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Tárgy: Inerton ÉPFU Kft.– nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

 

 

                                                               H A T Á R O Z A T 
 

 

Az Inerton ÉPFU Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6045 Ladánybene, Petőfi utca 15., adószám: 

27771958-2-03, KÜJ: 103 898 128, KSH szám: 27771958-3821-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

27771958#cegkapu, rövidített elnevezése: Inerton ÉPFU Kft.) 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. 

Telephely:  6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 245/C. (0243/16 hrsz.) 

KÜJ szám:   103 898 128 

KTJ szám:   102 999 179 

Adószám:   27771958-2-03 

KSH szám:   27771958-3821-113-03 

Cégjegyzék szám:   03-09-135984 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása. 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

 

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; 

 

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

zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); 

 

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

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

bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti]. 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

 

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

E02-13 szitálás, rostálás. 

 

3.) A telephelyi gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok 

megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 

Gyűjthető 

és kezelhető 

hulladék 

mennyisége 

(tonna/év) 

Egyidejűleg 

gyűjthető 

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 15.000 7.735 

E02-03; 

E02-06; 

E02-13; 

R5a; R12 

17 01 07 

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy 

azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-

tól 

40.000 7.280 

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 
40.000 7.735 

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 
20.000 6.825 

E02-05; 

E02-06; 

E02-13; 

R5a; R12 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék    

17 09 04 

kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 

17 09 03-tól 

30.000 7.280 

E02-03; 

E02-06; 

E02-13; 

R5a; R12 

Összesen: 145.000 36.855  
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4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

Az Inerton ÉPFU Kft. (továbbiakban: Kft.) nem veszélyes építési-bontási hulladékokat kíván gyűjteni és 

kezelni a 6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 245/C. (0243/16 hrsz.) szám alatti telephelyen. A 20.000 m
2
 

alapterületű telephelyen 6.500 m
2
 terület áll rendelkezésre a beérkező építési-bontási hulladékok tárolására, 

további 6.500 m
2
 terület pedig az újrahasznosított építőanyag tárolására. 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 jellege az aszfalt és a beton esetében „mart” vagy 

„táblás bontott” lehet. A hulladék mennyiségét egy 60.000 kg méréshatárú, hitelesített hídmérlegen tervezik 

mérni, illetve a homlokrakodóra szerelhető hitelesített kanálmérleggel. A mérést, valamint a hulladék 

ellenőrzését követően nyilvántartásba veszik az átvett hulladékot, melyet az üzemvezető által a tároló helyen 

kijelölt depóhoz visznek. A telephelyre kizárólag az engedély szerinti, veszélyes anyagot nem tartalmazó 

hulladékok kerülhetnek be. A hulladéktároló hely alapzata tömörített talaj. A hulladékok tárolása 

anyagminőség szerint típusonként, valamint fizikai megjelenési formája szerint elkülönítetten történik, a 

különböző szemcsefrakciók támfallal vannak elkülönítve egymástól (R13). A hulladékok mozgatása a 

telephelyen belül homlokrakodóval történik. A kitermelt talaj tárolása a telephely egy kiporzás ellen 

védettebb részén történik. Az építési-bontási hulladékot mobil törővel aprítják, törik (E02-03, R12), valamint 

némely esetben rostálják (E02-13). A föld és kövek (HAK: 17 05 04), valamint a mart aszfalt (HAK: 17 03 

02) és mart beton (HAK: 17 01 01) esetében nem szükséges előkezelés az esetleges rostáláson kívül. A 

kevert építési-bontási hulladék (HAK: 17 09 04) esetében végeznek rostálást is a törés mellett. A gépek és a 

személyzet csak addig vannak a telephelyen, amíg a kezelési tevékenység zajlik, mivel a gépek bérlése 

egyedi megrendeléshez kötött. A hulladéktároló helyen történik a hulladék kezelése is. Hidraulikus 

bontókalapáccsal kisebb méretűre törik 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 leválasztott vashulladékokat (E02-06). A törés eredményeként 0-63 mm szemcsenagyságú 

törmelék keletkezik, melyet egy osztályozó berendezés segítségével választanak szét különböző 

szemcseméretűre (E02-05). A túl méretes szemek újratörésre kerülnek. A kitermelt talaj esetében rostáláson 

kívül egyéb fizikai kezelést nem végeznek. 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 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 műszaki- és környezetvédelmi vizsgálatok elvégzését követően a vizsgálati 

eredményeket „Típusvizsgálatban”, illetve „Teljesítmény nyilatkozatban” foglalják össze a laboratóriumban, 

ami alapján kiállítják a „Hulladékhasznosítási nyilatkozat”-ot. Ezúton történik az építési-bontási hulladék 

