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Tárgy: INERTON ÉPFU Kft. – nem veszélyes hulladék országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

INERTON ÉPFU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6045 Ladánybene, Petőfi u. 15., KÜJ szám: 

103 898 128, adószám: 27771958-2-03, cégjegyzék száma: 03-09-135984, KÜJ: 103 898 128, KSH szám: 

27771958-3821-113-03) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

Név:     INERTON ÉPFU Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:    INERTON ÉPFU Kft. 

Székhely:    6045 Ladánybene, Petőfi utca 15. 

KÜJ szám:    103 898 128 

Adószám:    27771958-2-03 

KSH szám:    27771958-3821-113-03 

Cégjegyzék szám:    03-09-135984 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása.  

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

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

újrahasználatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervetlen 

anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező 

talajtisztítást.); 

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása; 

R5b Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerés; 

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

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

R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, 

zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés). 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 
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E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

E02-13 szitálás, rostálás. 

 

3.) Az előkezelési és hasznosítási tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és 

mennyisége: 

Hulladék 

azonosító kód 
Megnevezés 

Kezelhető 

Hulladék 

Mennyisége 

(tonna/év) 

Kezelési kód 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A 

SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT 

FÖLDET IS) 

  

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia   

17 01 01 beton 100.000 

E02-03; E02-

06; E02-13; 

R5a; R12 

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék   

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 220.000 

E02-03; E02-

06; E02-13; 

R5a; R12 

17 05 
föld (ideértve a szennyezett területekről származó 

kitermelt földet), kövek és kotrási meddő 
  

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 512.000 

E02-05; E02-

06; E02-13; 

R5b; R12 

Összesen: 832.000  

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

Az INERTON ÉPFU Kft. (továbbiakban: Kft.) megrendelés alapján nem veszélyes építési-bontási 

hulladékokat kíván kezelni változó munkaterületeken, az építkezés helyszínén a megrendelő által kialakított 

ideiglenes depókon. Az ideiglenes depókat az építkezés területén belül kijelölt felvonulási területen alakítják 

ki, piramis alakban ömlesztve, típusonként elkülönítve. A Kft. az építési-bontási hulladékok gépi 

feldolgozásával állít elő újrahasznosított kőanyagot, mely a továbbiakban teljes értékű alapanyagként 

használható építési célra. A kezelni kívánt hulladékok típusa az aszfalt és a beton esetében „mart” vagy 

„táblás bontott” lehet. A hulladék mennyiségéről a megrendelő előzetesen információt szolgáltat a Kft. 

részére, melyet a helyszínen a Kft. a rendelkezésére álló hitelesített kanálmérleggel ellenőriz, pontosít. A 

kezelt hulladékokról a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyilvántartást vezetnek. Az építési-bontási 

hulladékot mobil törővel aprítják, törik (E02-03), esetlegesen rostálják (E02-13). Hidraulikus 

bontókalapáccsal kisebb méretűre darabolják a kezelésre szánt törmeléket, ha annak mérete meghaladja a 

gépbe adagolható anyagméretet. A kezelni kívánt hulladékot rakodógéppel adagolják a törőberendezésbe, 

melynek kihordószalagján egy keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag leválasztja, és külön 

elhelyezi az anyagból leválogatott vashulladékokat (E02-06). A törés eredményeként 0-40 mm 

szemcsenagyságú törmelék keletkezik, melyet egy osztályozó berendezés segítségével választanak szét 

különböző szemcseméretűre (E02-05). A megrendelő igényei szerint az osztályozó gép több frakciót képes 

leválasztani. A túl méretes szemek újratörésre kerülnek. A kezeléshez használt gépek csak addig vannak a 

munkaterületen, amíg a törés zajlik. A hasznosításra szánt hulladékok nem tartalmazhatnak veszélyes 

összetevőket, azonban, ha szennyeződés jelenléte nem zárható ki, a megrendelő köteles előzetes szennyezés-

mentességet igazoló jegyzőkönyvet készíttetni. Az átminősítést meghatározó szabványokban foglalt 

előírások alapján a mart aszfalt (HAK: 17 03 02) esetében 1000 tonnánként vesznek 1 mintát, a mart beton 

