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Békés,
nem
veszélyes
hulladékok
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5630 Békés, Verseny u. 4.
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HATÁROZAT

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt a BKSZ Békési Kommunális és
Szolgáltató Kft. (székhely: 5630 Békés, Verseny u. 4., KÜJ: 103 029 641) ügyfél kérelmének helyt adva nem
veszélyes hulladékok szállítására vonatkozóan az alábbi előírásokkal
hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.
Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:
Békés Megye közigazgatási területe

II.
1.

Az engedélyes adatai:
Az engedélyes teljes neve: BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az engedélyes rövidített neve: BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 5630 Békés, Verseny u. 4.
KSH azonosító száma: 23976807-3811-113-4
KÜJ száma: 103029641
Telephelye: 5630 Békés, Szarvasi út 64/1. (Békés, belterület 3736/2 hrsz.)
KTJ száma: 100989244

2.

Az engedély időbeli hatálya: 2024. június 30.
A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az
engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944 Fax: (+36 66) 361-755
E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes; www.bekesijarasok.hu
KÉR-azonosító: KHIV BEJ BJH KTFO KTSZO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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3.

Jelen engedély alapján a szállításra átvehető hulladékok azonosító kódja, megnevezése és
éves mennyisége:

Azonosító
kód
02
02 01

Mennyiség
(tonna/év)

Hulladék megnevezése

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL,
VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELPÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL
SZÁRMAZÓ HULLADÉK
Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek

79060

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve csomagolás)

79060

02 01 07 erdőgazdálkodás hulladéka

79060

02 03

02 03 01

gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és
feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és
fermentálásból származó hulladék
mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból
származó iszap

02 03 02 tartósítószer-hulladék
02 06

79060

sütő- és cukrászipari hulladék

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag
02 07

79060

alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)

02 07 02 szeszfőzés hulladéka
03
03 01

79060

FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS
KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék

03 01 01 fakéreg és parafahulladék
03 01 05
04
04 02
04 02 09

79060

79060

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik
a 03 01 04-től

79060

BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK
textilipari hulladék
társított anyagokból
plasztomerek)

származó

hulladék

(impregnált

textíliák,

elasztomerek,

79060

04 02 10 természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)

79060

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladék

79060

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladék

79060

07
07 02

SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából
származó hulladék

07 02 13 hulladék műanyag
12

79060

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL

3
SZÁRMAZÓ HULLADÉK fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből
származó hulladék
12 01

elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)fémek és műanyagok alakításából, fizikai és
mechanikai felületkezeléséből származó hulladék

12 01 21 elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól
15
15 01

79060

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék

79060

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék

79060

15 01 04 fém csomagolási hulladék

79060

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék

79060

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék

79060

15 01 07 üveg csomagolási hulladék

79060

16
16 02
16 02 14

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő
hulladéktípusoktól

16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
16 03

79060
79060

az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek

16 03 04 szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól

79060

16 03 06 szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től

79060

17
17 01

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT
FÖLDET IS)
beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01 beton

79060

17 01 02 tégla

79060

17 01 03 cserép és kerámia

79060

17 01 07
17 03

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik
a 17 01 06-tól
bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
17 04

79060

fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 05 vas és acél
17 05

79060

79060

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

79060

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

79060

4
17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től
17 09
17 09 04

19
19 05
19 05 03
19 08

79060

egyéb építési-bontási hulladék
kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02
és 17 09 03-tól

79060

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN
KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék
előírástól eltérő minőségű komposzt

79060

szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék

19 08 01

rácsszemét

79060

19 08 05

települési szennyvíz tisztításából származó iszap

79060

20
20 01

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ
HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

20 01 01

papír és karton

79060

20 01 02

üveg

79060

20 01 08

biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék

79060

20 01 10

ruhanemű

79060

20 01 11

textíliák

79060

20 21 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek
a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től

79060

20 01 38

fa, amely különbözik a 20 01 37-től

79060

20 01 39

műanyagok

79060

20 21 40

fémek

79060

20 02

kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

79060

20 02 02

talaj és kövek

79060

20 02 03

egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék

79060

20 03

egyéb települési hulladék

20 03 01

egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is

79060

20 03 03

úttisztításból származó maradék hulladék

79060

20 03 07

lomhulladék

79060
Összesen:

79060 t/év

A szállításra átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja
meg az évi 79060 t mennyiséget.
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4.

Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:
A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) jelen engedély,
valamint a Tappe Hulladékgazdálkodási Köztisztasági és Szolgáltató Kft.-vel kötött alvállalkozói
keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) alapján a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának illetékességi
területén nem veszélyes hulladékok szállítását végzi az alábbiak szerint:
A települési hulladékok (ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciókat) szállítása:
Az Engedélyes a házhoz menő települési hulladék elszállítását heti rendszerességgel végzi. A
hulladékok átvétele, majd kezelő részére történő szállítása a lakosságnál kihelyezett hulladékgyűjtő
edényzetekből történik.
A lakossági zöldhulladékok átvételét, majd annak kezelőhöz történő elszállítását – a lakosság
részére biztosított műanyag zsákokban – évi 14 alkalommal végzik.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék átvétele és szállítása házhoz menő rendszerben, havi
1 alkalommal történik, míg a hulladékgyűjtő szigetekről való hulladékelszállítás szükség szerint, de
minimum kétheti gyakorisággal történik.
Az eltérő típusú hulladékok szállítása lehetőség szerint külön-külön történik.
A települési hulladékok átvételén túl – szükség szerint, egyedi megrendelés alapján – az Engedélyes
a lakosságnál, gazdálkodó szervezeteknél, valamint a közületeknél keletkezett hulladékok szállítását
is vállalja az alábbiak szerint:
A 15-ös főcsoportba tartozó csomagolási hulladékok:
A papír és karton csomagolási hulladékok szállítása nedvességtől, csapadéktól elzártan, zárt
edényzetben történik eseti megrendelés alapján.
Építési-bontási hulladékok gyűjtése és szállítása:
Az Engedélyes ezen hulladékok szállítását megrendelés alapján végzi. A hulladékok lehetőség
szerint fajta és méret alapján külön kerülnek gyűjtésre. Azt inert hulladékok szállítására
konténerszállító járművet és nyitott konténereket használnak.
Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet a képződésük telephelyén kívül kezelő
szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásából származó hulladékok gyűjtése
és szállítása:
Ezen főcsoporthoz tartozó hulladékok esetében csak és kizárólag magas szárazanyag tartalmú
hulladékok szállítása történik, szippantási tevékenységet nem végeznek. A hulladékok szállítása zárt
konténeres edényzetben, alkalmi megrendelések alapján történik.
A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladékok (16-os főcsoportú hulladék)
gyűjtése és szállítása:
Fenti hulladékok szállítása eseti megrendelések alkalmával, valamint Békés Város
Önkormányzatával kötött városüzemeltetési feladatok ellátásáról szóló szerződés alapján történik. A
szállítás Békés Város illetékességi területén elsősorban az illegálisan elhelyezett hulladékokra
vonatkozik.
A 02, 03, 04, 07, valamint a 12-es főcsoportba tartozó hulladékok gyűjtése, szállítása:
Minden esetben külön megrendelés szerint történik. Szállításnál figyelembe veszik a hulladék
jellegét, mennyiségét és az időjárási viszonyokat. Ezeket mérlegelve döntenek a szállítójárművek és
a gyűjtőedényzetek kiválasztásáról.
Az Engedélyes a házhoz menő hulladékszállítás keretében összegyűjtött települési hulladékot, az
elkülönítetten gyűjtött frakciókat, valamint a zöld hulladékot a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. által üzemeltetett Válogatóműbe (Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.), vagy a
Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. által üzemeltetett települési szilárdhulladék lerakóra szállítja.
A fent felsorolt hulladékok körébe nem tartozó egyéb hulladékokat (pl. fémhulladék) az átvételt
követően az Engedélyes érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
adja át előkezelésre, hasznosításra, vagy ártalmatlanításra.
Azon hulladékok esetében – építési-bontási hulladékok – melyekre az Engedélyes rendelkezik külön
hulladékgazdálkodási engedéllyel, saját maga előkezeli (Békés, külterület 0151/6 hrsz.)
A hulladékok mérlegelése minden esetben az átvevő telephelyén történik. A mérlegelési adatok és a
kezelő által kiállított bizonylatok alapján Engedélyes vezeti a jogszabály szerinti hulladéknyilvántartást, melyről minden év március 1. napjáig adatszolgáltatást tesz.
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A
hulladékszállítási
tevékenységhez
használt
járművek
parkoltatása
Békés
Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő Békés, Csabai út 81. szám alatti – szilárd burkolattal ellátott –
telephelyen történik.
5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:
1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt
legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás)
hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet
szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a
veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell
az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot az eseményről.
2. Nem szállítható és nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű,
illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. A szállításból eredő szennyezés esetén Engedélyesnek gondoskodnia kell az eredeti
környezeti állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezésmentesítéséről és a
hulladék elszállításáról.
4. Az esetleges olajelfolyások felitatására – mindenki számára hozzáférhetően – folyamatosan
biztosítani kell homok rendelkezésre állását a járművek parkoltatására szolgáló ingatlanon.
5. A szállítójárművek csak tiszta, szennyeződésmentes állapotban tárolhatók a Békés, Csabai út 81.
szám alatti ingatlanon.
III.
A) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