átminősítése építőanyaggá (R5a). Az átminősítést igazoló dokumentumokat, valamint a megfelelőségről 

készített jegyzőkönyvet az Üzemvezető megőrzi, valamint a vevőnek átadja egy példányban. A Kft. a 

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

mértékben hasznosítják, a telephelyre már válogatott építési-bontási törmelék kerül beszállításra. 

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 munkahelyi 

gyűjtőhelyen gyűjtik, majd arra érvényes és végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

szervezetnek adják át. A tevékenység során alkalmazott gépek karbantartását a bérbeadók végzik, saját 

telephelyükön, szervizelésüket pedig szakcég végzi. A keletkező kommunális hulladékot egy 1 m
3
-es 

konténerben gyűjtik, melyet a közszolgáltató szállít el. 

 

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 gazdaságossági mutató javítása a hulladéklerakási költségek, illetve az 

elsődleges alapanyagok beszerzési költségének csökkentése révén. 
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5.) Előírások: 
Hulladékgazdálkodás: 

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

gyűjtése, előkezelése és hasznosítása végezhető. 

2. Évente maximálisan 145.000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék telephelyi 

gyűjtése, előkezelése (E02-03; E02-05; E02-06; E02-13; R12) és hasznosítása (R5; R5a) végezhető. 

3. A telephelyen, a hulladéktároló hely területén az egyidejűleg tárolt (R13) nem veszélyes 

hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 36.855 tonnát. 

4. A hulladéktároló helyen a tároláson kívül a tárolt hulladék típusától függő hasznosítást előkészítő 

(R12) előkezelési művelet végezhető (E02-03, E02-05, E02-06, E02-13). 

5. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 

évig tárolható. 

6. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejűleg tárolható mennyiségek 

nem léphetők túl. 

7. 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. 

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

arányú újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal 

történő helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

10. 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. 

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

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

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

vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek. 

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

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

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

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

cserélni. 

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

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

úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell. 

15. Be kell nyújtani a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladékhasznosítási technológia 

tanúsítványát, vagy a hasznosításon átesett, hulladékstátuszból kikerülő anyag minőségi megfelelőséget 

igazoló megfelelőségi tanúsítványt. 

       Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 6 hónapon belül. 
16. 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. 

17. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során 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. 

18. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel 

ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy 

zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és 

megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem 

gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a 
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hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – 

kármentő aljzattal kell kialakítani. 

19. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása 

mellett történhet. 

20. A munkahelyi gyűjtőhelyen a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára 

vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

21. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. 

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

történhet. 

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

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

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

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

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

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és negyedévente 

adatszolgáltatást kell teljesíteni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti 

adattartalommal. 

26. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

27. A hulladék tömegének mérésére 2022 augusztusában épített EUROBRIDGE RAM típusú hídmérleg 

hitelesítéséről szóló igazolás másolatát jelen engedély véglegessé válását követő 15 napon belül meg 

kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

28. 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.  

29. A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló pénzügyi garancia (elkülönített pénzügyi letét) összegének 

módosítsa szükséges a tárgyi hulladéktípusok egyidejűleg tárolható mennyiségéhez igazodva. Kérjük a 

letéti összegnek a telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok elszállíttatására és kezeltetésére való 

megfelelőségének számítással történő igazolását, valamint a letéti összegről szóló pénzintézeti igazolás 

megküldését a módosítást követően. 

       Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül. 

30. Küldje meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenységre 

vonatkozóan módosított biztosítási kötvény másolatát. 

       Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.  

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

szóló igazolást. 

