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

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

 
                                                               H A T Á R O Z A T 

 

A Polentum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6440 Jánoshalma, 

Rákóczi Ferenc utca 17. 1. emelet 10. ajtó., adószám: 29187414-2-03, KÜJ: 103 918 231, KSH szám: 

29187414-7022-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 29187414#cegkapu, rövidített elnevezése: 

Polentum Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

Név:  Polentum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  Polentum Kft. 

Székhely:  6440 Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca 17. 1. emelet 10. ajtó. 

Telephely:  6449 Mélykút, Szegedi út 2. (0374/11 hrsz.) 

KÜJ szám:  103 918 231 

KTJ szám:  103 023 972 

Adószám:  29187414-2-03 

KSH szám:  29187414-7022-113-03 

Cégjegyzékszám:  03-09-134808 
 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, 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:  

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a 

komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az 

újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és 

pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését); 

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése; 

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

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–

R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, 

kondicionálás vagy elkülönítés.). 
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Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

E02-01 szétválasztás (szeparálás); 

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

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás); 

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás). 

 

 

3.) A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – gyűjtés, előkezelés (E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-

06; R12), hasznosítás (R3, R3a) – bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés Előkezelési kód 
Hasznosítási 

kód 

Mennyiség 

(tonna/év) 

16 

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN 

KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT HULLADÉK 

   

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző 

területeiről származó hulladékká vált 

gépjármű (ideértve a terepjáró 

járművet is), a hulladékká vált 

gépjármű bontásából, valamint 

karbantartásából származó hulladék 

(kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 

16 06 és a 16 08 alcsoportokban 

meghatározott hulladék) 

   

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 

E02-01, E02-03, 

E02-04, E02-05, 

E02-06 

R3, R3a 2.500 

19 

HULLADÉKKEZELŐ 

LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A 

SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK 

TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, 

VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI 

VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

   

19 12 
közelebbről meg nem határozott 

mechanikai kezelésből (pl. 
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Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés Előkezelési kód 
Hasznosítási 

kód 

Mennyiség 

(tonna/év) 

osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet 

készítés) származó hulladék 

19 12 04 műanyag és gumi 
E02-01, E02-03, 

E02-04, E02-05 
R3, R3a 2.500 

Összesen: 2.500 

 

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

A Polentum Kft. (a továbbiakban: Kft.) nem veszélyes gumi hulladékok gyűjtését, előkezelését és 

hasznosítását tervezi végezni, ezért nyújtotta be hulladékgazdálkodási engedélykérelmét. 

A Mélykút, 0374/11 hrsz. alatti telephely kerítéssel körülhatárolt, szilárd útburkolattal és térburkolattal, 

valamint zárható kapuval rendelkezik.  

A nem veszélyes hulladékokat a Kft. partnerei szállítják be a telephelyre hulladékgazdálkodási engedély 

birtokában. A beérkező hulladékok tömegének meghatározását bérmérlegelési szerződés alapján a Kúti-

Gabona Kft. Mélykút, Sáncdűlő 160. szám alatti telephelyén található, 60 tonna méréshatárú hitelesített 

közúti hídmérleggel végzik. Átvétel során a beszállított hulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, amelynek 

célja a szennyezett hulladék, valamint egyéb hulladékot tartalmazó vegyes hulladék átvételének 

megakadályozása. Ezt követően a hulladékok a manipulációs térre kerülnek ideiglenesen, ahol a lerakodás 

során kézi erővel megtörténik a válogatás (E02-05, E02-06; R12) és a hulladékok a megfelelő hulladék 

azonosító kóddal ellátott hulladéktároló helyekre kerülnek ömlesztve elhelyezésre. A hulladéktároló helyek 

betonozott aljzattal ellátott és fedett tároló helyek. A hulladéktároló helyeken egyidejűleg maximálisan 285 

tonna nem veszélyes hulladék tárolható. A telephelyi rakodást targoncával, illetve kézi erővel végzik.  

