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H A T Á R O Z A T 

 

A Borbényi Autó Kereskedelmi, Szolgáltató és Járműjavító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

6237 Kecel, Ifjúsági u. 11., a cég rövidített elnevezése: Borbényi Autó Kft., Cg. 03-09-106443, adószám: 

11575571-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 11575571#cegkapu) képviseletében Borbényi 

László 2022. október 24. napján előterjesztett - a 6300 Kalocsa, Kültelek 3. (018/7 hrsz.) alatti telephelyen 

(KTJ: 100 559 461) – üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát az alábbi előírások betartása mellett 

 

 

jóváhagyom. 

 

1. A telephelyen kialakított hulladéktároló helyeken összesen egyidejűleg maximálisan 10 db 

előkezelésre váró hulladékká vált gépjármű (16 01 04*, 16 01 06), valamint 25 tonna bontás során 

keletkezett (hasznosításra alkalmas elemeket tartalmazó) nem veszélyes hulladék tárolható. 

2. A hulladéktároló helyen a gyűjtés során átvett, valamint a kereskedelemi tevékenység során megvásárolt 

hulladékok helyezhetők el, tárolhatók. 

3. 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. 

4. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos 

tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. 

5. 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. 

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

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

7. 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. 

8. Az üzemeltető a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési 

szabályzatban rögzíti. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a 

hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető. 

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

évig tárolható. 

10. A hulladéktároló helyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni. 

11. A Kft. a hulladék gyűjtési, kereskedelmi, előkezelési tevékenységébe bevont hulladékokról a 
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hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak 

megfelelő nyilvántartást köteles vezetni a telephelyen, valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell 

teljesíteni Hatóságunk felé. 

12. Az üzemeltetési szabályzatokban foglaltaknak az érvényes és végleges hulladékgazdálkodási engedélyben 

foglaltakkal összhangban kell lennie. A módosított üzemeltetési szabályzatok hatóság általi jóváhagyást 

követően a szükséges módosítások átvezetését hulladékgazdálkodási engedélyben is kérelmezni 

szükséges. 

 

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

fel. 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

bíróság) kell címezni.  

 

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

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

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

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

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

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

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

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

 

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

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart. 

 

I N D O K O L Á S 

A Borbényi Autó Kft. (6237 Kecel, Ifjúság utca 11.) a 6300 Kalocsa, Kültelek 3. szám (018/7 hrsz.) alatti 

telephelyen (KTJ: 100 559 461) létesített hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatának elfogadására 2022. 

október 24. napján kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz. 

  

Telephely rövid ismertetése: 

A Borbényi Autó Kft. a Kalocsa, Kültelek 3. szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

kereskedelmét, gyűjtését, előkezelését, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítását végzi a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által 

BK/HGO/04331-20/2022. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján. 

 

A Kft. telephelyére a bontásra szánt személygépjárművek, illetve 3,5 tonnánál kisebb tehergépjárművek 

roncsként tréleren vagy üzemképes állapotban érkeznek. A beérkező hulladékok tömegének meghatározását 

bérmérlegelési szerződés alapján a Kalo-Méh Trans Kft. Kalocsa, Ciglédi kertek 3038/1 hrsz. alatti 

telephelyén található, 60 tonna méréshatárú, hitelesített, elektronikus hídmérleggel végzik. A beérkezést 

https://e-kormányablak/
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követően a Kft. elvégzi a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet (a 

továbbiakban KHEM rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján előírt vizsgálatokat, amelynek során vizsgálják, 

hogy a jármű azonosítható-e, az alvázszám eredeti gyártóművi beütésű-e, a motorblokk típusára és 

származására jellemző módon azonosító jellel (számmal) ellátott-e, a jármű azonos-e a kérelmező által 

átadott okmányon szereplő járművel, a fődarabok és a karosszéria oldható kötésekkel rögzített, 

különválasztható külső burkolólemez elemei milyen mértékben hiányoznak. Továbbá fényképfelvételeket 

készítenek a gépjárműről, amelyeket informatikai rendszerben rögzítenek. Amennyiben a vizsgálat után 

megállapítást nyer, hogy a gépjármű bontásra átvehető és a bontása megkezdhető, a Kft. kiállítja a bontási 

átvételi igazolást. A bontási átvételi igazolás a KHEM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján tartalmazza a 

kiállító hatóság nevét és címét, a járműbontó nevét, székhelyét és nyilvántartási számát, a környezetvédelmi 

hatóság által kiadott veszélyes hulladékkezelésre jogosító engedély számát és időbeli hatályát, a bontási 