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

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

34. 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.  

35. 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: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

38. 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 gyűjtése, előkezelése, hasznosítása – 6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 245/C. 

(0243/16 hrsz.) 
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Az engedély érvényességi ideje: 
A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/05873-2/2022.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 a Lajosmizse, 0243/16 

hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes építési-bontási hulladék telephelyen történő gyűjtése és 

hasznosítása 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 környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

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

6. A telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 

által kiadott, 15.217-17/2022. számú telepengedély határozat 4. pontja alatt felsorolt zaj- és 

rezgésvédelmi szempontú előírások (12. és 13. alpont) hiánytalan betartása mellett végezhető.  

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

következzen be.  

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.  

9. 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.  

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

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

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

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.  

12. 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/28770-2/2022.ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 
 
Az Inerton ÉPFU Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi u. 15.) által benyújtott 6050 Lajosmizse, külterület, 

Alsólajos tanya 245/C (0243/13 hrsz.) szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, 

előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához 

közegészségügyi szempontból az alábbi  
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feltételek betartása mellett hozzájárulok. 
  

1. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartály rendszeres fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy 
annak feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történjen.  

 

2. A telephely rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell 

végezni.  

 

3. A működés során keletkező kommunális hulladék gyűjtését zárt és fertőzést kizáró módon kell 

megvalósítani, amely megakadályozza a szóródást, valamint a bűzhatást csökkenti.  

 

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: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/3658-1/2022.ált. szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) BK/HGO/04917-5/2022. számú megkeresésére, az Inerton Épfu Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi u. 

15.) meghatalmazottja Marokházi Edit kérelmére, a Lajosmizse, 0243/13 hrsz. alatti telephelyen 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. 

 

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

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Jegyzőjének LMKOH/9731/2/2022. iktatási számú 

szakhatósági állásfoglalása: 

 
Az Inerton ÉPFU Kft (6045 Ladánybene, Petőfi u. 15.) kérelmére indult, Lajosmizse, Alsólajos tanya 

245/c, 0243/16 helyrajzi számú ingatlant érintő, hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás részeként 

indult szakhatósági eljárást, amely a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek 

való megfelelés vizsgálatára vonatkozott, 

 

megszüntetem. 

 

Eljárási költség, melyről rendelkeznem kellene nem keletkezett. 

 

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de hivatalomhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 
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                                                                                      *** 

 

Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is 

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

benyújtania.  

 

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

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

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

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

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint     

- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat 

szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az 

engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést 

akadályozza. 

 

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó 

hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint 

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A kérelmező az eljárás 710.000 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. 

https://e-kormányablak/
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I N D O K O L Á S 

 

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

103 898 128) megbízásából Marokházi Edit környezetvédelmi megbízott (kamarai nyilvántartási száma: 01-

13824) 2022. augusztus 2. napján  benyújtotta az Inerton ÉPFU Kft. nem veszélyes hulladékok telephelyi 

gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán 

BK/HGO/04917-7/2022. iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra felhívó végzést adott ki 2022. augusztus 12. 

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. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály által 2022. május 25. napján BK/KTF/03688-23/2022. iktatószámon kiadott előzetes vizsgálati 

eljárást lezáró döntés (határozat) alapján a Kft. tervezett tevékenysége során nem feltételezhető jelentős 

környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

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. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

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

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

- 1 db Liebherr L541 típusú kanálmérleges homlokrakodó (bérelt); 

- 1 db Loadrite L2180 típusú kanálmérleg (bérelt, méréshatár: 7000 kg); 

- 1 db EUROBRIDGE RAM hídmérleg (saját, méréshatár: 60.000 kg). 

 

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

szerint a CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700103-73273879-55000000 számú elkülönített számlán 100.000 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. csatolt az engedélykérelméhez egy bérleti szerződés másolatot, mely szerint a MOBIL.COM-BAU 

Kft.-től (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1-2. A. ép. IV. em. 409.) bérli az Inerton ÉPFU Kft. a 6050 

Lajosmizse, 0243/16 hrsz. alatti telephelyet.  