(HAK: 17 01 01), valamint a kitermelt talaj (HAK: 17 05 04) esetében 2000 tonnánként vesznek 1 mintát. A 

hulladékok műszaki és környezetvédelmi megfelelőségét akkreditált vizsgálólaboratóriumok (TPA HU Kft., 

Környezettechnológia Kft.) vizsgálják. A műszaki megfelelőség igazolása az e-ÚT 06.03.52 („Az 

útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások”) útügyi 
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műszaki előírásban a szemeloszlás kapcsán rögzített előírások alapján történik. Az újrahasznosításra szánt 

hulladékok környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelését 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 határértékei alapján vizsgálják. A tiszta, idegen anyagoktól 

mentes, mart aszfaltot (HAK 17 03 02) környezetvédelmi szempontból nem vizsgáljak. A műszaki- és 

környezetvédelmi vizsgálatok elvégzését követően a vizsgálati eredményeket „Típusvizsgálatba”, illetve 

„Teljesítmény nyilatkozatba” foglalják össze, ami alapján kiállítható a „Hulladékhasznosítási nyilatkozat”. 

Ezúton történik az építési-bontási hulladék átminősítése építőanyaggá (R5a, R5b). A Kft. az átminősítést 

igazoló dokumentumokat átadja a megrendelőnek, nem marad a birtokában anyag. A Kft. a hulladékkezelési 

tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat. A kezelésre szánt hulladékot teljes mértékben 

hasznosítják. Másodlagos hulladékként a törőberendezés mágneses leválasztója által eltávolított vas és acél 

(HAK: 17 04 05), valamint a kitermelt talaj esetleges rostálása esetében leválasztott biológiailag lebomló 

(HAK: 20 02 01) hulladékokkal lehet számolni, kisebb mennyiségben. A tevékenység során keletkező 

hulladékot ideiglenes munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd arra érvényes és végleges 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át a megrendelő által. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél az építési-bontási 

hulladék mennyiségének csökkentése, a meg nem újuló környezeti erőforrások kihasználási ütemének 

csökkentése, teljes értékű, a hatályos jogszabályi műszaki előírásoknak megfelelő, kőzúzalék helyettesítő 

másodnyersanyag előállítása a tanúsított gyártásellenőrzési rendszer alkalmazásával, a gazdaságossági 

mutató javítása a hulladéklerakási költségek, illetve az elsődleges alapanyagok beszerzési költségének 

csökkentése révén. 

 

5.) Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

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

területi hatályú előkezelése és hasznosítása végezhető. 

2. Évente maximálisan 832.000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék 

előkezelése (E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; R12) és hasznosítása (R5a; R5b) végezhető 

országos területi hatállyal. 

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

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

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

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

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

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

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

legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok 

hulladékkal történő helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

7. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a minősítését követően szűnik meg.  

8. Nyújtsa be a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladék hasznosítási technológia 

tanúsítványát vagy a hasznosításon átesett, hulladékstátuszból kikerülő anyag minőségi 

megfelelőséget igazoló megfelelőségi tanúsítványt. 

Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 6 hónapon belül. 
9. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, 

úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell. 

10. 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. 

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

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

hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és negyedévente adatszolgáltatást kell 
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teljesíteni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal. 

12. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

13. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolás másolatát az 

érvényességi idő lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság 

részére.  

14. Küldje meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére a tárgyi hulladékgazdálkodási 

tevékenységre vonatkozóan módosított biztosítási kötvény másolatát. 

Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.  

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

meglétéről szóló igazolást. 

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

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

18. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát 

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

iránti kérelmet kell benyújtania.  

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

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

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

22. 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. 

 

6.) Az engedély területi hatálya: 

Nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása – Magyarország közigazgatási területe. 

 

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/05847-3/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

az INERTON ÉPFU Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi Sándor utca 15.), mint ügyfél részére nem veszélyes 

hulladék országos előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének 

a kiadásához.  

 

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

hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

 

Előírások: 
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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 mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális 

szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni. 

3. 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). 

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

5. A változó helyszíneken tervezett hulladékkezelési tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak 

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

helyezkedjen el zajtól védendő épület. 

