elektromos és elektronikai hulladékok 

gyűjtésével kapcsolatban figyelembe kell venni az elektromos és elektronikus berendezésekkel 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Kormány rendelet 

előírásait. 

25. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

26. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát a 

korábbi igazolások érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

27. A hulladék gyűjtőnek és 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.  

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

szóló igazolást. 

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

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

30. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

31. 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.  

32. 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: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

35. A telep bezárására indított eljárás során 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. 

 

Az engedély területi hatálya: 

6237 Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti (3905/2 hrsz.) bérelt telephely. 

 

Az engedély érvényességi ideje: 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

*** 

 

Szakkérdések vizsgálata: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/04822-3/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata: 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező 
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hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

az AKKU-VA Kft. (6237 Kecel, Újszőlő u. 36.), mint ügyfél részére a Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti 

telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valamint veszélyes hulladék gyűjtése 

tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.  
 

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

védelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:  

 

Előírások:  

1. 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.  

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

módon történhet.  

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

szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.  

4. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére 

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

5. A telephelyen az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 óra között) semmilyen tevékenységet nem 

végezhetnek.  

6. Az üzemelés megkezdését követő 60 napon belül szabványos méréses zajvizsgálattal pontosítani kell 

a dokumentációban szereplő zajforrásokra, hatásterületre a jelenleg a telephelyre érvényben lévő a 

MATÁT Kereskedelmi Kft. nevére szóló az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség által 62385-2-4/2011. iktatószámon kiadott zajkibocsátási határértéket 

megállapító határozatot. Az elkészült szakértői véleményt, mérési jegyzőkönyvet hatóságunkra be kell 

nyújtani.  
7. A zajvizsgálat eredménye alapján a hatásterületen belül található védendő épületekre vonatkozóan 

a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti zajkibocsátási határértékek 

megállapítására vonatkozó kérelmet a zajforrásokat üzemeltetőnek kell benyújtani a 

környezetvédelmi hatósághoz a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X. 29.) Korm. rendelet 10. § alapján.  

Határidő: üzemelés megkezdését követő 90 napon belül.  
8. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és 

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

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

következzen be.  

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.  

11. 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.  

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

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

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

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.  

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

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

 

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

04/NEO/16757-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 
 

Fenti hivatkozási számú megkeresésükre, az AKKU-VA Kft. (székhely: 6237 Kecel, Újszőlő u.36.) által 

benyújtott kérelemre indult eljárásban, a mellékelten benyújtott dokumentumok vizsgálatával 

megállapítottam, hogy a kérelmező rendelkezik a tevékenységhez, nem veszélyes hulladék gyűjtéséhez, 
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előkezeléséhez, valamint veszélyes hulladék gyűjtéséhez szükséges, a környezet- és település-egészségügyi 

szakkérdésekben meghatározott feltételekkel. 

 

Az AKKU-VA Kft. részére, a Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti telephelyi (nem veszélyes hulladék gyűjtési, 

előkezelési, veszélyes hulladék gyűjtési) tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását 

környezet- és település-egészségügyi szempontbólaz alábbi feltételekkel javaslom megadni. 

 

- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés 

feltételeiről, – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását (kiemelten: hallásvédők), azok 

elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő 

cseréjét is – a hulladékkezelő vállalkozás üzemeltetőjének kell gondoskodnia, az egyéb vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével. 

- A veszélyes anyagokkal/keverékekkel tevékenységet végző munkavállalók kémiai biztonsághoz 

kapcsolódó jogosultságának biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek 

káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása 

folyamatosan biztosított legyen. 

- A tevékenység nem okozhatja a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének romlását. 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 3500/2742-2/2022.ált szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) BK/HGO/04341-5/2022. számú megkeresésére, az AKKU-VA Kft. (6237 Kecel, Újszőlő u.36.) 

meghatalmazottja Benedeczki Éva kérelmére, a Kecel, Újszőlő u. 36. (Kecel, 3905/2 hrsz.) alatti telephelyen 

veszélyes és nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi-vízvédelmi hatáskörében  

 

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal adja meg: 

 

1. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a felszín alatti vizek veszélyeztetése, károsodása ne 

következzen be. 