A tevékenység során mindenben be kell tartani az I. fokú környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósághoz 2019. május 31-én beérkezett kérelemben foglaltakat.
Az átvett és szállított hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: R.) 8. § (1) bekezdése alapján nyilvántartást kell vezetni.
Az egyes hulladékszállítmányokra vonatkozó – a nyilvántartás részét képező –
fuvarokmányokat a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig meg kell
őrizni.
A szállítás és rakodás során keletkező diffúz levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb
technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
Az építés-bontási hulladékok átvétele és szállítása során keletkező diffúz levegőterhelést
(porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető
legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A porszerű anyagok esetleges szállítása során a
szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással) gondoskodni kell.
Az Engedélyes által a szállításhoz használt gépjárműveknek és eszközöknek alkalmasnak
kell lenniük a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet
veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő szállítására.
A szállítás során az elkülönítetten gyűjtött hulladékok szelektivitását biztosítani kell, az egyes
hulladék fajták lehetőség szerint nem keverhetőek össze.
Az engedélyezett hulladékok szállítása az alábbi – saját, illetve bérelt tulajdonú –
gépjárművekkel végezhető:
Gépkocsi típusa

Forgalmi rendszáma

Teherbírása (t)

MERCEDES ATEGO
2533 L

NCK-563

11,7

Mercedes-Benz Arocs

NGD-075

10,83

MAN 26.413

MKZ-372

9,6

MAN TGA 02

MHM-701

7,8

STEYR 19 S 25 K38

NJH-490

8,23

Mercedes-Benz Arocs

NGD-082

10,83

7
MTZ 820.2

YHC-083

vontató

FLIEGL EDK-60

YGS-019

4,2

IVECO IG140E2CA

NBK-501

4,48

A szállítás végezhető továbbá mindazon gépjárművekkel, amelyeket az Engedélyes a
tevékenysége folytatása céljából bérbe vesz vagy a tulajdonába kerül, amennyiben azok
műszaki kialakítása megfelel a hulladékszállítási követelményeknek.
A jelen pontban fel nem sorolt és a jövőben az engedélyes tulajdonába vagy bérletébe kerülő
gépjárművek típusát, azonosítóját jóváhagyás céljából be kell jelenteni az I. fokú
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak. Bejelentés, illetve jóváhagyás nélkül a
III. 8. pontban felsorolt gépjárműveken kívül más gépjárművel szállítási tevékenység
nem végezhető.
9.

