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Tárgy: Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Kft. – 6320 Solt, 13501/19 hrsz. alatti telephelyen – 

nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására, valamint országos 

előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély  

 

                                                               H A T Á R O Z A T 

 

 

A Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6320 Solt, 

Béke tér 1., adószám: 27289101-2-03, KÜJ: 103 808 884, KSH szám: 27289101-8130-572-03, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 27289101#cegkapu, rövidített elnevezése: Solt Aranykulcs Nonprofit Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

 

Név:    Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:   Solt Aranykulcs Nonprofit Kft. 

Székhely:   6320 Solt, Béke tér 1. 

Telephely:   6320 Solt, 13501/19 hrsz. 

KÜJ szám:   103 808 884 

KTJ szám:   102 938 352 

Adószám:   27289101-2-03 

KSH szám:   27289101-8130-572-03 

Cégjegyzék szám:         03-09-133305 

 

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: 

R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia 

előállítása 

R1b Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak 

fel; 

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). 

 

3.) A telephelyi gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységbe, valamint az országos területi 

hatályú előkezelési és hasznosítási tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és 

mennyisége: 

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

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 

Gyűjthető 

hulladék 

mennyiség 

(tonna/év) 

Egyidejűleg 

tárolható 

hulladék 

mennyiség 

(kg) 

15 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL 

MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK 

(ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, 

SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

  

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött 

települési csomagolási hulladékot) 
  

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 2.900 5 

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 2.900 5 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A 

SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT 

FÖLDET IS) 

  

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia   

17 01 01 beton 2.900 1.080 

17 01 02 tégla 2.900 70 

17 01 03 cserép és kerámia 2.900 50 

17 01 07 
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, 

amely különbözik a 17 01 06-tól 
2.900 105 

17 02 fa, üveg és műanyag   

17 02 01 fa 2.900 3,5 

17 02 02 üveg 2.900 5 

17 02 03 műanyag 2.900 1,8 

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék   

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 2.900 200 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)   

17 04 05 vas és acél 2.900 5 



3 

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 

Gyűjthető 

hulladék 

mennyiség 

(tonna/év) 

Egyidejűleg 

tárolható 

hulladék 

mennyiség 

(kg) 

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 2.900 790 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 2.900 10 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 2.900 15 

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 
2.900 120 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI 

HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ 

HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS 

INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

  

20 01 
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 

01) 
  

20 01 01 papír és karton 2.900 1,8 

20 01 36 

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 

01 35-től 

2.900 1,8 

20 01 39 műanyagok 2.900 1,8 

20 01 40 fémek 2.900 1,8 

20 02 
kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői 

hulladékot is beleértve) 
  

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 2.900 413 

20 03 egyéb települési hulladék   

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 

hulladékot is 
2.900 3,5 

20 03 07 lomhulladék 2.900 10 

Összesen: 2.900 2.899 

 

A telephelyi előkezelési (E02-03, E02-05, E02-06, R12) és hasznosítási (R1b, R5a) tevékenységbe 

bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 

Előkezelhető 

és 

hasznosítható 

hulladék 

mennyiség 

(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 2.900 
E02-05; E02-

06; R5a; R12 

17 01 02 tégla 2.900 
E02-05; E02-

06; R5a; R12 

17 01 03 cserép és kerámia 2.900 
E02-05; E02-

06; R5a; R12 

17 01 07 
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
2.900 

E02-05; E02-

06; R5a; R12 
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Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 

Előkezelhető 

és 

hasznosítható 

hulladék 

mennyiség 

(tonna/év) 

Kezelési kód 

 

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék   

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 2.900 
E02-05; E02-

06; 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 2.900 
E02-05; E02-

06; R5a; R12 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 2.900 
E02-05; E02-

06; R5a; R12 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 2.900 
E02-05; E02-

06; 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 
2.900 

E02-05; E02-

06; R5a; R12 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI 

HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ 

HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS 

INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

  

20 02 
kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői 

hulladékot is beleértve) 
  

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 2.900 
E02-03; R1b; 

R12 

Összesen: 2.900  

 

Az országos területi hatályú előkezelési (E02-03, E02-05, E02-06, R12) és hasznosítási (R1b, R5a) 

tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 

Előkezelhető 

és 

hasznosítható 

hulladék 

mennyiség 

(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 2.900 
E02-05; E02-

06 

17 01 02 tégla 2.900 
E02-05; E02-

06 

17 01 03 cserép és kerámia 2.900 
E02-05; E02-

06 

17 01 07 
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
2.900 

E02-05; E02-

06 

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék   

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 2.900 
E02-05; E02-

06 
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Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 

