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Békés, Szarvasi út 64/1. szám alatti
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HATÁROZAT

I.
A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt hulladékgazdálkodási tevékenység
engedélyezésének ügyében a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (székhely: 5630 Békés,
Verseny u. 4., KÜJ: 103029641) ügyfél részére - a Békés, Szarvasi út 64/1. (belterület 3736/2 hrsz.)
alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére vonatkozóan az
alábbi előírásokkal
hulladékgazdálkodási engedélyt adok.
Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: gyűjtés
Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:
Békés, Szarvasi út 64/1 (belterület 3736/2 hrsz.)

II.
1.

2.

Az engedélyes adatai:
Az engedélyes teljes neve: BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 5630 Békés, Verseny u. 4.
KSH azonosító száma: 23976807-3811-113-04
KÜJ száma: 103029641
Telephelye: Békés, Szarvasi út 64/1. (belterület 3736/2 hrsz.)
KTJ száma: 100989244
Az engedély időbeli hatálya: 2024. február 29.
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
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3.

Jelen engedély alapján a gyűjtési tevékenységbe bevonható h ulladék azonosító kódja,
megnevezése és éves mennyisége:

Azonosító
kód

02

02 01
02 01 08*

08

08 01
08 01 11*
08 01 17*
08 01 21*

Megnevezés

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS
TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL,
VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés,
erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi
hulladékok
BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK),
RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK
GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL
ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek
eltávolításából származó hulladék
szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat
tartalmazó festék- és lakk-hulladék
festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves
oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó
hulladék
festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált
anyagok

08 03

nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából
és felhasználásából származó hulladék

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

08 04

ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből,
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a
vízhatlanító termékeket is beleértve)

08 04 09*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat
tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka

09

FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA

09 01

fényképészeti ipar hulladéka

09 01 11*
13

Telephelyen
egyidejűleg
gyűjthető/táro
lható
Mennyiség
maximális
(t/év)
hulladékmenn
yiség
hulladéktípus
onként (t)

egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06
02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó
áramforrást is tartalmaz
OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG
HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19
főcsoportokban meghatározott hulladékot)

0,5

0,03

0,5

0,1

0,5

0,05

0,5

0,05

0,5

0,03

0,5

0,02

0,5

0,01

3
13 02

motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-,
hajtómű- és kenőolaj

2

0,05

13 02 06*

szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj

2

0,05

13 02 07*

biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj

2

0,05

2

0,5

2

0,03

15
15 01
15 01 10*
15 01 11*
16

16 01

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött
települési csomagolási hulladékot)
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladék
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó
fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült
hajtógázos palackokat
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT HULLADÉK
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 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

2

0,02

16 01 17

vasfémek

2

0,05

16 01 18

nem-vas fémek

2

0,02

16 02

elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 11*

klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó
használatból kivont berendezés

0,5

0,1

16 06

elemek és akkumulátorok
5

0,01

16 06 01*

ólomakkumulátorok

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

2

0,01

16 02 03*

higanyt tartalmazó elemek

0,5

0,01

2

0,5

16 02 13*
17

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés,
amely különbözik
a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A
SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 04

fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01

Vörösréz, bronz sárgaréz

2

0,05

17 04 02

alumínium

5

0,05

4
17 04 03

ólom

0,5

0,05

17 04 04

cink

0,5

0,05

17 04 06

ón

0,5

0,05

17 04 07

fémkeverékek

0,5

0,05

17 08

gipsz alapú építőanyag

17 08 02

gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től

0,5

0,01

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 13*

oldószerek

0,5

0,02

20 01 14*

savak

1

0,03

20 01 15*

lúgok

1

0,03

20 01 17*

fényképészeti vegyszerek

0,2

0,01

20 01 19*

növényvédő szerek

1

0,08

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

1

0,02

20 01 23*

klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés

5

0,5

20 01 26*

olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től

1,5

0,2

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és
gyanták

1

0,06

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer

0,5

0,02

20 01 31*

citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

0,1

0,01

0,5

0,02

10

0,5

5

0,2

veszélyes anyagokat tartalmazó fa

0,1

0,01

Összesen:

67,4 t/év

3,71 t

20 01 33*
20 01 35*
20 01 36
20 01 37*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06
02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és
akkumulátorok is megtalálhatók
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21től és a 20 01 23-tól
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek
a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
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4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:
A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Engedélyes) jelen engedély alapján a
Békés, Szarvasi út 64/1. szám alatti telephelyen (hrsz.: belterület 3736/2) veszélyes és nem veszélyes
hulladékok gyűjtését végezheti az alábbiak szerint:
A hulladékot a lakosok, a hulladék birtokosok szállítják be. Az átvétel során megtörténik a hulladékok
mérlegelése, a szükséges okmányok kiállítása (pl.: szállítójegy) és nyilvántartásba vétele. Az átvétel
során ellenőrzik a hulladékok összetételét, a nem megfelelő hulladékot tartalmazó szállítmányt
visszafordítják, ez esetben nem történik átvétel. A mérlegelés egy 20 tonnás hídmérleg segítségével
történik, a mérlegelést követően a nem veszélyes hulladékokat típusonként elhelyezik a 250 m 2-es zárt,
fedett, szilárd burkolattal rendelkező tároló csarnok megfelelő részein elhelyezett gyűjtő edényekben,
ahol jól láthatóan elhelyezik az adott hulladék típus azonosító számát és megnevezését.
A veszélyes hulladékok gyűjtése zárt, fedett 20-as típusú konténerben történik. Az esetleges havária
eseményre felkészülve a csarnokban homoktároló valamint a kármentesítés egyéb eszközei állnak
rendelkezésre. Az így összegyűjtött hulladékot az átmeneti tárolást követően a megfelelő engedéllyel
rendelkező átvevőnek adják át további kezelésre.
Az Engedélyes a hulladék szállítására vonatkozóan külön engedéllyel rendelkezik BE-02/21/34909009/2017. ügyiratszámon.
A beérkező hulladékok mozgatását hidraulikus rásegítésű kézi anyagmozgató géppel végzik. A
nehezebb hulladékok mozgatására egy villás raklapemelő targonca szolgál.
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 (gép-meghibásodás, 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 vehető át és nem kezelhető olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű,
illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között. Amennyiben a
beszállítás során (legkésőbb a mérlegeléskor) a hulladék már érzékszervileg is megállapítható
módon szennyezett, vagy más hulladékokkal erősen kevert, ill. veszélyes hulladék alkotókat
tartalmaz, úgy az a szállítmány kezelésre nem fogadható be, és vissza kell küldeni a hulladék
termelőjéhez.
3. A tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását,
ill. nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B)
szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció
jellemez.
4. Az esetleges olajelfolyások felitatására folyamatosan biztosítani kell homok vagy más
megfelelő olajadszorbens rendelkezésre állását a telephelyen.
5. Ha a tevékenység során hulladék kerül a talajra, azt össze kell gyűjteni és gondoskodni kell az
elszállításáról.
6. Az üzemelés idején kárelhárításra szolgáló anyagot kell tartani a telephelyen.

III.
A ) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:
1.

2.

3.

A tevékenység során mindenben be kell tartani az I. fokú környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósághoz 2019. január 21-én beérkezett kérelmi dokumentációban
megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok
környezetvédelmi szempontoknak megfelelő kezelését.
Jelen határozat alapján a telephelyi gyűjtés tevékenység a Békés, Szarvasi út 64/1. szám
(belterület 3736/2 hrsz.) alatti telephelyen kizárólag csak a kérelemben és a csatolt
helyszínrajzon megadott területeken, a megadott raktárépületben, a kijelölt gyűjtő és
tárolóhelyeken történhet. Az átvett hulladékok nyílt téren történő tárolása még ideiglenes
jelleggel sem megengedett.
Az Engedélyes által folytatott tevékenység során keletkező és visszamaradó veszélyes és
nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. évi (VIII. 7.)
VM rendelet szerint.
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4.

5.

6.

7.
•
•

•

•

•

•
•

•
•
8.

9.
10.
11.

12.