átvételi igazolás számát, kiállításának helyét és idejét, az átvett gépjármű azonosító adatait (államjelzés, 

rendszám, alvázszám, járműkategória, gyártmány, típus, gyártási év, törzskönyv száma, forgalmi engedély 

száma), az átvett gépjármű tulajdonosának adatait (neve, címe, székhelye, állampolgársága, 

személyazonosság igazolására szolgáló igazolvány száma), a jármű tulajdonosának visszavonhatatlan 

nyilatkozatát arról, hogy a járművet tovább üzemeltetni nem kívánja, azt hulladéknak tekinti, a járműbontó 

nyilatkozatát a jármű átvételéről és annak veszélyes hulladékként történő további kezeléséről, a jármű 

tulajdonosának aláírását. A telephelyen megvásárolt gépjárműveket egy betonozott burkolatú, betonozott 

peremmel és 3 db csatorna szemmel, valamint homok-olajfogó műtárggyal rendelkező, féltetővel ellátott 

hulladéktároló helyen tárolják. A hulladéktároló helyen (T1) egyidejűleg 10 db előkezelésre váró hulladékká 

vált gépjármű (16 01 04*, 16 01 06), valamint 25 tonna (T3, T4) bontás során keletkezett (hasznosításra 

alkalmas elemeket tartalmazó) nem veszélyes hulladék tárolható. A bontás során keletkező nem veszélyes 

hulladékokat (hulladékká vált gumiabroncs, üveg, műanyag, fém hulladék) hulladéktároló helyen gyűjtik 

elkülönítetten, ezt követően a vevői igényeknek megfelelően további bontást végeznek rajta, minősítik, majd 

értékesítik. 

 

A telephelyi gyűjtési tevékenységbe bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékok megnevezése és 

mennyisége: 

 

Hulladék azonosító kód Megnevezés 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 04* hulladékká vált gépjármű 500 

16 01 06 

hulladékká vált gépjármű, amely nem 

tartalmaz sem folyadékot, sem más 

veszélyes összetevőt 

500 

Összesen: 500 

 

 

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége:  

A terület 

jele 
Megnevezése Tárolt gépjármű vagy hulladék 

Területe 

m
2
 

Tároló 

kapacitás 

db t 

T1. 
Fogadó tér - 

hulladéktároló hely 

Szárazra még nem fektetett 

gépjárművek 
199 10 10 

T2. 
Nyitott tároló - alkatrészek 

tároló helye 
Termékként nyilvántartott alkatrészek 2100 300 300 
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A terület 

jele 
Megnevezése Tárolt gépjármű vagy hulladék 

Területe 

m
2
 

Tároló 

kapacitás 

db t 

T3. 
Nyitott tároló - 

hulladéktároló hely 
Gumiabroncs, üveg, műanyag hulladék 180 400 7 

T4. 
Nyitott tároló - 

hulladéktároló hely 
Vasfém és nem vasfém hulladék 120 - 18 

T5. 
Veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhely 

Fáradt olaj, fagyálló, fékolaj, 

üzemanyag hulladék konténerben 
10 - 3 

T6. 
Veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhely 
Olajos rongy, akkumulátor hulladék 10 - 1,5 

Összesen: 339.5 

 

 
 

A telephelyen belüli létesítmények jegyzéke és térképi száma: 

T1. Fedett tér - hulladéktároló hely (10 t) 

T2. Nyitott tároló - alkatrészek tároló helye (300 tonna) 

T3. Nyitott tároló - hulladéktároló hely (7 tonna) 

T4. Nyitott tároló - hulladéktároló hely (18 tonna) 

T5. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely (3 tonna) 

T6. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely (1,5 tonna) 

 

A hulladéktároló helyeken, valamint a hulladékgyűjtő edényzeteken, tároló tereken a benne és rajta tárolt 

hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet által meghatározott, besorolásnak 

megfelelő névvel és hulladék azonosító kódokkal feliratozottak. Továbbá a hulladéktároló helyek táblával 

jelöltek. 

 

Az előírásainkat az alábbi jogszabályok alapján tettük: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján: 

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

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

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő 

hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá 

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

hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti. 

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

környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten 

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

anyagokkal összekeverni nem lehet. 

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

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

hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik, […]. 

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

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

közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, 

vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. 

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

összekeverni vagy hígítani nem lehet. 

 

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

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

 

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

kódszámok alapján kell meghatározni. 

 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

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

 

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

kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályiról 

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

hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről rendelkező jogszabályok 

előírásait. 

 

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos 

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

tettük. 

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

tárgyában hozott végzés ellen. 

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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. 
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Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, 

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

Rendelet 1. § (2) bekezdés állapítja meg. 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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1. Borbényi Autó Kft. (6237 Kecel, Ifjúság utca 11.)     11575571#cegkapu                                                                                                                                                                             

2. Hatósági nyilvántartás 

3. Irattár 
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