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

védelem telepítésével gondoskodni kell, hogy a zajkibocsátás zajterhelési határértékeken belül 

maradjon. 

Határidő: folyamatos 

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

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

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

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

10. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező 

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

elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.  

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

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

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

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni. 

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

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

 

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

05/NEO/28560-5/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 
Az Inert ÉPFU Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi Sándor utca 15.) által benyújtott nem veszélyes hulladék 

országos előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadásához közegészségügyi szempontból  

 

kikötés nélkül hozzájárulok. 
 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

 

Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az 

alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 3500/3587-1/2022.ált szakhatósági állásfoglalása: 

 

Az INERTON ÉPFU Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi u.15.) meghatalmazása alapján Marokházi Edit 

kérelmére nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyezés tárgyában indult eljárásában a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság - mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóság - illetékességi területére vonatkozóan 

 

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal megadja: 
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1. A tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek veszélyeztetését, károsodását kizáró módon, a folyók 

nagyvízi medrére és a felszíni vizek parti sávjára vonatkozó rendelkezések betartásával kell végezni, 

figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra. 

2. A külső helyszíneken a terepfeltöltést, tereprendezést úgy kell elvégezni, hogy az igénybe vett és a 

szomszédos területek csapadékvíz elvezetése biztosított legyen. 

3. A külső helyszíneken történő hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során kötelesek 

gondoskodni arról, hogy az érintett területen vízszennyező anyagot tartalmazó hulladék lerakása, szennyvíz 

leürítés, a gépekből olaj vagy üzemanyag elfolyás, valamint olyan tevékenység, mely a felszín alatti 

vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen. 

4. Amennyiben a munkagépek üzemanyaggal való feltöltését a helyszínen végzik, azt csepegést felfogó, 

peremmel ellátott kármentő felett lehet végrehajtani. 

 

Jelen szakhatósági hozzájárulás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben lehet élni. 

 

Ladánybene Község Önkormányzat Jegyzője 386-5/2022. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

Az Inerton Épfu Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi S. utca 15. szám KÜJ szám: 103 898 128) megbízásából 

Marokházi Edit környezetvédelmi szakértő által benyújtott nem veszélyes hulladék országos hasznosítására 

irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmével kapcsolatban szakhatósági hozzájárulásomat 

 

megadom. 

 

A kérelem a helyi településrendezési eszközökkel összhang van, valamint a tevékenység a helyi 

önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak 

szerint megfelel. 

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemben hozott határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben 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 
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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 590.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

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 INERTON ÉPFU Korlátolt Felelősségű Társaság (6045 Ladánybene, Petőfi u. 15., KÜJ szám: 

103 898 128; továbbiakban: Kft.) megbízásából Marokházi Edit környezetvédelmi megbízott (kamarai 

nyilvántartási száma: 01-13824) 2022. augusztus 1. napján benyújtotta a Kft. nem veszélyes hulladék 

előkezelésére és hasznosítására irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán a BK/HGO/04914-

7/2022. iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra felhívó végzést adott ki 2022. augusztus 9. napján. A Kft. 

nevében Marokházi Edit 2022. augusztus 16. napján e-papíron megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság 

által kért hiánypótlást, melyhez további kiegészítő nyilatkozatot küldött 2022. augusztus 22. és 2022. 

augusztus 31. napján.  

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 3 fő. A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, 

megfelelő létszámú alkalmazottal rendelkezik, továbbá a környezetvédelmi feladatok ellátására 

környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat (Marokházi Edit, környezetvédelmi szakértő). A Kft. az 

alkalmazottai részére egyéni védőfelszerelést biztosít. 

 

 

https://e-kormányablak/
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A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

- 1 db Rubble Master RM 70GO mobil törő (teljesítmény: 120 tonna/h); 

- 1 db Zemmler Multiscreen MS 4200 osztályozó dobrosta (teljesítmény: 20-120 tonna/h); 

- 1 db Liebherr L541 típusú kanálmérleges homlokrakodó; 

- 1 db Loadrite L2180 típusú kanálmérleg (méréshatár: 7000 kg). 