A gyűjtési tevékenység során keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében előírt adattartalommal nyilvántartást kell vezetni,
melyet 5 évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatást a R. 10–13. §-ai, valamint a 3. sz.
melléklete alapján kell teljesíteni az első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság
részére.
A hulladékkezeléssel érintett területen üzemelő munkagépeken, illetve gépi berendezéseken
a helyszínen csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen
balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolásárára szolgáló tárolóhelyekre (konténer és
csarnok) vonatkozóan elkészített üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom. A tevékenység
végzése során be kell tartani a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat.
A hulladéktárolás feltételei:
A telephelyen a kezelésre történő átadásra váró hulladékok legfeljebb 1 évig tárolhatóak,
környezetszennyezést kizáró módon.
Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladéktároló területek telítettségét, a
tárolókapacitást meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, ill. nem vehető át. A
telephelyen hulladékot felhalmozni tilos.
A telephelyen egy időben gyűjthető, tárolható hulladékok maximális mennyisége nem
veszélyes hulladékok esetében összesen 0,58 tonna, a veszélyes hulladékok esetében
3,13 tonna.
A hulladékokat hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni,
figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó
kezelési technológia igényeire.
A veszélyeshulladék-tároló helyen tárolt hulladékok fajtáját és típusát a tárolás helyén,
megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és
olvashatóan fel kell tüntetni.
A veszélyeshulladék-tároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel
ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak,
továbbá kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy
illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely
biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem
okoznak környezetterhelést.
A hulladéktároló helyen a hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek környezeti és
egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek.
A hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes
osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló
szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem
tárolható.
A tárolás során használt gyűjtőedények és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok)
állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan
biztosítani kell.
Az engedélyes a gyűjtési tevékenysége keretében átvett hulladékokat csak kezelés céljából, a
kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek,
változatlan formában adhatja át.
A telephelyen folytatott tevékenység során a diffúz levegőterhelést az elérhető legjobb
technika alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
Engedélyes köteles éves hulladékgazdálkodási felügyeleti díjat fizetni tárgyév február 28-ig.
Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi
megbízottat alkalmazni. Az engedélyezett tevékenységet végzőknek mindenkor rendelkeznie
kell érvényes szakmai bizonyítványokkal.
A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló módosított 2012. évi
CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.
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B) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:
1.
2.

3.

4.

Az érintett terület rágcsáló-és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két
alkalommal el kell végezni, vagy végeztetni.
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.
A kémiai biztonságról szóló módosított 2000. évi XXV. tv. (a továbbiakban: Törvény), valamint
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben (a
továbbiakban: EüM rendelet) 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 150.000,- Ft összegű díjköteles fellebbezést, a közléstől
számított 15 napon belül a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalhoz (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.
A határozat hirdetményi úton is közlésre kerül.
A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