 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

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

együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a 

felszín alatti vizek vonatkozásában. 

3. A hulladék előkezelő terek, építmények padozatát rendszeresen ellenőrizni kell és a vízzáróság 

szükség szerinti kijavításáról haladéktalanul gondoskodni kell. 

4. A telephelyen, működő monitoring kutak mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyében 

foglaltakat (VKSZ.: V/2792) be kell tartani. 

 

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

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

Bács-Kikun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35360/1201-5/2022.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresése alapján az AKKU-VA Kereskedelmi Kft. (székhely: 

6237 Kecel, Újszőlő u. 36., adószám: 12441129-2-03, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 6237 Kecel, 

Újszőlő u. 36.. szám alatti telephelyre vonatkozó veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint nem veszélyes 
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hulladék gyűjtésére, előkezelésére vonatkozó engedélyezési eljárásában, mint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szakhatóság a veszélyes hulladék gyűjtéséhez 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

Kecel Közös Önkormányzat Jegyzője KEC/4847-3/2022. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) megkeresésére, az AKKU-VA Kft. – székhely: 6237 Kecel, Újszőlő u. 36. – megbízásából 

Benedeczki Éva környezetvédelmi megbízott kérelmére indult, 6237 Kecel, Újszőlő u. 36. szám, 3905/2 

hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valamint veszélyes hulladék 

gyűjtése tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem ügyében, az elektronikus 

úton elérhető kérelem mellékletei alapján, a helyi természetvédelmi követelmények figyelembevételével 

szakhatósági állásfoglalásunkat kikötés nélkül megadjuk.  

 

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat illetve az eljárás megszüntető végzés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg.  

 

*** 

 

a) Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően 

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

kell benyújtania.  

 

b) Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

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

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

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

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

c) A hulladékgazdálkodási 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 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. 

 

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.  

 

A kérelmező az eljárás 420.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 
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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. 

 

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 AKKU-VA Kft. (6237 Kecel, Újszőlő u. 36.) megbízásából Benedeczki Éva 2022. június 3. napján a 

6237 Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, 

valamint veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységekre irányuló hulladékgazdálkodási 

engedélykérelmet nyújtott be. A benyújtott kérelem kapcsán a BK/HGO/04341-11/2022. iktatószámon 

hatóságunk hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2022. június 16. napján. A 

hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2022. június 24. napján részben nyújtotta be e-papíron. Az 

AKKU-VA Kft. 2022. június 29. napján benyújtott kérelmében az engedélyezési eljárás szüneteltetését kérte. 

A hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/04341-20/2022. iktatószámú, 2022. június 30. napján 

véglegessé vált végzésével a hulladékgazdálkodási eljárás szüneteléséről rendelkezett. Az engedélyezési 

eljárás folytatására irányuló kérelmet, valamint a hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2022. 

szeptember 2. napján nyújtotta be e-papíron. A hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/04341-23/2022. 

iktatószámú, 2022. szeptember 8. napján véglegessé vált végzésével a hulladékgazdálkodási eljárás 

folytatásáról rendelkezett. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 5 fő (4 fő fizikai dolgozó, 1 fő adminisztratív dolgozó), valamint 1 fő 

környezetvédelmi megbízott Benedeczki Éva (szakértői jogosultság száma: SZKV-1.1.-243/2/03/2018). A 

Kft. az alkalmazottjai részére egyéni védőfelszerelést biztosít. A Kft. munkanapokon (hétfőtől-péntekig) 10-

15 óráig és szombaton 9-12 óráig tevékenykedik telephelyén. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

- 1 db 600 kg teherbírású elektronikus lapmérleg, 

- 1 db 30 t elektronikus közúti hídmérleg, 

- 1 db Balcancar targonca 3,5 t (saját), 

- 1 db JCB targonca 3,5 t (saját), 

- 1 db Poclain 75 B önjáró rakodó 58 kW (saját). 

https://e-kormányablak/
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Tevékenység végzéséhez használt kéziszerszámok: 

- gyorsdarabolók, 

- sarok csiszolók, 

- lángvágó berendezések, 

- hegesztő berendezés, 

- csavarhúzó, fogó, forrasztópáka, stb. 