 

A Kft. benyújtotta a pénzügyi biztosítékként elkülönített összegről szóló fedezetigazolás másolatát, mely 

szerint az CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700103-73273879-55000000 számú elkülönített számlán 50.000 Ft 

összeget különített el, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (fedezetigazolás sorszáma: B-

803).  

 

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

biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95595004411739600). 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a törőgép, valamint a dobrosta bérléséről szóló bérleti szerződés 

másolatát, melyet az INERTON ÉPFU Kft. a KIMURA Kft.-vel (2347 Bugyi, Rádai út 01630/48.) kötött, 

továbbá az egyéb munkagépek eseti bérléséről szóló bérleti szerződés másolatát, melyet az INERTON ÉPFU 

Kft. a Zafír Építő Kft.-vel (6045 Ladánybene, Petőfi u. 15.) kötött. 

 

A Kft. szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. 

 

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. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A hulladékgazdálkodási hatóság a benyújtott kérelmet és dokumentumokat megvizsgálta, a kérelmezett 

hasznosítási műveletet előkészítő műveleti kódok mellett hivatalból rögzítette az E02-06 és E02-13 

hasznosítási műveleteket előkészítő műveleti kódokat, valamint az R12 hasznosítási kódot az alábbi 

indoklással. A kérelemben foglaltak alapján a kérelmezett hasznosítási tevékenységet előkészítő műveleti 

kódok a tervezett tevékenységet nem fedik le teljes mértékben. Az R12 hasznosítási kód magában foglalja a 

Kft. által végzett előkészítő műveleteket, melyek az építőanyaggá történő átminősítést előzik meg. A törés 

során mágneses leválasztóval különítik el a visszamaradt vas hulladékokat, mely az E02-06 műveleti kódnak 

feleltethető meg. A tört anyag szemcseméret szerinti rostálásával továbbá az E02-13 műveleti kód 

feleltethető meg. A Kft. rendelkezésére álló berendezés és eszköz park, valamint a tevékenység leírása a 

műveleti kódok hivatalból történő rögzítésének szükségességét támasztja alá. 

 

A rendelkező rész 1.-3. pontjai szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 20. és 23. pontjai, a 62. § (1) bekezdése és a hulladékgazdálkodási 

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

Korm. rend. (továbbiakban 439/2012. Korm. rend.) 9. § (1) bekezdés c) pontja alapján tettük. 

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

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

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

alapján tettük. 

A rendelkező rész 7-9. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 
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A rendelkező rész 11. 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 12-13. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

A rendelkező rész 14-15. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. A benyújtott 

környezetszennyezési felelősségbiztosításra vonatkozó biztosítási kötvény csak a nem veszélyes hulladék 

hasznosítását tartalmazza, a nem veszélyes hulladék előkezelésére nem terjed ki. 

A rendelkező rész 16. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a 

gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy 

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

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

február 28-ig a 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 17. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

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

(5) bekezdése rendelkezik. 

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

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

A rendelkező rész 21. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

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

rendelet szerint került megállapításra. 

 

A  szakkérdés vizsgálatok indokolása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály BK/KTF/05847-3/2022. iktatási 

számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

az INERTON ÉPFU Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi Sándor utca 15.), mint ügyfél részére nem veszélyes 

hulladék országos előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének 

a kiadásához. 

 

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

alábbiakat állapította meg:  

INERTON ÉPFU Kft. a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységét országosan, telephelyén kívüli változó 

munkaterületeken, illetve felvonulási területeken létesített bontott anyag depókon kívánja végezni. A Kft. 

burkolat bontásból/marásból származó építési/bontási hulladék feldolgozásával állít elő ún. újrahasznosított 

kőanyag halmazt, mely teljesértékű helyettesítő alapanyagként alkalmazható építési célra. Továbbá a Kft. 

jogosultságot kíván szerezni munkaterületen kitermelt talaj hulladék-státuszának megszüntetésére.  

 

A tervezett tevékenységek: 

1) Nem veszélyes hulladék átvétele a termelőktől munkaterületekhez tartozó ideiglenes depókon. 

2) Nem veszélyes hulladék újrahasznosítása a keletkezés helyén, Magyarország teljes közigazgatási 

területén, változó munkaterületeken. 



10 

 

Az elvégzett hasznosítási tevékenység kódja: R5 (R5a). 