Előkezelhető 

és 

hasznosítható 

hulladék 

mennyiség 

(tonna/év) 

Kezelési kód 

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 2.900 
E02-05; E02-

06 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 2.900 
E02-05; E02-

06 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 2.900 
E02-05; E02-

06 

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 
2.900 

E02-05; E02-

06 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI 

HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ 

HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS 

INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

  

20 02 
kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői 

hulladékot is beleértve) 
  

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 2.900 
E02-05; E02-

06; R1b; R12 

Összesen: 2.900  

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A Kft. a 6320 Solt, 13501/19 hrsz. alatti telephelyén, mely Solt Város Önkormányzatának tulajdona, nem 

veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, és hasznosítását, valamint országos területi hatállyal biológiailag 

lebomló hulladék (zöldhulladék), továbbá inert hulladék előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A 

telephelyen 14 depónia kerül kialakításra a beszállított hulladékok elkülönített tárolása (R13) érdekében, 

melyek összes alapterülete 1204,9 m
2
. A hulladékok beszállítása külön hulladékgazdálkodási engedély 

alapján saját gépjárművel, vagy az adott hulladék szállítására vonatkozóan érvényes és végleges 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozás által történik. A hulladékok típusonkénti 

szétválogatása (E02-05, E02-06) már a telephelyen kívül, a bontás helyszínén megtörténik, a telephelyre 

kizárólag előválogatott hulladék kerül beszállításra. A beérkező hulladékok mennyiségét a SOLTÚT Kft. 

(székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.) telephelyén lévő hitelesített hídmérlegen mérik meg, bérmérlegelési 

szerződés alapján. A hasznosításra alkalmatlan hulladékot kiválogatják (pl.: vas és acél, papír és karton, 

egyéb; E02-06), és elkülönítetten gyűjtik, majd arra érvényes és végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező szervezetnek adják át. Az építési-bontási hulladékok kezelése gépi aprítással történik (E02-03, 

R12), melynek eredményeként a hulladékokból hasznosítható termék válik. A hulladékstátusz minősítési 

eljárást (R5a) követően szűnik meg. Az útalapba történő beépítés esetén a tört anyagnak, valamint a talajnak 

az ÚT 2-3.206 („Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési 

előírások.”), ÚT 2-3.207 („Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. 

Tervezési előírások.”) számú szabványokban foglaltaknak kell megfelelnie az MSZ EN 932-1:1998. számú 

szabvány („Kőanyaghalmazok általános tulajdonságainak vizsgálata. 1. rész: Mintavételi módszerek”) 

alkalmazásával. A Kft. rendelkezésére álló faaprítógép segítségével a zöldhulladék főként a keletkezés 

helyszínén kerül hasznosításra (E02-03, R1b, R12), melyet tüzelőanyagként terveznek felhasználni a Solt 

Város Önkormányzat tulajdonában lévő biomassza kazánhoz. Külső helyszíneken másodlagos hulladék nem 

keletkezik. A hulladékok kezelése során segédanyagot nem használnak fel. A gépek, gépjárművek, valamint 

nyáron a faapríték tárolása a Kft. tulajdonában lévő 6320, Zrínyi M. utca 2. szám alatti telephelyen történik. 

A gépjárművek javítását, karbantartását szakcég végzi. A telephelyre beérkező hulladékok hasznosítása 

során maximum csekély mennyiségben keletkezik másodlagos hulladék, melyet munkahelyi gyűjtőhelyen 
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terveznek gyűjteni. A hasznosítás eredményeként létrejövő termékeket is a telephelyen tárolják az eladásig, 

melyhez 1000 m
2
 nagyságú tárolótér áll rendelkezésre. A telephelyen szociális és irodaépület nem került 

kialakításra. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél az ártalmatlanításra 

kerülő hulladék mennyiségének csökkentése azáltal, hogy az elkerülhetetlenül keletkező hulladékok 

újrahasznosításával csökkentik az ásványvagyon felhasználást, továbbá a Kft. hulladékgazdálkodási 

tevékenységével hozzájárul a térség gazdasági fejlődéséhez. 

 

5.) Előírások: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, valamint országos területi hatályú előkezelése és hasznosítása 

végezhető. 

