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Tárgy: Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft., Kecskemét, Szolnoki út 35. (7416/17 hrsz.) alatti 

telephelyre vonatkozó veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeletetési szabályzat jóváhagyása iránti 
kérelem, eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.) megbízásából 

Csuvár Gábor környezetvédelmi megbízott (6000 Kecskemét Bihar u. 2.) által 2017. augusztus 17-én 
benyújtott – a Kecskemét, Szolnoki út 35. szám (7416/17 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozó – veszélyes 

hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeletetési szabályzatot – sommás eljárás keretében 

 

jóváhagyom  
 

az alábbi kikötések betartása mellett: 
 

1. Az üzemi gyűjtőhelyen csak a saját tevékenység végzése során keletkező hulladékot lehet tárolni. 

2. A gyűjtött hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig tárolható, 

azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell. 
3. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos csak a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a 

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

károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtheti. 
4. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan 

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

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

5. Az üzemelési szabályzatban mindenkor rögzíteni szükséges, hogy a gyűjtés során használt 
csomagolóeszközök, gyűjtőedényzet és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotának a kötelező, 

rendszeresen elvégzendő felülvizsgálatát milyen időszakonként végzik el. Az időszakos 

felülvizsgálatokat ennek megfelelően kell elvégezni, a szükséges meghibásodásokat haladéktalanul ki 
kell javítani, majd a nyilvántartásban dokumentálni kell. 

6. Az üzemi gyűjtőhelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes 

hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.  
7. A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. a tevékenysége során keletkező hulladékokról a 

hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak 

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

teljesíteni Hatóságunk felé. 
8. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.  
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9. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű 

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. 

 
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 
példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 
díjtétel 50 %-a, azaz 20 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A kérelmezőnek az eljárás 40 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját be kell fizetnie. 

 
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre 

emelkedik. 

 
A határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1b) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. augusztus 25. 
 

Ellenérdekű ügyfél hiányában, az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adva – sommás eljárás keretében 

– a Ket. 72. § (5) bekezdése alapján mellőztem az indokolást. 
 

Kecskemét, 2017. augusztus 24. 

 

 
 

                                      Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 
 

 

                                       Csókási Anita 
                                      főosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.)                              tv. 

2. Csuvár Gábor (6000 Kecskemét Bihar u. 2.)                                                                                               tv. 

3. Hatósági nyilvántartás  

4. Irattár  