A hulladékkezelési tevékenység egy 45 m
2
 nagyságú kezelő téren történik. A hulladékká vált gumiabroncsot 

szükség szerint, anyagminőségnek megfelelően szétválogatják. A telephelyre várhatóan csak maga a 

gumiabroncs hulladék kerül, azonban az olyan esetekre, mely során a gumiabroncs (16 01 03) szállítmány 

közé esetlegesen keveredett egyéb hulladék is (pl. felnire szerelt gumiabroncs), azt kézi erővel kiválogatják, 

eltávolítják (E02-06; R12) a kezelni tervezett hulladék közül. A leválogatott másodlagos hulladékot 

munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik hulladékgazdálkodási engedélyesnek történő átadásig. A hulladékká vált 

gumiabroncsok hasznosítása Green Rubber Cracking Technológiával történik, amelynek során a gumi 

hulladék egy félautomata, hidropneumatikus rendszerrel tömörítésre (E02-04; R12) kerül. A tömörített gumi 

hulladék ezt követően egy konvejor pálya által egy légtömör, zárt rendszerben részleges devulkanizáción 

megy keresztül. A részleges devulkanizáció hatásárára a polimer láncok részlegesen szétszakadnak, 

amelynek során eltérő méretű, tiszta (kord- és fémszálaktól mentes) gumidarabok válnak le (E02-01; R12). A 

különböző méretű gumifrakciókból vevői igényeknek megfelelően darálással (E02-03; R12) gumiőrleményt 

állítanak elő, amelyet BIG-BAG zsákokban tárolnak. A kezelt hulladék hulladékstátusza a minőségi 

tanúsítványnak történő megfeleltetést követően megszűnik, gumiipari alapanyaggá válik, terméknek 

tekinthető, amelyet később értékesítenek. A visszamaradt, fémet és kordszálakat tartalmazó gumirészeket 

egy késes daráló (E02-03; R12) és egy szeparáló rendszer (E02-01; R12) segítségével választják szét. A 

tiszta, gumidarabok ismételten darálásra, őrlésre (E02-03; R12) kerülnek, míg a fémek, és gumit tartalmazó 

kord szálak másodlagos hulladékként a munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre engedélyesnek történő 

átadásig. 

A más hulladékkezelő telepektől átvett műanyag és gumi hulladék (19 12 04) mechanikai kezelésen 

előzetesen már átesett, amelynek válogatására alaki jellemzők szerint (E02-05; R12) kerül sor, amennyiben 

az a technológia szempontjából szükséges. A 19-es főcsoport alá tartozó hulladékoknak elvileg már 

anyagminőség szerint szétválogatott formában kell a telephelyre érkeznie, az összetételért a feladó 

hulladékgazdálkodó szervezet felel. A 19 12 04 hulladék azonosító kódú hulladék hasznosítás is Green 

Rubber Cracking Technológiával történik, amelynek során gumiőrleményt állítanak elő, amely 

hulladékstátusz megszűnést és minőségi tanúsítványnak történő megfelelést követően gumiipari 

alapanyaggá, termékké válik, majd értékesítik. 
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A hulladék kezelés során segédanyagot nem alkalmaznak. 

  

A telephelyi tevékenység során keletkező kommunális hulladékot (mennyisége: ~1-2 t/év) műanyag 

hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik, amelyet a közszolgáltató közszolgáltatási szerződés alapján 

rendszeresen elszállít. A hulladék kezelés során keletkező 19 12 12 hulladékazonosító kódú hulladékot 

munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek történő átadásig. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenység során elérni kívánt környezetvédelmi, gazdasági cél a gumi hulladékok 

mennyiségének csökkentése, továbbá az előkezelés és hasznosítás során a hulladékok hasznosított 

mennyiségének növelése, gyártási alapanyagként történő minél nagyobb arányú visszavezetése a 

gazdaságba, ezáltal a körforgásos gazdaság megvalósulásának elősegítése. 

 

 

5.) Előírások: 
Hulladékgazdálkodás: 

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

előkezelése és hasznosítása végezhető. 

2. Évente maximálisan 2.500 tonna az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

hasznosítást megelőző (R12) előkezelése (E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06), valamint 

hasznosítása (R3, R3a) végezhető. 

3. A hulladéktároló helyeken egyidejűleg maximálisan 285 tonna nem veszélyes hulladék tárolható. 

4. A hulladéktároló helyeken a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 

évig tárolható. 