2. A telephelyen évente maximálisan 2.900 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék 

telephelyi gyűjtése, előkezelése (E02-03, E02-05, E02-06, R12) és hasznosítása (R1b, R5a), valamint 

országos területi hatállyal évente maximálisan 2.900 tonna, az engedélyben megnevezett nem 

veszélyes hulladék előkezelése (E02-03, E02-05, E02-06, R12) és hasznosítása (R1b, R5a) végezhető. 

3. A telephelyen, a hulladéktároló hely területén az egyidejűleg tárolt nem veszélyes hulladék 

mennyisége nem haladhatja meg a 2.899 tonnát. 
4. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 

évig tárolható. 

5. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejűleg tárolható 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 való 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. 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. 

10. 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. 

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

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

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 vagy termék minősége nem 

megfelelő, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell. 

15. 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. 

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

alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 
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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 

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, kezelőnek a hulladékkal kapcsolat os nyilvántartási és adatszolgáltatási 

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

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni és 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 meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolás másolatát az 

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

részére. 

28. A változó munkaterületekhez kapcsolódóan a hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek 

hitelesítéséről szóló igazolások másolatát a mérleg tulajdonosoktól minden esetben meg kell kérni és meg 

kell őrizni, továbbá 1 évre visszamenőleg minden év május 31-ig meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére a mérlegek használatára vonatkozó eseti megállapodások 

másolatával egyetemben. 

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

szóló igazolást. 

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

megfelelőségének számítással történő igazolását, továbbá amennyiben szükséges a lekötött összeg 

módosításáról szóló pénzintézeti igazolás másolatát meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság 

részére. 

    Határidő: az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül. 

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

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

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

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

33. 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.  

34. 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: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 
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2. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni. 

3. 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 és hasznosítása – 6320 Solt, 13501/19 hrsz. 

Nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása – Magyarország közigazgatási területe. 

 

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 

BK/KTF/04773-2/2022. 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 Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6320 Solt, Béke tér 1.), mint ügyfél részére a 6034 

Solt, külterület 13501/19 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék telephelyi és országos gyűjtése, 

előkezelése, valamint hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a 

kiadásához. 

 

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

természetvédelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

 

Előírások: 

 

1. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek 

nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, 

amely légszennyezettséget okoz. 

2. A tevékenység végzése során a hulladékok tárolása és beszállítása csak környezetszennyezést kizáró 

módon történhet. Szükség esetén minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés 

csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű 

koordinálás). 

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

4. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a 

minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni. 

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

következzen be. 

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

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

8. 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. 

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

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni. 

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

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni. 

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

eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni. 
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2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

04/NEO/16706-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 
 

Hivatkozási számú megkeresésükre a Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6320 Solt, Béke tér 1.) meghatalmazása alapján eljáró ABDIÁS-

ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.) képviselője által benyújtott kérelemre indult eljárásban, a 

mellékelten benyújtott engedélyezési dokumentáció vizsgálatával megállapítottam, hogy a kérelmező 

rendelkezik a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges, a környezet- és település-

egészségügyi szakkérdésekben meghatározott feltételekkel.  

A Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nevére, 

a Solt, 13501/19 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék telephelyi és országos gyűjtése, 

előkezelése, valamint hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt 
környezet- és település-egészségügyi szempontból az alábbi feltételekkel javaslom megadni:  

1. Az építési hulladékok és zöldhulladékok kezelését végző személyek egészségét, biztonságát nem 

veszélyeztető munkavégzés feltételeiről, – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását (kiemelten: 

légzésvédők, hallásvédők), azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség 

szerinti gyakorisággal történő cseréjét is – a hulladékkezelő vállalkozás üzemeltetőjének kell 

gondoskodnia, az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.  

2. A közműves ivóvízellátás hiányában az üzemeltető által a telephelyen és telephelyen kívüli tevékenységet 

végző alkalmazottak részére biztosítani kell a folyamatos és biztonságos ivóvízellátást (pl.: engedéllyel 

rendelkező saját kút, palackos víz vagy tartályos víz). 

3. A tevékenység végzése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és 

fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy 

csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.  

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

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2740-1/2022.ált. szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6320 Solt, Béke tér 1.) meghatalmazása alapján az 

ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A.) kérelmére nem veszélyes 

hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre, valamint zöldhulladékok gyűjtése és 

hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezés tárgyában indult eljárásában a Bács-Kiskun 

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

vonatkozóan szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal megadja: 

1. A tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek veszélyeztetését, károsodását kizáró módon, a folyók 

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

figyelemmel a vonatkozó jogszabályok, különös tekintettel a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet és a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 

fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 

nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. 