 

Műszaki védelem: 

A tevékenység országos. 

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

aszfalt (17 03 02), kitermelt talaj (HAK 17 05 04), kevert építési bontási hulladék (HAK 17 03 02) fizikai és 

kémiai tulajdonságai alapján nem veszélyes hulladéknak minősül, nem tartalmaz vízoldékony, a csapadékvíz 

által kimosható veszélyes alapanyagokat, szennyeződéseket. A felszín alatti vizek minőségére/földtani közeg 

állapotára vonatkozóan egyik hulladék sem jelent kockázatot. 

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett depótér területén kérelmező homlokrakodó gépéből 

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

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

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

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

 

A Kft. tevékenysége során burkolatbontásból/építésből származó építési/bontási hulladékok gépi 

feldolgozásával (törés/rostálás) állítana elő ún. újrahasznosított kőanyag halmazt, mely teljesértékű 

helyettesítő alapanyagként alkalmazható építési célra. 

A hulladék újrahasznosítás során kérelmező az alábbi berendezéseket alkalmazza:  

• Rubble Master RM 70GO mobil törőt, 

• Zemmler Multiscreen MS 4200 osztályozót.  

A gépek tulajdonosa a KIMURA Korlátolt Felelősségű Társaság (2347 Bugyi, külterület 01630/48.). A 

gépek igénybevétele bérleti szerződés alapján történik. 

A gépek üzemeltetését 1-1 fő gépkezelő végzi. 

 

A törő és osztályozó gépeket a nyerges vontató szállítja arra a munkaterületre, ahová a hulladékkezelési 

tevékenységet megrendelték. A gépek csak addig vannak a munkaterületen (2-5 nap), amíg a megjelölt 

bontott anyag halmokat letörik A törő- és az osztályozó berendezések önjárók, lánctalpas alvázukon az adott 

munkaterületen belül önállóan tudnak mozogni. Ezáltal a gépeket közvetlenül a törendő anyag, vagy a depó 

mellé lehet irányítani. Amennyiben a kezelésre szánt törmelék mérete meghaladja a gépbe adagolható 

anyagméretet, hidraulikus bontókalapáccsal kisebb méretre darabolják. A hulladékot rakodógéppel adagolják 

a törőberendezés bunkerjába. 

A berendezést dízel üzemű áramfejlesztő generátor hajtja, de olyan telephelyen ahol lehetőség van áram 

felvételezésre ott villamos hálózatról is üzemeltethető. A törési műveletet szakaszos üzemben végzik, 

figyelembe véve a hatályos zajvédelmi jogszabályi előírásokat, valamint az adott munkaterület egyedi 

sajátosságait (területi/övezeti besorolás, lakóépület, egyéb, zajvédelmi szempontból védendő létesítmények 

közelsége) A törés eredménye 0/40 mm szemnagyságú aszfalttörmelék, amelyet osztályozó berendezés 

segítségével választanak szét különböző szemcseméretű frakciókra. 

 

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 benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a beruházással nem létesül a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik.  

A változó helyszíneken végzett tevékenység aktuális hatásterületét a helyszíni körülmények ismeretében 

számítással és méréssel minden esetben meg kell meghatározni, továbbá az eredményeknek megfelelően 
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gondoskodni kell arról, hogy a tevékenység végzésekor a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 1. melléklet szerinti határértékek teljesüljenek. 

 

Földtani közeg védelmi: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

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

10. § (1) bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

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

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

rendelet határozza meg. 

A hulladékkezeléssel érintett területrészek (hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett depótér) 

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

 
Táj- és természetvédelem: 

Tekintettel arra, hogy INERTON ÉPFU Kft Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység végzését 

Magyarország egész területén kívánja folytatni, természet- és tájvédelmi szempontból nem állapítható meg 

érdeksérelem. 

A Kft. a telephelyén kívül, külső helyszíneken tervezi a hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet 

végezni.  

 

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 Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK- 

05/NEO/28560-5/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Az Inert ÉPFU Kft. a nem veszélyes hulladék országos előkezelésére és hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási 

Osztályától, mely hatóság az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző 

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

tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat 

tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdések 

vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat. 

 

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

közegészségügyi akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

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

bekezdése alapján zártam ki. 