10.
11.

A szállításhoz használt tehergépjárművek, vonatók és egyéb eszközök tárolása (csak
tisztított, üres állapotban) a Békés, Csabai út 81. szám alatti ingatlanon, burkolt felületen
történhet. Tisztításuk csak érvényes környezetvédelmi jogszabályoknak mindenben megfelelő
és a szükséges hatósági engedéllyel rendelkező gépkocsi mosó műtárgy igénybevételével
végezhető.
A gépjárművek javítása, karbantartása az ezen feladatok elvégzéséhez szükséges műszaki
védelem (burkolt aljzatú műhely) mellett – kármentő tálca alkalmazásával – történhet.
A gépjárművek üzemanyaggal való feltöltése csak üzemanyagkútnál megengedett.

12.

Jelen engedély nem jogosít fel a telephelyen történő hulladékgyűjtésre. A szállítási
tevékenység során átvett hulladékok még ideiglenes jelleggel sem szállíthatók be az
Engedélyes Békés, Szarvasi út 64/1. szám alatti telephelyére, illetve a Békés, Csabai út 81.
szám alatti ingatlan területére.

13.

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok szállításra történő átvétele mindaddig
végezhető, amíg az Engedélyes rendelkezik – az ezen tevékenység végzésére
feljogosító – érvényes szerződéssel.

14.

E határozat másolati példányaiból a szállítójárműveken és a telephelyen is kell tartani.

15.

Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok
biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és kezeléséről, valamint a
kezelés során esetlegesen keletkező hasznosíthatatlan hulladékok további kezelésre,
ártalmatlanításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedélyezett
hulladékkezelőt vehet igénybe.

16.

A hulladékszállítási műveletet közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú
környezetvédelmi szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie, ennek hiányában az
Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi
megbízottat kell foglalkoztatnia.
A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység
befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás
(megszűnés, módosítás, váltás) csak az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi
hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
Az engedély érvényességi ideje alatt minden év február 28. napjáig felügyeleti díjat kell fizetni.
A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló módosított 2012. évi
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az
irányadóak.

17.

18.
19.

B) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:
1.

2.

A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi
biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek
csökkentése érdekében – a foglalkoztatás feltételeként – a külön jogszabály szerint
biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető
munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített
tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő
cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
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3.

A kémiai biztonságról szóló módosított 2000. évi XXV. tv., valamint a veszélyes anyagokkal
és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve a tevékenység részletes
szabályairól szóló 44/200. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat be kell tartani.
IV.

A határozat ellen a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, és a
Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 számú számlájára átutalási megbízás
útján (az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a határozat
ügyiratszámának feltüntetésével) megfizetett 60.000,- Ft összegű díjköteles fellebbezést, a közléstől
számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5–7.), – mint a döntést meghozó I. fokú
hatósághoz – lehet előterjeszteni.
A befizetésről szóló bizonylatot a fellebbezéshez kell csatolni.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból,
illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést
indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyből az elsőfokú eljárásban az
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre
jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő
lemondás nem vonható vissza.
Az I. fokú hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltét követő nyolc
napon belül terjeszti fel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.), – mint a
fellebbezés elbírálására jogosult II. fokú hatósághoz – kivéve, ha a megtámadott döntést a fellebbezés
alapján módosítja vagy visszavonja, kijavítja vagy kiegészíti.
A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt
megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben
foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, – a fellebbezésében hivatkozott
érdeksérelem miatt vagy jogszabálysértés esetén – azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés
meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a
tényállást, és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú
hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.
Jelen határozatról készült közlemény közhírré tétel útján is közlésre kerül.
A közhírré tétel útján közölt döntést az erről szóló közlemény kifüggesztését követő 15. napon kell
közöltnek tekinteni.