(III. 14.) Korm. rendelet előírásainak betartására. 

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

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

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

alatti vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen. 

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

peremmel ellátott kármentő felett lehet végrehajtani. 

 

Jelen szakhatósági hozzájárulás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 
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Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az 

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben lehet élni. 

 

2. Solti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének S/3046-2/2022. iktatási számú szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya BK/HGO/04318-5/2022. ügyiratszámon iktatott 6320 Solt 

zártkert 13501/19 hrsz. alatti ingatlanon hulladékgazdálkodási engedélykérelem tárgyában tett 

megkeresésére az alábbi állásfoglalást adom: 

Az eljáráshoz helyi vízügy- vízvédelmi és helyi környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulásomat 
megadom. 

 

Döntésem ellen önálló fellebbezés nem terjeszthető elő.  

 

Végzésemben foglaltak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadhatók 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.   

 

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.  
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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 Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6320 Solt, Béke tér 1., KÜJ szám: 103 808 884) 

megbízásából az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. képviseletében Szűcs Pál hulladékgazdálkodási 

szakértő (kamarai nyilvántartási száma: 03-0498) 2022. június 2. napján  benyújtotta a Solt Aranykulcs 

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, 

előkezelésére és hasznosítására, valamint országos előkezelésére és hasznosítására irányuló 

engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán a BK/HGO/04318-2/2022. iktatószámon hatóságunk 

hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést adott ki 2022. június 9. napján. A Kft. nevében az 

ABDIÁS-ÖKO Kft. 2022. június 14. napján e-papíron megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság által kért 

hiánypótlást és tényállás tisztázást, melyhez további két kiegészítő nyilatkozatot küldött 2022. június 20. 

napján. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 2 fő, amely mellett egy alkalmi segédmunkást is alkalmaznak. A Kft. a 

hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, megfelelő létszámú alkalmazottal rendelkezik, 

továbbá a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat (ABDIÁS-

ÖKO Kft.). A Kft. az alkalmazottai részére egyéni védőfelszerelést biztosít. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

- 1 db CAT 428C-Árokásó gép 

- 1 db Solis 75 munkagép 

- 1 db BELARUS MTZ 820 munkagép 

- Leibher 311 forgókotró+törőfej 

- Caterpillar 317 forgókotró 

- Extec C10 típusú önjáró törőgép 

- NHS 720 IDR 4 típusú faaprítógép 

 

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

szerint az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11732301-23344459 számú elkülönített számlán 100.000 Ft összeget 

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

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (fedezetigazolás sorszáma: 2022/1).  

 

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

biztosítási kötvénnyel (szerződésszám: 984/901267138). 

 

A Kft. szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. 

https://e-kormányablak/
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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. engedélykérelméhez csatolta a bérmérlegelésről szóló szolgáltatási szerződés másolatát, mely szerint 

a SOLTÚT Kft. a rendelkezésére álló hitelesített hídmérleget tehergépjárművek mérlegelésére bérbe adja a 

Solt Aranykulcs Nonprofit Kft. részére. 

 

A Kft. rendelkezik a 6320 Solt, 13501/19 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó, Solt Város Önkormányzat 

Jegyzője által S/330/2022. iktatószámon kiadott telepengedéllyel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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 5. 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 Ht. 12. § (3) és 15. § (5) bekezdése 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 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 13-14. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontját 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 rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 30. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rend. 7. § (1) bekezdés e) pont és a 9. § 

(1) bekezdés i) pont, valamint a Ht. 70. § (1) bekezdés alapján határoztuk meg. 

A rendelkező rész 31. 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 32. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

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

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 34. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 35. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 36. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 37. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

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 

BK/KTF/04773-2/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (6320 Solt, Béke tér 1.), mint ügyfél részére a 6034 

Solt, külterület 13501/19 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék telephelyi és országos gyűjtése, 

előkezelése, valamint hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a 

kiadásához. 

 

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

alábbiakat állapította meg: 

A Solt Aranykulcs Nonprofit Kft. a Solt 13501/19 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes építési-bontási 

hulladék és zöldhulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi. 