 

A Kft. rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési 

felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (szerződésszám: 984/857561328). 

 

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtott fedezetigazolást arról, hogy a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 

52500082-31697903-00000055 számú számláján elkülönítve, 200.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, 

amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztálya. 

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 

(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) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

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

vonatkozó havária tervvel. 

 

A Kft. rendelkezik a Kecel, Újszőlő utca 36. (3905/2 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó, Keceli Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője által KEC/5217-13/2022. iktatószámon kiadott telepengedéllyel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 23., 48. pontjai, valamint Ht. 12. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. és 5. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási 

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

Kormány rendelet (továbbiakban 439/2012. Korm. rend.) 7. § (1) c, és 9. § (1) c) pontjai alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Kormány rendelet 19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) 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 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 
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A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14.-15. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

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

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Kormány rendelet alapján tettük. 

A rendelkező rész 25-26. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

tettük. 

A rendelkező rész 28. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 29. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a 

gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy 

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

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

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

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

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

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 31. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 32. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 33. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 34. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 35. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hatóságunk. 

 

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) 

VM rendelet szerint került megállapításra. 

 

A  szakkérdés vizsgálatok indokolása: 

 

1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/04822-3/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főosztály Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), 
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mint engedélyező hatóság a BK/HGO/04341-6/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte az AKKU-VA Kft. (6237 Kecel, Újszőlő u. 36.), mint ügyfél 

részére a Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, 

valamint veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

módosításához.  

 

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

alábbiakat állapította meg:  

Az AKKU-VA Kft-nek a BK-05/KTF/02322-10/2017.számú hulladékgazdálkodási engedélye 2022. július 

27. napján lejár. A Kft. tervezi a nem veszélyes hulladékgyűjtési, előkezelési, valamint veszélyes 

hulladékgyűjtési tevékenységet a korábbi engedéllyel mindenben megegyező módon folytatni. Ezért a Kft. 

nem veszélyes hulladékgyűjtési, előkezelési, valamint veszélyes hulladékgyűjtési engedélykérelmet 

terjesztett elő.  

A tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A telephely 6709 m2 nagyságú területéből 1900 

m2 beton burkolattal van ellátva, mely megakadályozza a szennyezőanyagok talajba jutását. Az átvett és a 

telephelyre beszállított hulladékok tárolása a telephelyen nyílt téren vagy zárt raktárépületben történik. A 

színesfémeket fedett, zárható, dróthálós raktárépületben, konténerekben tárolják. A hulladéktéren elsősorban 

vas és acél, papír, műanyag hulladékok tárolása történik, konténerekben, ömlesztve vagy bálázva. A vas 

(lemez) hulladékok tárolása beton burkolaton, a papír, műanyag hulladékok tárolása a telephely zúzott kő 

burkolatán történik. Az akkumulátorok gyűjtéséhez HDPE anyagú, megfelelő statikai teherbírású 

konténereket használnak, melyek ellenállnak az akkumulátorokban lévő hígított kénsav maró hatásának. Az 

alkalmazott eszközök és berendezések jó állapotúak, a rendszeres felülvizsgálatok elvégzéséről 

gondoskodnak. 

A betonozott területen kármentők vannak kialakítva, amelyek víznyelős, vízzsákos tisztító aknába 

torkollanak. A 20,16 m3 hasznos térfogatú, vízzáró kialakítású akna elé beépítettek egy DHLF 106 E típusú, 

Techneau gyártmányú olajleválasztó berendezést is. Az ily módon összegyűjtött és előtisztított csapadékvizet 

a keceli szennyvíztisztító telepre szállíttatják. A telephely burkolattal nem rendelkező részeire és a 

tetőfelületekre hulló tiszta csapadékvíz a telken belül elszikkad.  