 

A Kft. rendelkezik a 6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 245/C. (0243/16 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője által 15.217-17/2022. ügyiratszámon kiadott telepengedéllyel. 

 

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

másolatát, melyet az Inerton ÉPFU Kft. a KIMURA Kft.-vel (székhely: 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 (székhely: 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. 
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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 (hasznosítást) 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 rostálásának továbbá az E02-13 

műveleti kód feleltethető meg. Az R5b hasznosítási kód nem felel meg a Kft. által tervezett tevékenységnek, 

mivel a kitermelt föld hasznosítása csak akkor tartozik az R5b hasznosítási kód alá, amennyiben a 

talajfeltöltés a tárgyi helyszínen történik. A Kft. rendelkezésére álló berendezés és eszköz park, valamint a 

tevékenység leírása a műveleti kódok hivatalból történő rögzítésének szükségességét támasztja alá. 

 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 20., 23. pontjai, valamint a Ht. 12. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. és 6. 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) bekezdés c), és 9. § (1) bekezdés 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 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) és 15. § (5) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 13-15. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

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

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 
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bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 25. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

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

tettük. 

A rendelkező rész 26-28. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

A rendelkező rész 29. pontjában tett előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján tettük. Az engedélykérelemhez mellékelten csatolt fedezetigazolásban szereplő CIB Bank 

Zrt.-nél 10700103-73273879-55000000 számlaszámon elkülönített 100.000 Ft zárolt összeg nem elegendő a 

36.855 tonna egyidejűleg tárolt hulladék elszállíttatására és kezeltetésére. 

A rendelkező rész 30-31. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. A benyújtott 

környezetszennyezési felelősségbiztosításra vonatkozó (Generali Biztosító Zrt.; kötvényszám: 

95595004411739600) biztosítási kötvény csak a nem veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását 

tartalmazza, a nem veszélyes hulladék előkezelésére nem terjed ki. 

A rendelkező rész 32. 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 33. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 34. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 35. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 36. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 37. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 38. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

A gyűjthető és kezelhető hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint 

került megállapításra. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 4.6., 5. és 7. pontja tartalmazza az eljárás költségét. A Kft. 

2022. augusztus 10. napján a 710.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette a hulladékgazdálkodási 

hatóság részére. 

 

A  szakkérdés vizsgálatok indokolása: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/05873-2/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főosztály Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

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

mint engedélyező hatóság a BK/HGO/04331-6/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte az Inerton Épfu Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi Sándor utca 

15.), mint ügyfél részére a Lajosmizse, 0243/16 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes építési-bontási 

hulladék telephelyen történő gyűjtése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

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

alábbiakat állapította meg:  

A telephely Lajosmizse település külterületén, a 0243/16 hrsz. alatti ingatlanon található. A telephely területe 

2 hektár. A telephelyre beszállított hulladékok tárolására 6.150 m² terület áll rendelkezésre, az 

újrahasznosított anyagtároló depótér területe 4.920 m². A tervezett hulladékhasznosítási kapacitás 145.000 

tonna/év. A Kft. burkolatbontásból/marásból származó aszfalt- és betonhulladék, valamint kitermelt, 

felesleges talaj laborvizsgálatokkal történő átminősítésével állít elő ún. újrahasznosított kőanyag halmazt, 

mely teljes értékű helyettesítő alapanyagként alkalmazható építési célra. A telephelyen az alábbi 

létesítmények kerülnek elhelyezésre, kialakításra: mérlegház, hídmérleg, irodaház és szociális blokk, 

beszállított hulladéktároló terület (6.150 m²), újrahasznosított anyagtároló depótér (4.920 m²), valamint 5 db 

depónia.  

 

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 (a továbbiakban: ZajR.) hatálya alá tartozik.  

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolható közúti forgalomtól származóan a ZajR. 7. § (1) 

bekezdése szerinti közúti szállítási tevékenységhez kapcsolódó közvetett hatásterület nem alakul ki.  