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

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

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

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

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

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

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

arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő 

helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

9. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag 

alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 

referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell 

végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység 

nem végezhető. 

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

11. 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. 
12. A hulladéktároló helyek kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása 

mellett történhet. 

13. A hulladéktároló helyekre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani. 

14. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő 

adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni. 

15. A hulladéktároló helyeken 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. 

16. A hulladéktároló helyeken az engedélyben megnevezett típusú hulladékok ömlesztve tárolhatók. 

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

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

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

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

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

mellett történhet. 

19. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló 

megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

20. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig 

gyűjthető. 

21. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság részére az érvényes bérmérlegelési megállapodás másolatával 

egyidejűleg. 

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

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet jogszabályainak megfelelően anyagmérleg 

alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és 

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

adattartalommal. 

24. Minden év május 31-ig meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére a környezetvédelmi 

biztosítás meglétéről szóló igazolást. 

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

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

27. 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.  

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

tárgyévet követő 5 évig kell megőrizni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

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

31. 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: 

Gyűjtés, előkezelés, hasznosítás: 6449 Mélykút, Szegedi út 2. (0374/11 hrsz.) 

 

7.) 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 2022. 

szeptember 22. napján megküldött BK/KTF/06544-2/2022.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 

a Polentum Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 17. 1. em. 10. ajtó), mint ügyfél részére a Mélykút, 0374/11 

helyrajzi szám alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 

tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához. 
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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 környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

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

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

következzen be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.  

7. 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.  

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

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

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

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.  

10. 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 Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2022. 

október 4. napján megküldött BK-08/NEO/15327-2/2022.ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 
 
A Polentum Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 17. I/10) kérelmére, a 6449 Mélykút, külterület 0374/11 hrsz. 

alatti ingatlan telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, szakmai álláspontomat az 

alábbiakban adom meg: 

 

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

okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró bűzzel terheli. 

2. Az üzemi létesítményből származó zaj a védendő homlokzatoknál nem haladhatja meg a vonatkozó 

határértékeket. 

3. Az üzemelés alapját adó nem veszélyes hulladékok gyűjtését és szállítását szennyezést kizáró módon 

kell végezni. 

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

közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. 

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

védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni. 

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

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

8. A dolgozók számára a szociális helyiségekben a telep saját vízellátó rendszere biztosítja a 

tisztálkodáshoz és egyéb szociális igények kielégítéséhez a vizet. Ezt a vizet csak szociális célokra 

szabad használni. A vízvételi helyen ki kell helyezni a „nem ivóvíz” feliratot. Az így keletkezett 

szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni, szükség szerint engedéllyel rendelkező vállalkozóval kell 

elszállíttatni kezelés céljából. 

9. A dolgozók számára palackozott ivóvizet kell biztosítani. 

10. A kommunális hulladék elszállítására szerződést kell kötni, tárolására rendszeresített hulladékgyűjtő 

edényt kell beszerezni. 
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11. A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább 

évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek 

alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek és egyéb közegészségügyileg kockázatot jelentő 

rovarok elszaporodása ellen. 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022. szeptember 28. napján megküldött 35300/4081-1/2022.ált. 

szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

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

2.) megkeresésében a Polentum Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca 17. 1. emelet 10.) 

megbízásából eljáró Orsós-Berta Ildikó környezetvédelmi szakértő (6754 Újszentiván, Kossuth u. 42.) 

kérelmére a Mélykút, 0374/11 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és 

hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély tárgyában indult eljárásában a Bács-

Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóság – illetékességi 

területére vonatkozóan az alábbi  

 

előírásokkal hozzájárulok: 

 

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

következzen be. 

 

2. A tevékenységgel nem okozhatja a (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín 

alatti vizek vonatkozásában. 

 

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. 

 

2. Mélykút Város Önkormányzata Jegyzőjének 2022. szeptember 19. napján megküldött 5014-4/2022. 

iktatási számú szakhatósági állásfoglalása: 

 
A Polentum Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca 17. 1. emelet 10.) szám alatti ügyfél 

(továbbiakban: Ügyfél) által, a Mélykút, külterület 0374/11 helyrajzi számú ingatlanon, nem veszélyes 

hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására benyújtott hulladékgazdálkodási engedélyezési 

eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom 

 

Jelen állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés – határozat, illetetve 

az eljárást megszüntető végzés – elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

                                                                                   

*** 

 

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

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

benyújtania.  