A telephely vízellátását a kiépített vezetékes ivóvízhálózatról biztosítják, a szociális vízigény maximum 

217,5 m3/év. A tevékenység végzése során technológiai vízfelhasználás nem történik, így technológiai 

szennyvíz sem keletkezik. A keletkező szociális szennyvizet a kiépített közcsatorna hálózaton keresztül 

vezetik el. A tevékenység felszín alatti vizek minőségi állapotára gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából 2 

db talajvíz monitoring kútból álló rendszert üzemeltetnek, melyre vonatkozóan 35300/4579-8/2017.ált. 

számon kiadott vízjogi engedéllyel rendelkeznek.  

A kérelmező az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából zárolt letétet hozott létre (pénzügyi 

garancia), emellett havária tervvel is rendelkezik. A környezetvédelmi feladatok jogszabályi előírásoknak 

megfelelő biztosítása érdekében környezetvédelmi megbízottat foglalkoztatnak.  

A hulladékkezelési tevékenységből légszennyező anyag kibocsátás nincs. A tevékenységhez kapcsolódó 

pontforrás a telephelyen nincs. A fűtésre alkalmazott gázkazán nem minősül pontforrásnak.  

 

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.  
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A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a tevékenységet az AKKU-VA Kft. a MATÁT 

Kereskedelmi Kft.-től bérelt telephelyén végzi. A MATÁT Kereskedelmi Kft. rendelkezik az Alsó-Tisza-

vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 62385-2-4/2011. iktatószámon 

kiadott zajkibocsátási határérték határozattal.  

A tevékenység aktuális zajforrásaira és üzemelési idejére vonatkozóan az üzemeltetőnek kell gondoskodni 

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.  

 

Táj- és természetvédelem:  

A tevékenységgel érintett belterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, 

Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájérték nem található rajtuk.  

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. melléklete III. táblázatának 6. pontja alapján 

hatáskörünk hiányát állapítottam meg.  

 

Földtani közeg védelmi:  

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

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

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. 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK- 

04/NEO/16757-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály az AKKU-VA Kft. által, a Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatt végzett 

telephelyi nem veszélyes hulladékgyűjtési, előkezelési, valamint veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységre 

vonatkozó engedély kiadása ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, a 

hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § 2. pontja alapján, az 

1. és 2. mellékletben meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése 

céljából. 

 

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott szakkérdések vizsgálatával, a 

megküldött dokumentumok alapján az AKKU-VA Kft. által a Kecel, Újszőlő u. 36. szám alatti telephelyen 

folytatott nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, és veszélyes hulladékok gyűjtésére kiadott 

engedély meghosszabbítására vonatkozóan egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi szempontból 

kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltem. 

 

Fentiekre tekintettel a nyilatkozati részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Szakmai álláspontomat a 124//2002. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bek. alapján, az 1. és 2. mellékletben 

meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási 



17 

 

szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, és a járási (fővárosi kerületi) 

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

adtam meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 3500/2742-2/2022.ált szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) BK/HGO/04341-5/2022. számú megkeresésével, az AKKU-VA Kft. (6237 Kecel, Újszőlő u.36.) 

meghatalmazottja Benedeczki Éva kérelmére, a Kecel, Újszőlő u. 36. (Kecel, 3905/2 hrsz.) veszélyes és nem 

veszélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadásához kérte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 19. fejezet 57. és 58. sora alapján a nem 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység 

engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási 

és vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki. 

 

A vízügyi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy 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 a vizek 

lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött kérelmet, Benedeczki Éva által készített 

dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

Az AKKU-VA Kft. 2010 augusztusa óta rendelkezett savas ólom akkumulátorok és veszélyes összetevőket 

tartalmazó elektronikai hulladékok telephelyi gyűjtési és szállítási engedéllyel. Az engedélyt az Alsó-Tisza-

vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adta ki, majd kérelemre 2011-ben 

módosította 78053-1-9/2011. számon, majd 2017-ben megújította. A hulladékgazdálkodási engedély 2022. 

július 20-án lejár. A szállítást az egész ország területére a telephelyi gyűjtést a Kft. Kecel, Újszőlő utca 36. 

sz. alatti bérelt telephelyére engedélyezték. 