Az üzemelés alatt a fő zajforrások a hulladéktörést és aprítást végző törőberendezés, illetve az anyagok 

válogatását végző osztályozógép. E berendezések kiszolgálását, valamint az osztályozott hulladék 

deponálását egy homlokrakodó segítségével tervezik végezni. A hulladékkezelő, hasznosító tevékenység 

végzéséhez kapcsolódó zajforrásokat kizárólag a nappali időszakban, 6 óra időtartamban kívánják 

működtetni. Az előzetes vizsgálat során bemutatott számítási eredmények alapján a legközelebbi 

tanyaépületek esetében a működés alatti zajterhelés értéke várhatóan nem haladja a külön jogszabály szerint 

a gazdasági területekre megállapított határértéket, azonban a kisvárosias, kertvárosias, falusias lakóterületre 

vonatkozó határértéknél nagyobb lesz.  

A mezőgazdasági területekre vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet nem állapít meg határértéket, ezért a mezőgazdasági 

területi besorolású ingatlanokra vonatkozóan jogszerűen zajkibocsátási határérték megállapítása nem 

lehetséges.  

A ZajR. 2. § a) pontja alapján a védendő (védett) környezet fogalom meghatározása szerint:„a védendő 

terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az 

emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti 

zaj, rezgés mértékét korlátozni kell”.  

Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelméről (a továbbiakban: Kvtv.) 6. § (1) a) pontja kimondja, hogy 

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

igénybevételt idézze elő.  

A ZajR. 9. § (1) bekezdése szerint a „környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell 

tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés 

feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.”  

A Kvtv. 31. § (2) bekezdése szerint a „zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési 

módszerekkel kell megoldani:  

a) a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését;  

b) a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását;”.  

A ZajR. 3. § (3) bekezdése alapján „A 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi 

követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve 

mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét”.  
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A ZajR. 9. § (5) bekezdés előírása szerint „a létesítésére irányuló engedélyezési tervben szereplő zaj- és 

rezgésvédelmi intézkedéseket és a rezgéscsökkentő műszaki megoldásokat a zaj- és rezgésforrás üzembe 

helyezésének, illetve használatbavételének időpontjára meg kell valósítani.”  

 

Táj- és természetvédelem:  

Az Inerton Épfu Kft. a Lajosmizse 0243/16 hrsz. alatti telephelyen építési és bontási eredetű hulladékok 

gyűjtését, előkezelését, hasznosítását végzi.  

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

érintett terület továbbá antropogén hatásoknak kitett, rajta hatóságunk rendelkezésre álló információi szerint 

védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.  

A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 

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.  

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 2. és 3. pontja 

alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § szerint állapítja meg. 

 

 

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

05/NEO/28770-2/2022. ikt számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 

 

Az Inerton ÉPFU Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi u. 15.) a 6050 Lajosmizse, külterület, Alsólajos tanya 

245/C. szám alatti 0243/13 helyrajzi számú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és 

hasznosítás tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztályától, amely 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 

kiterjedően szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat.  

 

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

kikötések betartása mellett közegészségügyi akadálya nincs.  

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

 

Kikötéseimet az alábbi joghelyek alapján hoztam:  

-A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet 13.§ (1) bekezdése szerint „Vízvezetékes ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály 

felszerelésével vagy egyéb módon kell gondoskodni. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni, 
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hogy a tartályból közvetlenül inni ne lehessen. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartály rendszeres 

fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy annak feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történjen.”  

-A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet 7. bekezdés b) pontja szerint „a települési szilárd 

hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban,” a 

rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről … gondoskodni kell, évente legalább két 

alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.  

-A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében „ha a vegyes 

hulladéknak és a biohulladéknak az ingatlanhasználó ingatlanán történő gyűjtése során a hulladék a 

gyűjtőedényből kiszóródik vagy kiömlik, az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladék eltakarításáról, a 

szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.”  

 

Nyilatkozatomat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző 

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

3.) NM rendelet, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

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 1. melléklet 3-5 pontja és 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. 

 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/3658-1/2022.ált. szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky 

krt. 2.) BK/HGO/04917-5/2022. számú megkeresésével, az Inerton Épfu Kft. (6045 Ladánybene, Petőfi u. 