INDOKOLÁS
A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (székhelycím: 5630 Békés, Verseny u. 4., KÜJ: 103 029
641 a továbbiakban: Ügyfél) 2019. május 31. napján kérelmet nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára, melyben nem veszélyes
hulladékok szállítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. Kérelméhez csatolta a
Rubus Béla környezetmérnök által készített dokumentációt.
Fentiek alapján 2019. június 1-én I. fokú hatósági eljárás indult.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1)
bekezdés alapján a BE-02/ 21/53369-002/2019. ügyiratszámú határozatban függő hatályú döntést
hoztam.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint:
9. § (2) Környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a
területi környezetvédelmi hatóság jár el.
Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Békés Megyei
Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Békés megye), ezért az ügyben a Korm. r. 8/A. § (1)
bek. alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala az eljáró környezetvédelmi
hatóság.
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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban
felsoroltak szerint:
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek
felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő
létesítmények utógondozása;
41. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása.”
A Ht. 14. § (1) bekezdése szerint:
„14. § (1) Hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel
alapján lehet szállítani, kivéve, ha
a) a természetes személy ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot
hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy hulladékkezelő létesítménybe
szállítja,
b) a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő
létesítménybe szállítja,
c) a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját
járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra,
hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja, vagy
d) a természetes személy ingatlantulajdonos vagy ingatlanbirtokos által használt ingatlanon
képződő, elkülönítetten gyűjtött 17 06 05* azonosító kódú, azbesztet tartalmazó építőanyag
megnevezésű veszélyes hulladékot az annak szállítására és tárolására alkalmas gyűjtőedényben,
környezetveszélyeztetést kizáró módon – nem üzletszerű szállítás keretében – az (5)–(8)
bekezdésben foglaltak betartásával hulladékgyűjtő pontra vagy hulladékkezelő létesítménybe
szállítja.”
A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:
„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben
meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási
engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”
A hulladékgazdálkodási engedélykérelem tartalmi követelményeit – jelen esetben – a
hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
szóló módosított 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmi
követelményeit a 7. § (1) bekezdése és 11. §-a tartalmazza. A benyújtott dokumentáció tartalmilag
megfelelt a jogszabályi követelményeknek, ezért hiánypótlásra kiírására nem volt szükség.
A Korm. r. 31. § (1) bekezdése alapján a nem veszélyes hulladékok szállításának engedélyezése iránti
eljárásban a 8. sz. melléklet I. táblázatában felsorolt szakkérdéseket is vizsgálja a területi
környezetvédelmi hatóság, ezért jelen esetben a 2. pontban szereplő 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 a BE02/21/53369-004/2019. ügyiratszámú levelemmel megkerestem a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályát a fenti szakkérdés
vizsgálatára.
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi
Osztálya a BE-02/NEO/508-3/2019. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban
foglaltakra.
Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam
meg:
• A Békés, Szarvasi út 64/1. szám alatti ingatlan tulajdonosa Békés Város Önkormányzata.
• A szállítójárművek parkoltatása, karbantartása és szervizelése az Engedélyes által bérelt, de a
Békés Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Békés, Csabai út 81. szám (10606/5 hrsz.)
alatti ingatlanon, szilárd burkolatú térrészen történik. A telephelyet Békés Város Jegyzője 119891/2016. iktatószámú levelében 392/2016. nyilvántartási számon bejegyezte. A telephelyen
folytatott tevékenység megnevezése: gépjármű javítás,- karbantartás, raktározás, tárolás.
• A szállítójárművek javítását, szervizelését az Engedélyes saját hatáskörben elvégzi.
• A szállítójárművek vezetésére és azok szervizelésére és szükség szerinti javítására alkalmazott
szakemberek megfelelő jogosultságokkal rendelkeznek.
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A járművek rendszeres mosását/tisztítását – külön szerződés alapján – a Gyulai Közüzemi Kft.
végzi ezen tevékenység végzésére vonatkozóan kiadott engedéllyel rendelkező telephelyén.
Az Engedélyesnek a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
A foglalkoztatottak egészségügyi ellátását a Di Palma San Egészségügyi Szolgáltató Bt. (5630
Békés, Mátra u. 23.) látja el.
A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, technológiai vízfelhasználás nem történik.
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tevékenység vélelmezett hatásterületén belül védendő
épület és terület nem található.
Táj- és természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység
országosan védett, vagy Natura 2000 területeket, illetve egyedi tájértéket nem érint.
Természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.
A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy
környezet-egészségügyi szakkérdés tekintetében a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenység a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.
A telephelyen a környezetvédelemmel kapcsolatos szakmai felügyeletet Rubus Béla
környezetmérnök végzi, akinek végzettsége megfelel a jogszabályi követelményeknek.
Engedélyes
a
Grupama
Biztosító
Zrt.-nél
rendelkezik
környezetszennyezési
felelősségbiztosítással, valamint a K&H Banknál lekötött fedezetbiztosítással, mely megfelel a
Ht. 71. §-ban, a Kormányrendelet 9. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a Kvt. 101. § (5)
bekezdésében foglaltaknak.
A tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, illetve nem egységes környezethasználati
engedély köteles.
A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy
környezet-egészségügyi szakkérdés tekintetében a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenység a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel.