Az AKKU-VA Kft. továbbra is szeretnék a tevékenységgel foglalkozni ezért a jelen dokumentáció 

benyújtásával kéri az erre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását.  

 

A telephely 6709 m2 területű, melyből 1900 m2 betonozott burkolattal ellátott. 

 

Az AKKU-VA Kft. a MATÁT Kft-től bérli a telephelyet. 

 

A Kft. veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tervezett tevékenysége savas ólomakkumulátorok valamint 

veszélyes összetevőket is tartalmazó elektronikai hulladékok gyűjtésére és hasznosító vagy kereskedőhöz 

való továbbítására terjed ki. A termelők telephelyén átvett veszélyes hulladékokat a Kft. saját maga szállítja 

be a keceli telephelyre. Az átvett és a telephelyre beszállított veszélyes hulladékok tárolása a zárt veszélyes 

hulladék tároló helyen történik. 

 

A saját tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokat veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik és az 

ÖKO 2000 Kft. szállítja el. 

Az összegyűjtött, átvett veszélyes hulladékot az Inter-Metal Recycling Kft. és a Fémker Kft. fogja átvenni, 

erről kereskedelmi keretszerződést kötöttek. 
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A gyűjteni kívánt nem veszélyes hulladék - alapvetően fémhulladékok - hulladék termelőknél, pl. fém 

feldolgozó üzemekben, építkezéseken, hulladékkezelő létesítményekben, valamint a lakosságnál 

keletkeznek. 

 

Az átvett és a telephelyre beszállított hulladékok tárolása a telephelyen nyílt téren vagy zárt 

raktárépületekben történik. A színesfémeket fedett, zárható, dróthálós raktár épületben, konténerekben 

tárolják. 

 

A hulladéktéren elsősorban vas és acél, papír, műanyag hulladékok tárolása történik, konténerekben, 

ömlesztve vagy bálázva. A hulladékokat adott hulladékra jellemző tulajdonságok szerint a további 

felhasználásnak megfelelően egymástól elkülönítve gyűjtik. 

 

A megnövekedett kapacitás miatt a telephelyet K-i irányban betonozott területtel bővítették. Az átvett nem 

veszélyes hulladékokat szükség szerint válogatják, kézi szerszámokkal bontják, darabolják. 

 

Szakkérdések vizsgálata 

 

Vízellátás: 

A telephely vízellátása városi közműhálózatról történik. A tevékenység végzése során ipari vízfelhasználás 

nem történik, így ipari szennyvíz sem keletkezik. A várható vízigény 217,5 m3/év. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A kommunális szennyvíz városi szennyvízhálózatba kerül. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A betonozott területen kármentők vannak kialakítva, amelyek víznyelős, vízzsákos tisztító aknába 

torkollanak. Az akna 20,16 m3 hasznos térfogatú, mely megfelelő vízzárósági engedéllyel rendelkezik. Ez 

elé került beépítésre a DHLF 106 E típusú Techneau gyártmányú olajleválasztó berendezés, mely a területen 

esetlegesen keletkező olajos szennyeződéseket tisztítja meg. 

A telepen 2 db talajvíz kútból álló monitoring rendszer üzemel. A vízjogi üzemelési engedély száma 

35300/4579-8/2017.ált., amely 2022. szeptember 30-ig érvényes. 

 

Vízvédelem: 

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

vízbázisvédőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek. 

 

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

szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése-elhelyezése megfelelően megoldott, a tervezett 

tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem 

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

szakhatósági hozzájárulását a nem veszélyes hulladék előkezelési engedély kiadásához előírásokkal 

megadta. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta: 

-  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § (1) 

bek. 

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, 

- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet 3. 

fejezet, és IX. fejezet 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 



19 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 1. számú 

melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai állapítja meg. 

 

A hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2 sz. melléklet 3. 

pontja állapítja meg. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta 

meg. 

 

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

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését. 

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi  Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35300/2742-5/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

Ügyfél veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési tevékenység engedélyezése tárgyú kérelmet terjesztett 

elő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz (a továbbiakban: hatóság). A hatóság a kérelmet és mellékleteit 

2022. június 13. napján – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából - megküldte a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére. 

