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H A T Á R O Z A T 

 

A DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.) megbízásából Tombácz Szintia környezetvédelmi megbízott 

(Kamarai reg. szám: 06/1135) által 2022. július 14. napján előterjesztett – a 6000 Kecskemét, 0737/12 hrsz. 

alatti telephelyen (KTJ: 100 511 517) – üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát az alábbi előírások 

betartása mellett 

 

jóváhagyom. 

 

Előírások: 

 

1. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg maximum 2 070 kg a jelen határozatban foglaltak szerinti hulladék 

gyűjthető.  

2. Az üzemi gyűjtőhelyeken csak a saját tevékenység végzése során keletkező hulladékot lehet gyűjteni. 

3. Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, a 

keletkezéstől számított 1 évig tárolható, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul 

gondoskodni kell. 

4. Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni. 

5. Üzemi gyűjtőhelyeken a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az 

üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni 

nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan 

biztosítani kell. 

6. Az üzemi gyűjtőhelyeken elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, 

hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

7. Az üzemi gyűjtőhelyeket úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, 

konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így 

különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen 

ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. 

8. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos csak a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a 

környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, 

károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtheti. 

9. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés estén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos 

olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a 

hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. 

10. Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal 

összekeverni vagy hígítani nem lehet. 

11. Az üzemelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően a gyűjtés során használt csomagolóeszközök, 
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gyűjtőedényzet, tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotának a kötelező, rendszeresen elvégzendő 

felülvizsgálatát legalább éves gyakorisággal el kell elvégezni, a szükséges meghibásodásokat 

haladéktalanul ki kell javítani, majd a nyilvántartásban dokumentálni kell. 

12. Az üzemi gyűjtőhelyeken az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes 

hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. 

13. Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhelyek részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési 

szabályzatban rögzíti. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a 

hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető. 

 

 

A kérelmező az eljárás 40.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

bíróság) kell címezni.  

 

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

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart. 

I N D O K O L Á S 

A DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.) a Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti 

telephelyen (KTJ: 100 511 517) meglévő hulladék üzemi gyűjtőhely módosított üzemeltetési szabályzatának 

jóváhagyására irányuló kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz. A 2022. július 14. napján előterjesztett üzemi 

gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat kapcsán a hulladékgazdálkodási hatóság hiánypótlásra és tényállás 

tisztázásra hívta fel a Kérelmezőt 2022. augusztus 19. napjáig történő teljesítéssel. A Kérelmező a 

hiánypótlást 2022. augusztus 19. napján, határidőre benyújtotta. A hulladékgazdálkodási hatóság a 

Kérelmezőt 2022. szeptember 9. napján tényállás-tisztázásra hívta fel. A Kérelmező erre vonatkozó 

beadványát 2022. szeptember 12. napján megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

  

Telephely rövid ismertetése: 

A Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti telephelyen meglévő hulladék üzemi gyűjtőhely a hulladéklerakó 

létesítményhez tartozik funkcionálisan, a telephelyen belül a válogatómű csarnoképület keleti részében került 

kialakításra.  

A gyűjtőhely 100 m
2
 alapterületű fedett, zárható tároló helyiség, beton aljzattal. 

https://e-kormányablak/
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A hulladék gyűjtőhelyen elhelyezett hulladék mennyiségét az elhelyezést megelőzően lemérik, amennyiben 

ez valamilyen okból nem lehetséges, becsléssel meghatározzák a hulladék képződési módjának ismeretében. 

Az üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó hulladék nyilvántartást minden be- és kiszállítás alkalmával aktualizálják, 

naprakész módon vezetik. A nyilvántartás mellett üzemnaplót is vezetnek külön.  

A hulladékok betárolásának időpontját minden esetben visszamenőlegesen is ellenőrzik annak érdekében, 

hogy a betárolástól számított egy éven belül gondoskodni tudjanak annak elszállításáról és 

ártalmatlanításáról arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó bevonásával. 

Az üzemi gyűjtőhely zárt állapotának megőrzéséért és a gyűjtőhelyen elhelyezett hulladék készlet 

folyamatos kontrolljáért felelős személy a telepvezető.   

 

A hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok típusa és mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 

Egyidejűleg 

gyűjthető 

mennyiség 

(kg) 

Gyűjtés módja 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj 

1 010 

200 l-es hordó 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 

vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék 
200 l-es hordó 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), 

törlőkendők, védőruházat 

200 l-es hordó 

20 01 19* növényvédő szer 120 l-es hordó 

20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től 200 l-es hordó 

20 01 27* 
veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, 

tinták, ragasztók és gyanták 
100 l-es hordó 

20 01 28 
festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek 

különböznek a 20 01 27-től 
100 l-es hordó 

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 20 

szabvány 

Elektro-Coord 

gyűjtőedény 

20 01 33* 

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 

06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító 

kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is 

megtalálhatók 

40 
szabvány 

gyűjtőedény 

20 01 35* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 

elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 

23-tól 

500 

tárolóedény 

nélkül vagy 1100 

l-es műanyag 

zárt konténer 

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 

500 

tárolóedény 

nélkül vagy 1100 

l-es műanyag 

zárt konténer 

Összesen: 2 070  

 

Az előírásainkat az alábbi jogszabályok alapján tettük: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján: 

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

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 
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környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő 

hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá 

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén 

hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti. 

A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, 

környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten 

gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más 

anyagokkal összekeverni nem lehet. 

31. § (2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben 

vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, b) a hulladék 

hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik, […]. 

Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében 

történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, 

közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, 

vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. 

56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal 

összekeverni vagy hígítani nem lehet. 

 

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályiról szóló 246/2014. 

(IX. 29.) Korm. rendelet 14-17. §-a alapján tettünk előírást. 

 

A hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító 

kódszámok alapján kell meghatározni. 

 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendeletben megadottak az irányadók. 

 

Felhívom figyelmét, hogy a hulladék üzemi gyűjtőhely kialakításának és üzemeltetésének mindenben meg 

kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályiról 

szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtaknak, valamint az üzemeltetés során be kell tartani a 

hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről rendelkező jogszabályok 

előírásait. 

 

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján 

tettük. 

 

A határozatot hatóságunk a 246/2014. (IX. 29.) Korm. 14-17. §-ai alapján hozta meg. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

Az Ákr. 112. § (2) bekezdés e) pontja szerint önálló jogorvoslatnak van helye az eljárás szünetelése 

tárgyában hozott végzés ellen. 

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 
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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 hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, 

a Ht. 62. § (1) bekezdése, és a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (3)-(4) bekezdése, illetékességét a 

Rendelet 1. § (2) bekezdés állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. szeptember 13. 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

 Kapják: 

1. DTKH Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12 hrsz.)    12564392#cegkapu 

2. Tombácz Szintia -tájékoztatásul       ügyfélkapu (4T)                                                                                                                                                                                    

3. Hatósági nyilvántartás 

4. Irattár 
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