15.) meghatalmazottja Marokházi Edit kérelmére, a Lajosmizse, 0243/13 hrsz. alatti telephelyen 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. 
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A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött kérelmet, Marokházi Edit környezetvédelmi szakértő 

által készített dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam 

meg: 

 

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. 

 

A Kft. a Lajosmizse, 0243/13 hrsz-ú ingatlanon nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelését és 

hasznosítását fogja végzi 145.000 t/év kapacitás mellett. 

A telephely 20.000 m2 nagyságú, ebből: 

- törő- osztályozó gépsor:   ~400 m2 

- építési/bontási hulladék depó:   ~6.500 m2 

- újrahasznosított építőanyag depó:  ~6.500 m2 

- iroda- és szaniter konténer:   ~40 m2 

- hídmérleg:     ~50 m2 

 

A telephelyen tervezett hulladékok mennyisége: 

- 17 01 01beton       15.000 t/év 

- 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció 

   vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól   40.000 t/év 

- 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től  40.000 t/év 

- 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól  20.000 t/év 

- 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik 

   a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól   30.000 t/év 

Összesen:        145.000 t/év 

 

A beszállított építési/bontási hulladékot, illetve az előállított újrahasznosított építőanyagot szabadon álló 

depókban, a műszaki előírásoknak megfelelően, anyagi jelleg szerint típusonként elkülönítve gyűjtik. A 

kitermelt föld depója a szennyezésmentesség megőrzése érdekének a többi hulladéktól teljesen elkülönítve, a 

telephelyi gépjármű forgalom által kevéssé érintett területen került kialakításra. 

 

Szakkérdések vizsgálata 

 

Vízellátás: 

Jelenleg a vízigény ballonos ásványvízzel, illetve IBC tartályról biztosított. Kommunális vízfelhasználás (50 

m3/év) a telephelyen a szociális helységekben történik. A telephely vízellátását a közeljövőben létesítésre 

kerülő fúrt kútról szándékoznak majd biztosítani. 

 

Szennyvízelhelyezés 

A tervezett tevékenység során technológiai szennyvíz sem fog keletkezni. A kommunális szennyvizet 

vízzáróan kialakított zárt szennyvízaknába gyűjtik. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tevékenység a telephelyre hulló csapadékvizet nem szennyezi, a csapadékvíz az saját telken belül 

elszikkad. 

 

Felszíni vizek: 

A telephely környezetében felszíni vízfolyás nem található. A tevékenység szennyező anyag felszíni vízbe 

való kibocsátásossal nem jár. 

 

Felszín alatti vizek: 

A tervezett telephely műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) 

Korm. rendelet 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy 

a szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek. 

 

Vízbázis védelem: 
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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 

(ad.1. – ad.2.): 

- 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. 

 

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. 

 

 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Jegyzőjének LMKOH/9731/2/2022. iktatási számú 

szakhatósági döntésének indokolása: 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/04917-5/2022 számú szakhatósági megkeresésében az 

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

(XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. táblázat 59.pont szerinti szakkérdésekben kereste meg 

hatóságomat. 

 

A pont vonatkozásában a hatóságom szakhatósági hatásköre abba az esetben áll fenn, ha a tevékenység helyi 

jelentőségű védett természeti terület érint. Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység nem helyi 

jelentőségű természeti területen van, ezért a szakhatósági hatáskör nem áll fenn. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) 

bekezdése a) pontja szerint „A hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás visszautasításának lett volna 

helye, annak oka azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására.” Az eljárást a 
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fentiek miatt megszüntettem. A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 112. § és 116. § (3) bekezdés 

d) pontja alapján adtam. 

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely szerinti és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. táblázat 24. 

pontja szerinti hatáskörben és az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetékességgel hoztam. 

  

 

*** 

 

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 710.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

igazolta. 

 

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése 

és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 

4.6., 5. és 7. pontja alapján 710.000 - 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 9. napján kelt BK/HGO/04917-2/2022. számú levélben tájékoztatta 

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

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

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

szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/04917-3/2022. iktatási számú 

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

véglegessé vált határozatot. 

 

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

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

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

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. 
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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 1.        

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

                    Dr. Bán Attila 

                    osztályvezető 
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