 

Szakhatóságom - a veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozólag - az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

R.) 1. számú melléklet 19. Egyéb ügyek 54. pontjában meghatározott, a katasztrófa-védelemmel összefüggő 

létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatát 

lefolytatta (dokumentáció vizsgálata), amely során az alábbiakat állapította meg: 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenység: 

Az Ügyfél a tevékenységét a 6237 Kecel, Újszőlő u. 36. (hrsz. 3905/2) szám alatti, a MATÁT Kft. 

tulajdonában lévő telephelyen végzi, melyet bérleti szerződés keretében használ. A telephely 6 709 m
2
 

területű, melyből 1 900 m
2
 betonburkolattal ellátott, mely megakadályozza bárminemű szennyezőanyag 

talajba kerülését. A betonozott területen kármentők vannak kialakítva, amelyek víznyelős, vízzsákos tisztító 

aknába torkollanak. Az akna 20,16 m
3
 hasznos térfogatú, mely megfelelő vízzárósági engedéllyel 

rendelkezik. Ez elé került beépítésre a DHLF 106 E típusú Techneau gyártmányú olajleválasztó berendezés, 

mely a területen esetlegesen keletkező olajos szennyeződéseket tisztítja meg. 

 

Az Ügyfél a veszélyes hulladékot (elsősorban ólomakkumulátor és elektronikai hulladék) 

magánszemélyektől és vállalkozásoktól begyűjti. 

A beszállításra kerülő nem veszélyes – és veszélyes hulladékokat az átvételkor beazonosítják, majd pedig 

hulladék azonosítónként elkülönítetten lemérik. A méréshez a telephelyen rendelkezésre áll a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően hitelesített 600 kg teherbírású elektronikus lapmérleg és egy 30 t elektronikus 

közúti hídmérleg. 

 

- megnevezése: elektronikus mérleg 

- gyártási szám: 08112/10, 

- mérési határ (max.): 300/600 kg, 

- érvényesség: 2024. február 28. 

A hitelesítési bizonyítvány száma: CS/S01/00898-2/2022-02.). 

 

- megnevezése: elektronikus közúti hídmérleg 

- gyártási szám: 06-310, 
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- mérési határ (max.): 30 000 kg, 

- érvényesség: 2024. február 28. 

A hitelesítési bizonyítvány száma: CS/S01/00898-2/2022-01.). 

 

Az átvételt követően a hulladékokat a hulladékazonosító kódjuknak megfelelő gyűjtőhelyre, gyűjtőládákba 

helyezik anyagmozgató gépek segítségével. Az átvett és a telephelyre beszállított hulladékok tárolása a 

telephelyen nyílt téren vagy zárt raktárépületben történik. 

A gyűjtött veszélyes hulladékokat az Ügyféltől engedéllyel rendelkező hasznosítók, kereskedők, gyűjtők 

veszik át a velük kötött szállítási és megbízási szerződés alapján (INTER-METAL Recycling Kft., Fémker 

Kft. és ÖKO 2000 Kft.). 

 

A telephelyen előforduló veszélyes anyagok: ólomakkumulátorok, veszélyes anyagokat tartalmazó, 

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, fáradt olaj, olajos rongy, olajos göngyöleg, valamint 

szeparátorból származó olaj (1 150 tonna/év). 

 

A veszélyes hulladékok tárolása: 

- akkumulátor, elektronikai hulladék: szabványos műanyag konténerekben, 

- tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok: 220 literes acélhordókban. 

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet a „VESZÉLYES HULLADÉK ÜZEMI GYŰJTŐHELY” tábla 

jelzi. Tárolásukra egy fedett, zárt, betonozott, olajálló padozatú raktár szendvicspanel oldalfalakkal, lakattal 

zárható ajtóval ellátott helység áll rendelkezésre. Területe 40 m
2
. 