 

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

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

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

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

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   
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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. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Polentum Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca 17. 1. emelet 10. ajtó, KÜJ szám: 103 918 231) 

megbízásából Orsós-Berta Ildikó környezetvédelmi szakmérnök (kamarai nyilvántartási száma: 06-01146) 

2022. szeptember 8. napján benyújtotta a Polentum Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére 

és hasznosítására irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán BK/HGO/05182-8/2022. 

iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2022. szeptember 20. 

napján. A hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2022. szeptember 22. napján nyújtotta be e-

papíron. 

https://e-kormányablak/
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Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 2 fő, valamint 1 fő környezetvédelmi megbízott (Orsós-Berta Ildikó 

környezetvédelmi szakmérnök). A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, 

megfelelő létszámú alkalmazottal rendelkezik. A Kft. az alkalmazottai részére egyéni, munkavédelmi 

védőfelszerelést biztosít. A telephelyen kétműszakos munkarendben, hétfőtől péntekig 6:00-15:00, valamint 

15:00-23:00 óráig történik a munkavégzés. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

Mérleg (bérmérlegelési megállapodás alapján): 

- 1 db 60 tonna elektronikus közúti mérleg (típus: SENSOCAR SC-MIN, gyártási szám: 15-02-02). 

 

Kezelési műveletek során alkalmazott eszközök: 

- 1 db gumiabroncs bálázó; 

- 1 db oxidációs kezelő; 

- 1 db kalapácsos szeparáló (granuláló). 

 

Anyagmozgató gépek: 

- 1 db Toyota 42-6FG25 típusú targonca (2,5 t névleges teherbírás). 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta a Kiss Zoltánnal (6449 Mélykút, Széchenyi utca 67.) kötött, határozatlan 

idejű telephelybérleti szerződést, amelyet a 6449 Mélykút, Szegedi út 2. (0374/11 hrsz.) szám alatti telephely 

használatára vonatkozóan kötöttek. 

 

A Kft. engedélykérelméhez csatoltan megküldte a Kúti-Gabona Kft.-vel (6449 Mélykút, Termőmajor 

Sáncdűlő 160.) kötött, elektronikus közúti mérleg használatára vonatkozó megállapodást. 

 

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

felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95595004531959100). 

 

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta fedezetigazolást arról, hogy a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 

10402348-50526985-88751016 számú számláján elkülönítve, 2.200.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, 

amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály. 

 

A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

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

vonatkozó havária tervvel. 

 

A Kft. rendelkezik a 6449 Mélykút, Szegedi út 2. (0374/11 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó, Mélykút 

Város Jegyzője által 3459-28/2022. iktatószámon kiadott telepengedéllyel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 20., 23., 40a. pontjai, valamint Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdései alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 2. és 5. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdései és a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 
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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 (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rendelet) 

19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3), 15. § (5) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 10-11. pontjában tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése 

alapján tettük.  

A rendelkező rész 21-22. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

A rendelkező rész 23. 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 24. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 25. 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 26. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 27. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 28. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 29. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 30. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 31. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

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

VM rendelet szerint került megállapításra. 

 

 

A  szakkérdés vizsgálatok indokolása: 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 2022. 

szeptember 22. napján megküldött BK/KTF/06544-2/2022. 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/5182-6/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a Polentum Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 17. 1. em. 10. 

ajtó), mint ügyfél részére a Mélykút, 0374/11 helyrajzi szám alatti telephelyen végzett, nem veszélyes 

hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének 

a kiadásához. 