A telephely Mk-1 - Szőlőhegyi-kertes övezet, valamint Különleges terület – Hulladékgazdálkodási terület. 

Az ingatlanon csak a Különleges területi övezet részen tervezett a hulladékgazdálkodási tevékenység. 

A tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett fog zajlani. A tárgyi ingatlanra kizárólag nem 

szennyezett építési-bontási hulladékot szállítanak be, így a földtani közeg tevékenységből eredő 

szennyeződésével nem kell számolni. Az ingatlanon az építési-bontási hulladékok gyűjtésére 14 depóniát 
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alakítanak ki. A gyűjtésre kijelölt területek és a belső közlekedési utak szilárd burkolattal lesznek ellátva, 

valamint a kezelőtérhez térbeton burkolat készül. 

A hulladékhasznosítási munkához használt gépjárműveket és gépeket a Solt, Zrínyi u. 2. szám alatti 

telephelyen tárolják. 

Az ingatlanra vízhálózat nem került bekötésre, és fúrt kút sem üzemel. A telephelyen keletkező szociális 

szennyvíz mennyisége nem jelentős, az ingatlanra kézmosókkal ellátott mobil mosdókat telepítettek. A 

tevékenységből eredően technológiai szennyvíz nem keletkezik. A területre hulló csapadék természetes 

módon elszikkad. 

A hitelesített hídmérleggel végzett mérlegelést követően a beszállított nem veszélyes hulladékokat összetétel 

szerint, elkülönítetten helyezik el a telephelyen. A telephelyen belüli anyagmozgatást homlokrakodóval és 

forgókotróval tervezik végezni. A kezelés során az inert hulladékot törőgéppel letörik, míg a zöld hulladékot 

faaprító géppel aprítják. A telephelyen éves szinte 2.900 tonna nem veszélyes hulladékot terveznek gyűjteni 

és kezelni (előkezelés, hasznosítás). 

A napi munkavégzés 7.00 órától 18.00 óráig (főként 7.00-16.00) tart. 

 

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 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 hatásterületen belül nincs védendő épület és védett terület. 

 

Földtani közeg védelmi: 

Az előírásokat a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő. 

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 műszaki védelmének vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a 

Favir 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő. 

 

Táj- és természetvédelem: 

Az érintett külterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 

területnek nem képezi részét. Az építési tevékenység táj- és természetvédelmi sérelmet nem okoz. A 

kérelemben megfogalmazottak alapján a tevékenység megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó 

nemzeti és közösségi jogi követelményeknek. 

 

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

04/NEO/16706-2/2022. ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladék-gazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a Solt, 13501/19 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék 

telephelyi és országos gyűjtése, előkezelése, valamint hasznosítása tevékenységekre vonatkozó engedély 

kiadása ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, „a hulladékgazdálkodási hatóság 

kijelöléséről” szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: a Kormányrendelet) 7. § (2) 

bekezdése alapján, az 1. és 2. számú mellékletek vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések 

vizsgálati eljárásában, szakmai álláspont megkérése céljából.  

 

A vizsgálati dokumentáció az alábbi tárhelyen volt elérhető: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590181430dc90617f8/2949/ 

1698195361120013392/Solt%20Aranykulcs%20V%C3%A1rosgazd%C3%A1lkod%C3%A1si%20Nonprofi

t%20Kft.%20enged%C3%A9lyk%C3%A9relem.zip  

 

A Kormányrendelet rendelet 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálatával, a 

megküldött dokumentumok alapján a Solt Aranykulcs Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Solt, 13501/19 

hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék telephelyi és országos gyűjtése, előkezelése, valamint 

hasznosítása tevékenységre vonatkozóan egészséget veszélyeztető, illetve környezet- és település-

egészségügyi szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltünk.  

 

Az egyéni védőeszközök biztosítására, tárolására, rendszeres tisztítására, karbantartásra és szükség szerinti 

gyakorisággal történő cseréjre történő feltételt a tevékenységgel együtt járó (az aprítógépekből származó) 

határérték feletti szállópor és zaj indokolja. 

 

Szakmai álláspontom kialakítása során „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. 

évi XI. törvény 4. § (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben, „az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól” szóló 246/2014. (IX. 

29.) Korm. rendeletben, „a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről” szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) és 6. § (1) bekezdésében megállapított 

népegészségügyi, környezet-egészségügyi követelmények betartását vettem figyelembe.   