 

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

(2) bekezdése és a 2. melléklet 2. pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a 

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

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése határozza meg. 
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A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/3587-1/2022.ált szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/04914- 

4/2022. ügyiratszámú megkeresésében a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint 

területi vízügyi-vízvédelmi hatóság – szakhatósági állásfoglalását, az INERTON ÉPFU Kft. (6045 

Ladánybene, Petőfi u.15.) meghatalmazása alapján Marokházi Edit által benyújtott, nem veszélyes hulladék 

gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó országos hulladékgazdálkodási engedély 

tárgyában indult eljárásában. 

 

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 57-58. sora alapján a nem 

veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása ártalmatlanítása 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, milyen hatással van a 

vízbázisra, a vizek lefolyására. A vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a 

tevékenységnek milyen a felszíni és a felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatása, hogy a vizek 

minősége védelmére jogszabályban illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóság 

Marokházi Edit környezetvédelmi szakértő által készített tervdokumentáció és a rendelkezésre álló 

iratok alapján az alábbiakat állapította meg:  

 

A Kft. a Magyarország teljes területén építési-bontási hulladékok előkezelését és hasznosítását valamint a 

munkaterületen kitermelt talaj hulladék státuszának megszüntetését 

kívánja végezni. 

 

A Kft. a telephelyet a MOBIL.COM-BAU Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaságtól (1095 

Budapest, Lechner Ödön fasor 1-2. A. ép. IV. em. 409.) bérli. 

Tevékenység során keletkező hulladékok: 

beton (mart és táblás bontott) 100.000 t/év 

bitumenkeverék (mart aszfalt) 220.000 t/év 

kitermelt talaj (föld és kövek) 512.000 t/év 

Összesen: 832.000 t/év 

 

A hulladék típusonként, fizikai megjelenési formánként történő elkülönített deponálása, gyűjtése a 

Megrendelő kötelezettsége. 

A kezelésre szánt bontott anyagokat a munkaterületek belül, vagy az ahhoz tartozó felvonulási 

területeken átmeneti depón gyűjtik 

- a hulladék típusa 

- fizikai megjelenési formája; 

szerint elkülönítetten. 

 

A kezelésre kerülő hulladékok (aszfalt, beton, kevert beton, föld) fizikai és kémiai tulajdonságai miatt nem 

veszélyes hulladéknak minősülnek. A törő és osztályozó gépeket a nyerges vontató szállítja arra a 

munkaterületre, ahová a hulladékkezelési tevékenységet megrendelték. A gépek csak addig vannak a 

munkaterületen (2-5 nap), amíg a megjelölt bontott anyag halmokat letörik. Az osztályozandó anyag 
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közvetlenül a törőgép kihordószalagjáról, vagy a depótérről homlokrakodóval adagolható a rostáló 

berendezésbe. A rostáról az eltérő szemcse nagyágú töret-frakciókat szállítószalagok hordják ki külön-külön 

depóba. A különböző szemcseméretű anyagokat teljes mértékben újrahasznosítják. 

 

Szakkérdések vizsgálata 

 

Vízellátás: 

A külső építési-bontási helyszíneken nagy valószínűséggel vízellátás nem lesz kiépítve. Az ivóvízellátás 

palackozott ivóvízzel történik. A technológiai vízfelhasználás az időjárás függvénye. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik, mivel a vízfelhasználás csak a hulladék nedvesítésére szolgál. 

Olyan külső helyszíneken vállal a Kft. munkát, ahol a hulladék nem tartalmaz veszélyes, illetve ismeretlen 

szennyezőanyag tartalmú hulladékot, így szennyezett csurgalékvíz, csapadékvíz sem keletkezik a 

tevékenység során. 

 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem, árvíz- és jéglevonulásra, valamint 

mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

Mivel a tervezett tevékenység konkrét helyszíne nem ismert, így az esetleges érintett felszíni és felszín alatti 

vizekre, kijelölt üzemelő- illetve távlati vízbázisokra, az árvíz- és a jéglevonulásra, valamint a 

mederfenntartásra gyakorolt hatások érdemben nem vizsgálhatóak, ezért a felszíni és a felszín alatti vizek 

veszélyeztetésének, károsodásának megelőzése érdekében a vízügyi-vízvédelmi hatóság előírásokat tett, 

valamint a vonatkozó fontosabb jogszabályok előírásainak betartását is elrendelte. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és a felszín 

alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, ezért a szakhatósági 

hozzájárulását a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához előírások mellett megadta. 