Az Engedélyes által benyújtott kérelmet, a rendelkezésemre álló kapcsolódó iratokat megvizsgálva
megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok
előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése,
károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért. Mivel jogszabályi
akadályát sem találtam, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, és az engedélyt
megadtam.
Földtani közeg védelme szempontjából előírásaimat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 1. melléklete alapján tettem meg,
figyelemmel a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kvtv) 15. § (1) bekezdésére.
Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. 7. § (4)
bekezdésében, és a 26. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem meg.
A határozat a Ht. 62. § (1) és 80. § (1) bekezdésében, valamint a Kormányrendelet 7. § (2)
bekezdésében, valamint 11. §-ban foglaltakon alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt
tartalmi követelményeknek.
A felügyeleti díj megfizetéséről szóló rendelkezés a Ht. 82/A. §-on alapul.
A népegészségügyi szakkérdés vizsgálata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet
alapján, illetve a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bek., valamint 4. sz. melléklet 3. A) d) és 7.
b) pontjai, a Törvényben, és az EüM rendeletben foglaltakon alapul.
Tárgyi – kérelemre indult – környezetvédelmi államigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díja a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.
(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 4.1. pontja alapján 120.000,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj
befizetése megtörtént.
A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. §-án, a 116. § (2)
bekezdés a) pontján, a 117. § (1) bekezdésén, 118. § – 119. §-ain alapul. A fellebbezés díjáról a
módosított 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A hirdetményi úton történő közlésről szóló tájékoztatásom az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontján és a 89.
§ (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvtv. 98. § (1) bekezdésére.
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A hulladékgazdálkodási engedélyt a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól
szóló 7/2000. (V. 18.) KÖM rendelet alapján a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.
A környezetvédelmi hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a
Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat
nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek és hozzájárulások
beszerzése alól.
Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.
A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1)
bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. § (5) és (6) bekezdésein, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1)
bekezdésében előírtakon alapul.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a Korm. r. 31. § (4) bekezdése alapján történt
a határozat megküldése.
Tekintettel arra, hogy 2019. július 25. napjáig meghoztam jelen döntésemet, ezért a BE-02/
21/53369-002/2019. ügyiratszámú függő hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások.
Gyula, 2019. július 23.
Dr. Gulyás György
hivatalvezető
nevében és megbízásából:
Farkas József
osztályvezető
Kapják: ügyintézői utasítás szerint