INDOKOLÁS
A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (székhely: 5630 Békés, Verseny u. 4. szám, KÜJ:
103029641) ügyfél – a továbbiakban: Engedélyes – 2019. január 21-én kérelmet nyújtott be a Békés
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalához, melyben a Békés, Szarvasi út 64/1. szám
(belterület 3736/2 hrsz.) alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére
vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.
Fentiek alapján 2019. január 22-én I. fokú hatósági eljárás indult.
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1)
bekezdése alapján a BE-02/ 21/50307-003/2019. ügyiratszámú határozatban függő hatályú döntést
hoztam, melyet közöltem az érintett ügyfelekkel.
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.
Jelen kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység veszélyes és nem veszélyes hulladékok
telephelyi gyűjtésének az engedélyezésére irányul.
Az Engedélyes Békés város közigazgatási területén hulladékgyűjtő telephelyet üzemeltet. Figyelemmel a
Korm. r. 8/A. § (1) bekezdésére, és a 9. § (2) bekezdésében foglaltakra, jelen eljárásban a BÉMKH
Békéscsabai Járási Hivatal az eljáró környezetvédelmi hatóság.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban
felsoroltak szerint:
17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a
gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;
17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve
hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;
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;
42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő,
valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő
ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében,
kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő
létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12
ártalmatlanítási műveletet;
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 engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló módosított 439/2012.
(XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése és 11. §-a
tartalmazza. A benyújtott kérelmi dokumentáció megfelelt a jogszabályban foglalt követelményeknek.
A Korm. r. 31. § (1) bekezdése alapján a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének
engedélyezése iránti eljárásban a 7. melléklet I. táblázat 3. pontjában, illetve a 8. sz. melléklet I. táblázat
2. pontjában felsorolt szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal. Ezért jelen esetben a 7. melléklet I.
3. pontban szereplő egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és
szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása,
tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálatára, továbbá a 8. melléklet I. 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 Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Népegészségügyi Osztályát megkerestem a fenti szakkérdés vizsgálatára. A
Népegészségügyi Osztály a BE-02/NEO/725-2/2019. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a
dokumentációban foglaltakra, amelyet döntésemnél figyelembe vettem.
Az eljárás során helyszíni szemlét tartottam, melyről jegyzőkönyv készült BE-02/21/50307-007/2019.
ügyiratszámon.
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Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam
meg:
• A kérelmezett tevékenység megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély vagy
környezetvédelmi engedély nem szükséges.
• A telephely körbekerített, besorolás szerint belterület, kereskedelmi, ipari övezetben fekszik.
• A hulladékok beszállítását annak birtokosa végzi.
• Az átvett hulladékokat a mérlegelést követően a 250 m2-es zárt, fedett, szilárd burkolattal
rendelkező tároló csarnokban illetve fedett, zárt konténerben, típusonként elkülönítve tárolják. A
hulladékokon jelen engedélyek alapján előkezelést nem végeznek.
• A telephelyen 1 fő foglalkoztatottat alkalmaznak.
• A beérkező hulladékok mozgatását hidraulikus rásegítésű kézi anyagmozgató géppel végzik. A
nehezebb hulladékok mozgatására egy villás raklapemelő targonca szolgál.
• Az engedélyes ISO 14001, ISO 9001 környezetvédelmi és minőségbiztosítási rendszer szerinti
érvényes tanúsítással rendelkezik.
• A telephely tárolási kapacitása 3,71 t.
• Levegőtisztaság-védelmi
szempontból
megállapítottam,
hogy
adatszolgáltatásés
engedélyköteles légszennyező pontforrás nincs a telephelyen.
• A tárgyi telephelyen végzett tevékenységhez Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője
telepengedélyt adott.
• Az telephelyi gyűjtési tevékenységből keletkező hulladékokat megfelelő engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőknek adják át.
• Az Engedélyes a hulladék szállítására vonatkozóan BE-02/21/34909-009/2017. ügyiratszámon
kiadott külön engedéllyel rendelkezik.
• A foglalkoztatottak egészségügyi ellátását a Di Palma San Egészségügyi és Szolgáltató Bt.
(5630 Békés, Mátra u. 23.) látja el.
• Táj- és természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység
országosan védett, ill. Natura 2000 területeket, egyedi tájértéket nem érint.
• A tevékenység végzése során a földtani közeg védelme megfelelő, annak szennyezése a
hulladéktároló helyek megfelelő műszaki kialakításának következtében nem várható.
• Az Engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
• A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
• A telephelyen a környezetvédelemmel kapcsolatos szakmai felügyeletet Rubus Béla
Környezetvédelmi megbízott végzi, akinek végzettsége megfelel a jogszabályi
követelményeknek.
• Engedélyes
a
Groupama
Biztosító
Zrt.-nél
rendelkezik
környezetszennyezési
felelősségbiztosítással, valamint a K&H Bank Zrt.-nél lekötött fedezetbiztosítással, mely megfelel
a Ht. 71. §-ban, a Kormányrendelet 9. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 101. § (5)
bekezdésében foglaltaknak.
Az Engedélyes által benyújtott kérelmet, a rendelkezésemre álló előzmény és 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, a
hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.
A földtani közeg védelmére vonatkozó előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 15. §-a és 101. § (2) bekezdése, valamint a felszín alatti
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 10. § (1) bek. c) pontja alapján adtam meg.
A levegőtisztaság-védelmi előírásokat a diffúz levegőterhelés minimálisra csökkentése érdekében írtam
elő a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a, 7. § (4) bekezdése, 26. § (1) és
(2) bekezdése, valamint a 27. § (2) bekezdése alapján.
A népegészségügyi előírások a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 3. § (2)-(4) bekezdése, a fertőző betegségek és
a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM
rendelet 9. § (1), valamint 4. sz. melléklet 3. A) d) és 7. b) pontjain, a Törvényben, valamint az EüM
rendeletben foglaltakon alapulnak.
A határozat a Ht. 62. § (1) és 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2) bekezdésében
foglaltakon alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.
Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.
Az I. fokú hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. §
alkalmazásának helye nem volt.
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A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén 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 (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. melléklet 4.6. 5. és 11. pontja alapján
300.000,- 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, 117. § (1) bekezdésén, 118. § – 119. §-ain alapul.
A fellebbezés díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése, 5. § (3) és (6) 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 Kvt. 98. § (1) bekezdésére.
A hatásköröm és illetékességem a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) és (8) bekezdésén, valamint a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul
A hulladékkezelési engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem a környezetvédelmi hatósági
nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KÖM rendelet alapján.
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, hozzájárulások
beszerzése alól.
Tekintettel arra, hogy 2019. március 17. napjáig meghoztam jelen döntésemet, ezért a BE-02/
21/50307-003/2019. ügyiratszámú függő hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások.
A határozatot a Korm. r. 31. § (4) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

Gyula, 2019. március 14.

Dr. Gulyás György
hivatalvezető
nevében és megbízásából
Farkas József
osztályvezető
Kapják: ügyintézői utasítás szerint