 

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

(ad.1. – ad.4.): 

 

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § alapján a 

tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, 

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

bekezdése szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a vízhasználó (ide 

értve a kibocsátót is) köteles hozzájárulni, 

-  a távlati vízbázisok, az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 

18.) Korm. rendelet 14. §-át a védőidomok és védőterületek igénybevételénél figyelembe kell venni.  

 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag/tervdokumentáció érdemi 

vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntöttem. 

 

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

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

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

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 

57. és 58. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2022. május 26-én érkezett a vízügyi-vízvédelmi hatóságra. Az 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rendelet 2.§-a alapján a vízügyi-vízvédelmi hatóság ügyintézési határideje a szakhatósági 

állásfoglalás kialakítására 15 nap, ami 2022. június 9-én jár le. 

A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi-vízvédelmi hatóság a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

meg. 
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A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat 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. 

 

Ladánybene Község Önkormányzat Jegyzője 386-5/2022. sz. szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

Az Inerton Épfu Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi S. utca 15. szám KÜJ szám: 103 898 128) megbízásából 

Marokházi Edit környezetvédelmi szakértő kérelmet nyújtott be a nem veszélyes hulladék országos 

hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránt.  

 

A kérelmet és mellékleteit megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett tevékenységnek akadálya 

nincs. A beruházás, a területre vonatkozó jogszabályoknak megfelel, ezért szakhatósági hozzájárulást – 

kikötés nélkül – megadtam. 

  

Döntésem meghozatalánál Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési 

szabályokról szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendeletének előírásait vettem figyelembe. 

 

A jelen beruházás értékvédelmi és örökségvédelmi tervekkel összhangban van, az érintett területen 

természetvédelmi előírások nincsenek. 

 

Hatáskörömet és illetékességemet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú 

melléklet 19. számú „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 59. pontja határozza meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § 

(1) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom ellen, a fellebbezési jogot általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 116. § (1) – (3) bekezdései alapján biztosítottam. 

 

*** 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel 

– a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

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

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

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

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.  
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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 5. és 7. pontjai alapján összesen 590.000.- Ft. 

 

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

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

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

 

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

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

(3) bekezdése alapján a 2022. augusztus 8. napján kelt BK/HGO/04914-2/2022. 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/04914-3/2022. iktatási számú 

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

véglegessé vált határozatot. 

 

A Ht 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési 

határidő 30 nap.  

 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján a teljes eljárásra történő áttérés esetén a hatóság - szükség 

esetén - szakhatóságot keres meg, rendelkezik a tényállás tisztázásához szükséges előre látható eljárási 

cselekményekről, hiánypótlásra hív fel. 

 

Az Ákr. 44. §-a alapján ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró 

hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - ha 

törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

 

Az Ákr. 50 § (5) bekezdés b) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az ügyfél mulasztásának 

vagy késedelmének időtartama.  

 

A benyújtott kérelem kapcsán hatóságunk 2022. augusztus 9. napján hiánypótlásra felhívó végzést adott ki, 

amelyre a kiegészítő nyilatkozat 2022. augusztus 31. napján érkezett be. 

 

A fentiekre tekintettel az ügyfél 2022. augusztus 9. napjától 2022. augusztus 31. napjáig az Ákr. 50 § (5) 

bekezdésének b) pontja alapján mulasztásba került, amely időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít 

be. 

 

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. 
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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 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 2.  

 

 

        

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

 

1. Inerton ÉPFU (6045 Ladánybene, Petőfi Sándor utca 15.)  27771958#cegkapu 

2. Marokházi Edit - tájékoztatásul ügyfélkapu (4T) 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

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

4. Ladánybene Község Önkormányzata (6045 Ladánybene, Fő u. 66) – Jegyző részére         HKP. 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

     (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.                                                                                    HKP. 

6. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár                                                               
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