  

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

alábbiakat állapította meg:  

A Polentum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca 17. 1. em. 10.) a 

Mélykút 0374/11 hrsz-ú bérelt telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását 

tervezi végezni. A hulladékgazdálkodási tevékenység céljára használatba veendő épület szilárd padozattal 

ellátott, az épület zárható. A gumihulladék feldolgozásához szükséges gépek ebben az épületben kerülnének 

elhelyezésre. A gumiabroncs hulladék az épület melletti szilárd burkolatú területen kerül összegyűjtésre. A 

telepre tervezett tevékenység során veszélyes hulladék keletkezésével nem számolunk, a telepen keletkező 

hulladékokat a Kft. munkahelyi gyűjtőhelyen fogja gyűjteni, így üzemi gyűjtőhely kialakítására nem kerül 

sor. A telepen bejelentés-kötelezett légszennyező pontforrások nem találhatók és a későbbiekben sem 

tervezett azok létesítése. Az iroda és a szociális helyiség fűtését kisteljesítményű elektromos berendezések 

biztosítják.  

 

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 dokumentáció alapján az ingatlanon a beruházással nem létesül R. 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 Kft. telephelye Mélykút ÉK-i részén mezőgazdasági üzemi övezetben (Mü) 

található. Az ingatlant K-i és Ny-i irányból egyaránt Mü – mezőgazdasági üzemi terület határolja. D-i 

irányból a telephellyel közvetlenül szomszédos a Köu-1 övezet (55. sz. főút – Szegedi út), melyen túl Gip – 

ipari övezet húzódik. Az ingatlantól Ny-i irányban a mezőgazdasági üzemi övezeten és az Má - általános 

mezőgazdasági övezeten túl Gip – ipari övezet és Lf- falusias lakóterület húzódik. A hatásterületen belül 

nincs védendő épület és védett terület. A telephely célforgalma a közlekedésből eredő zajterhelést jelentősen 

nem növeli. A tevékenységet hétköznap, hétfőtől péntekig kétműszakos munkarendben fogják végezni, 

amely reggel 6:00-15:00-ig tart, valamint 15:00-23:00-ig tart.  

 

Táj- és természetvédelem:  

Az érintett Mélykút 0374/11 helyrajzi számú külterületi ingatlan védett természeti, valamint Natura 2000 

terület részét nem képezi, az ingatlan-nyilvántartási adatlapra természetvédelmi oltalomra utaló jogi jellegek 

bejegyzésre nem kerültek. Az érintett terület antropogén hatóságoknak kitett, rajta hatóságunk rendelkezésre 

álló információi szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.  
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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 műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.  

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

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

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

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

 

 

2.  A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2022. 

október 4. napján megküldött BK-08/NEO/15327-2/2022. ikt számú szakkérdésben a rendelkező 

részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja: 

 

A Polentum Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi u. 17. I/10) kérelmére, a 6449 Mélykút, külterület 0374/11 hrsz. 

alatti ingatlan telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 

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

megkereste Osztályomat, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a Rendelet 2. számú melléklet vonatkozó pontjaiban meghatározott 

szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan. 

 

A rendelkezésre álló 

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

8a22845f7fcf9559018335e6af7a58a9/3240/8903336998359453553/Polentum%20Kft._hull.gazd._eng 

.kerelem_mellekletekkel.zip 

nevű dokumentációt áttanulmányozva, és a telep engedélyezési eljárás során tett helyszíni szemle 

megállapításai alapján a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító 

kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- 

és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére 

kiterjedően, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, környezeti 

hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme 

követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén 

természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang 

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

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

követelményeinek való megfelelést vizsgáltuk. 

 

A szakmai álláspontomat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

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

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

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

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

XXV. törvény 15-16.§ és 28-29.§-iban, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 4. §-
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ában és 5.§ (1) – (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

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

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

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

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

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

előírásokat figyelembe véve adtam meg. 

 

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

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

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

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

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

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg. 

 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2022. szeptember 28. napján megküldött 35300/4081-1/2022.ált. 

szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/05182-

5/2022. ügyiratszámú megkeresésében a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint 

területi vízügyi-vízvédelmi hatóság – szakhatósági állásfoglalását kérte, a Polentum Kft. (6440 Jánoshalma, 

Rákóczi Ferenc utca 17. 1. emelet 10.) megbízásából eljáró Orsós-Berta Ildikó környezetvédelmi szakértő 

(6754 Újszentiván, Kossuth u. 42.) a Mélykút, 0374/11 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok 

gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezés 

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 gyűjtése, előkezelése, és hasznosítása engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban az 

illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot Vízgazdálkodási es vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként 

jelöli ki. 