 

Szakmai álláspontomat a hivatkozott, az indoklásban feltüntetett jogszabályhelyek alapján állapítottam meg. 

Szakmai álláspontomat Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése alapján, az 1. és 2. számú melléklet pontjában 

meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „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.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, és a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete alapján 

adtam meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2740-1/2022. ált. szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/04318-

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

vízügyi-vízvédelmi hatóság – szakhatósági állásfoglalását kérte a Solt Aranykulcs Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. (6320 Solt, Béke tér 1.) meghatalmazása alapján az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató 

Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A.) kérelmére nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és 

hasznosítási tevékenységre, valamint zöldhulladékok gyűjtése és hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyezés tárgyában indult eljárásban. 
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A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóság - az 

ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft. szakértője Szűcs Pál által készített tervdokumentáció és a 

rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg: 

 

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

valamint zöldhulladékok gyűjtése és hasznosítására kívánja végezni, ezért a tervezett hulladékgazdálkodási 

tevékenység illetékességi területünket is érinti, illetve érintheti. 

 

A telephelyre beszállított nem veszélyes építési-bontási és természetes, zöld eredetű hulladékok fajtánként 

elkülönítetten kerülnek átmeneti elhelyezésre. A hullaékok leürítésre során eltávolításra kerülnek a területen 

nem hasznosítható nem veszélyes hulladékok. Ezek a hulladékok engedéllyel rendelkező szakcégnek kerülnek 

leadásra pl. üveg. 

Tevékenység során keletkező hulladékok 2.900 t/év. Hulladék hasznosítási és előkészítési műveletek: 

- aprítás (zuzás, törés, darabolás, őrlés), 

- válogatás alaki jellemzők szerint, 

- válogatás anyagminőség szerint, 

- elsődlegesen tüzelő vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítás, 

- egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása, 

- átalakítés 

 

Vízellátás: 

A telephely nem rendelkezik vízbekötéssel. A dolgozók vízigényét palackozott ásványvízzel oldják meg. A 

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

A technológiai vízfelhasználás az időjárás függvénye. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A telephelyen mobil mosdok kerülnek kihelyezésre. Technológiai szennyvíz nem keletkezik, mivel a 

vízfelhasználás csak a hulladék nedvesítésére szolgál. 

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

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

tevékenység során. 

 

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

mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A telephely nem érint vízbázis vagy távlati vízbázist. 

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

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

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

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

valamint a vonatkozó fontosabb jogszabályok előírásainak betartását is elrendelte. 

 

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

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

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

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

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

 

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2022. június 10-én érkezett a vízügyi-vízvédelmi hatóságra. Az 531/2017. 

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

állásfoglalás kialakítására 15 nap, ami 2022. június 25- 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 lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja ki. 
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A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését. 

 

2. Solti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének S/3046-2/2022. iktatási számú szakhatósági 

döntésének indokolása: 

 

Az elsőfokú ingatlanügyi hatóság szakhatósági állásfoglalás kiadását kezdeményezte a rendelkező részben 

körülírt telekalakításra vonatkozóan. 

 

Az eljárás során megvizsgáltam, hogy az érintett településrész Solt Város Önkormányzata 11/2008.(VII.7.) 

rendeletével jóváhagyott helyi építési szabályzata és szabályozási terve szerint Különleges 

Hulladékgazdálkodási terület (Kh) övezeti besorolású területfelhasználási egység, mely alkalmas nem 

veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre. 

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18. táblázata szabályozza a szakhatósági eljárás során 

vizsgálandó szakkérdést. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §-a alapján zártam ki az önálló 

fellebbezést és adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 

 

Szakhatóságként való közreműködésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 55. §-a alapján tettem. 

 

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116.§ (1), (3) bekezdései alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az 

Ákr. 112. § alapján adtam tájékoztatást. 

 

*** 

 

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 

alapján adtam meg. 
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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. június 09. napján kelt BK/HGO/04318-3/2022. 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/04318-4/2022. 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, 2022. június 30.    

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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Kapják:  

 

1. Solt Aranykulcs Nonprofit Kft.  27289101#cegkapu 

2. ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft., Szűcs Pál részére – tájékoztatásul 

     (6090 Kunszenmiklós, Ősz u. 3/a)  23709171#cegkapu 

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

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

4. Solt Város Önkormányzat Jegyzője (6320 Solt, Béke tér 1.)  HKP. 

5. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

     (6300 Kalocsa, Városház utca 1.) 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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