 

A vállalkozás Havária terve tartalmazza az esetlegesen előforduló anyagkifolyások, kiszóródások során 

alkalmazott magatartási szabályokat, kárelhárítási feladatokat, a rendelkezésre álló eszközöket, valamint 

tűzoltó készülékeket (utóbbiakat db szám és a telephelyen való elhelyezkedése szerint). A vállalkozás 

munka- és tűzvédelmi oktatási tematikája is tartalmazza egy esetlegesen előforduló havária esemény során 

betartandó magatartási szabályokat. 

 

A vállalkozás rendelkezik Üzemeltetési Szabályzattal, mely szerint az üzemi gyűjtőhelyen: 

- a hulladékok tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért felelős személy: az ügyvezető, 

- nyilvántartásért felelős: az irodai adminisztrátor, 

- üzemnapló vezetéséért felelős: az irodai adminisztrátor, 

- a tároló helyek üzemeltetéséért, a szabályzat betartásáért felelős: az ügyvezető. 

Az Üzemeltetési Szabályzat szerint az egy időben maximálisan előfordulható veszélyes hulladékok 

mennyisége 2 000 kg. 

 

A fentiek alapján a fenti területtel kapcsolatos hulladékkezelés engedélyéhez hozzájárulok. 

 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. 

 

Szakhatóságom hatáskörét és illetékességét az R. 1. számú melléklet 19. Egyéb ügyek 54. pontja, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 22. § (1) bekezdés c) pontja, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. melléklete határozza meg. 

 

Kecel Közös Önkormányzat Jegyzője KEC/4847-3/2022.sz. szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

2022. június 10-én érkezett BK/HGO/04341-5/2022. számú és a 2022. június 15-én érkezett 

BK/HGO/04341-7/2022. számú megkeresésében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási 

Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte az AKKU-
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VA Kft. – székhely: 6237 Kecel, Újszőlő u. 36. – 6237 Kecel, Újszőlő u. 36. szám, 3905/2 hrsz. alatti 

telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valaimnt veszélyes hulldék gyűjtése 

tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedély tárgyában benyújtott kérelem, engedélyezési 

eljáráshoz.  

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű 

táblázat 53. és 59. pontjában szereplő szakkérdés figyelembevételével, az elektronikus úton 

rendelkezésünkre álló bocsátott kérelmet és mellékleteit megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a 

telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valamint a veszélyes hulladék gyűjtése 

hulladékgazdálkodási tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint.  

 

A tervezett tevékenység végzése a kérelemben foglaltak szerint a 4/2021. (II. 28.) számú önkormányzati 

rendelettel elfogadott, többször módosított Kecel Város Településszerkezeti Terve és helyi építési 

szabályzata előírásaival nem ellentétes.  

 

Az engedélyezési eljáráshoz hozzájáruló nyilatkozatomat kikötés nélkül megadom. 

 

Állásfoglalásomat a 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a 1. számú melléklet 19. 

számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 53. és 59. pontjában foglaltak alapján biztosított jogkörömben 

eljárva – határidőben -, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

Az önálló jogorvoslat az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, a jogorvoslat lehetőségéről szintén e 

joghely ad tájékoztatást.  

*** 

 

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 420.000.- 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 

mellékletének 4.6., 5. és 11. pontjai alapján összesen 420.000.- 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. 
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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. június 10. napján kelt BK/HGO/04341-2/2022. 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/HGO/04341-3/2022. 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 elemeit 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. 

 

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. szeptember 9.  

        

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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Kapják:  

 

1. AKKU-VA Kft. (6237 Kecel, Újszőlő utca 36.)  12441129#cegkapu 

2. Benedeczki Éva  (6237 Kecel, Zöldfa utca 27.)  4T 

3. Kecel Város Önkormányzat Jegyzője (6237 Kecel, Fő tér 1.)     HKP. 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6400 Kiskunhalas Kőrösi út 15)                                 HKP.  

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály  

 (6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 10.)                                                                                                                 HKP. 

6. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

     (6300 Kalocsa, Városház utca 1.)  HKP. 

7. BKMKH Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

     Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  

     (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. krt. 2.)  HKP. 

8. Hatósági nyilvántartás 

9. Irattár                                                               
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