 

A vízügyi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező 

csapadék es 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 es a felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatása, hogy a vizek 

minősége védelmére jogszabályban illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek–e. 

 

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

 

ad. 1.: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAV Kr.) 

10. § alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek, 

 

ad. 2.: Az előírást a FAV Kr.10. § c) alapján tette a vízügyi-vízvédelmi hatóság. 

 

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

rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: 

 

A Polentum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca 17. 1. em. 10.) a 

Mélykút, 0374/11 hrsz-ú bérelt telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és 

hasznosítását tervezi végezni. 
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A telepen található több, már meglévő épület, melyek közül két épületet a Kft. bérel. Az épületekben iroda es 

szociális helyiségek is megtalálhatók. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenység céljára használatba veendő épület szilárd padozattal ellátott, az épület 

zárható. A Kft. tervezett fő tevékenysége a hulladékká vált gumiabroncsok feldolgozása újrahasznosítás 

céljából, gumiőrlemény, mint alapanyag gyártása. 

 

A Kft. által bérelt helyiségek és azok hasznos alapterületük az alábbiak: 

440 m2 hasznos alapterületű tárolószín (1. sz. helyiség) 

90 m2 alapterületű szociális helyiség (2. sz. helyiség) 

330 m2 alapterületű kezelőtér es tárolótér (3. sz. helyiség) 

300 m2 alapterületű tárolószín (4. sz. helyiség) 

 

A telephelyen végezni kívánt technológiai munkafolyamatok TEAOR szám szerint: 

38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

38.32 Hulladék újrahasznosítása 

38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 

A szociális vízigény biztosítása vezetékes hálózatról biztosított. 

 

A telepen technológiai szennyvíz keletkezésével nem számolnak. A technológia során vízfelhasználás nem 

történik. 

 

A kommunális szennyvíz a telepen levő műtárgyba kerül, ahonnan az elszállításról a telephely tulajdonosa, 

mint bérbeadó gondoskodik. 

 

A telephelyen lehulló tiszta csapadékvíz a zöldfelületen elszikkad, csapadékvízelvezető rendszerrel a telep 

nem rendelkezik. 

 

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 rendelkezésemre álló iratok, a kérelem es 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. es 58. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2022. szeptember 14-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. szeptember 29-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. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőséget 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. 
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2. Mélykút Város Önkormányzata Jegyzőjének 2022. szeptember 19. napján megküldött 5014-4/2022. 

iktatási számú szakhatósági döntésének indokolása: 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében kereste meg 

hatóságomat annak elbírálás céljából, hogy tervezett sajátos építmény megfelel-e a településrendezési 

követelményeknek, Helyi Építési Szabályzatnak és a helyi természetvédelmi követelményeknek. 

A 0374/11 helyrajzi számú ingatlan, Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Mélykút Város 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2017. (XII.I.) rendelete (továbbiakban: HÉSZ) és annak SZ-1-es 

számú szabályozási tervi melléklete alapján, beépítésre szánt „különleges mezőgazdasági-üzemi” építési 

övezetbe tartozik. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységet a HÉSZ építési övezeti előírásai nem 

tiltják.  
 

Önkormányzati rendeletben lehatárolt természetvédelmi terület az ingatlan közelében nem található. 

 

A jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatás az Ákr. 55. (4) bekezdésén, 112. §-án, továbbá a 116. § (3) 

bekezdésén alapul. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. §-ában foglaltakra figyelemmel, az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. 

mellékletének 19. fejezetében lévő 59. pontjában meghatározott hatáskörömben és illetékességem alapján 

adtam meg. 

 
*** 

 

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. szeptember 13. napján kelt BK/HGO/05182-2/2022. számú levélben 

tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a 
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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/05182-3/2022. 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. 

 

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, időbélyegző szerint        

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

                    Dr. Bán Attila 

                    osztályvezető 
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Kapják:  
1. Polentum Kft. (6440 Jánoshalma, Rákóczi Ferenc utca 17. 1. emelet 10.) 29187414#cegkapu 

2. Orsós-Berta Ildikó - tájékoztatásul ügyfélkapu (4T) 

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

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

4. Mélykút Város Önkormányzat Jegyzője (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) HKP 

5. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.) HKP 

6. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

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

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár 
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