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H A T Á R O Z A T

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.)  kérelmének  helyt  adva  –  a  Békés,  külterület  0151/6  hrsz. alatti  telephelyen nem 
veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására (területfeltöltés, építőanyaggá 
történő minősítés) vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység azonosító kódja: 

• Nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása vonatkozásában:  

R5:  Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 
eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását);

R11 Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

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 R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás,

aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

Fizikai előkezelés, átalakítás:

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

• Nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására (építőanyaggá történő 
minősítés) vonatkozóan: 5630 Békés, külterület 0151/6 hrsz.

• Nem veszélyes hulladékok hasznosítására (területfeltöltés) vonatkozóan: 5630 Békés, külterület 
0151/6 hrsz.-ú ingatlan „h” alrészlete
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II.

1. Az engedélyes adatai:
Az  engedélyes  teljes  neve:  BKSZ  Békési  Kommunális  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű 

Társaság
Székhelye: 5630 Békés, Verseny u. 4.
KSH azonosító száma: 23976807-3811-113-04
KÜJ száma: 103 029 641
Telephelye: 5630 Békés, külterület 0151/6 hrsz.
KTJ száma: 100 285 825

2. Az engedély időbeli hatálya:   2023. december 31.

A határozatban  előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az 
engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. Jelen  engedély  alapján  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtési,  előkezelési  és  hasznosítási 
(építőanyaggá  történő  minősítés)  tevékenységbe  bevonható  h  ulladékok  azonosító  kódja,   
megnevezése, éves és egy időben maximálisan gyűjthető mennyisége:

Azonosító 
    kód

Hulladék 
megnevezése

„E” előkezelési 
kódok

„R” 
hasznosítási 

kódok

A telephelyen 
egy időben 
gyűjthető 

hulladékok 
maximális 

mennyisége 
(t)

Mennyiség 
(t/év)

17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL 

KITERMELT FÖLDET IS)
17 01 beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01 beton E02-03; E02-06
R5; R11; 
R12

800 8000

17 01 02 tégla E02-03; E02-06
R5; R11; 
R12

15 150

17 01 07

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

E02-03; E02-06
R5; R11; 
R12

10 30

17 03 bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék

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

E02-03; E02-06
R5; R11; 
R12

20 200

17 05
föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási  

meddő

17 05 06

kotrási meddő, amely 
különbözik a 17 05 05-től E02-03; E02-06

R5; R11; 
R12

1 10

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

E02-03; E02-06
R5; R11; 
R12

800 10600

Összesen: 2246 24990
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Jelen  engedély  alapján  –    a  Békés,    külterület  0151/6  hrsz.  alatti  ingatlan  „h”  alrészletén   
található anyagnyerő hely feltöltésére vonatkozóan   – hasznosításba bevonható hulladék azonosító   
kódja, megnevezése és éves mennyisége:

Azonosító 
kód Hulladék megnevezése

Mennyiség 
(t/év)

„R” 
hasznosítási  

kódok

17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT  
FÖLDET IS)

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 6000 R11

A  hasznosítható  inert  hulladékok  maximális  mennyisége  nem  haladhatja  meg  a  6000 
tonna/év mennyiséget! Jelen engedély alapján – az engedély teljes érvényességi ideje alatt 
– összesen 30.000 tonna hulladék helyezhető el a területen hasznosítás céljából.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A BKSZ  Békési  Kommunális  és Szolgáltató  Kft.  (a  továbbiakban:  Engedélyes) jelen engedély 
alapján a Békés, külterület 0151/6 hrsz. alatti (Békés Város Önkormányzatának tulajdonában lévő) 
telephelyen nem veszélyes építési-bontási  hulladékok gyűjtését,  előkezelését  és hasznosítását 
végzi az alábbiak szerint:
1.  Nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtése,  előkezelés  és  hasznosítása  (építőanyaggá  történő 
minősítés)
A helyi lakosok, a közületek és az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által végzett 
építési-átalakítási munkák során keletkező hulladékokat maguk a termelők, a hulladék birtokosai 
szállítják a telephelyre.  Az átvétel során ellenőrzik a beérkezett hulladékok összetételét. A nem 
megfelelő  szállítmányt  visszafordítják,  ez  esetben  nem történik  átvétel.  Az  átvételre  alkalmas 
hulladékok mérlegelése a METRIPOND típusú 20 t  teherbírású hídmérlegen történik a Békés, 
Szarvasi út 64/1. szám alatti – szintén önkormányzati tulajdonú – telephelyen. Ezt követően az 
átvett  hulladékokat  nyilvántartásba veszik  és átszállítják a Békés,  külterület  0151/6 hrsz.  alatti 
telephelyre, ahol – az előkezelés megkezdéséig – hulladéktípusonként elkülönítve deponálják.
A ledeponált  hulladékokat – a további hasznosítás érdekében – időszakosan bérelt  törőgéppel 
előkezelik. Az előkezelés eredményeként keletkező hulladékokat a megfelelő szemcseméretekre 
osztályozzák.  Az  így  előkészített  építőanyagot  minősítést  követően  értékesítik.  Az  előkezelés 
során keletkező 17 05 04 azonosító kódú  föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 
hulladékot  a  szomszédos,  0151/6  hrsz.  alatti  ingatlan  „h” alrészletén  lévő  anyagnyerő  hely 
feltöltésére hasznosítják.

2. Nem veszélyes hulladékok hasznosítása (területfeltöltés):
Abban az esetben,  amikor  a  hulladék  termelője,  birtokosa  olyan szennyezésmentes földszerű 
hulladékot szállít  be a telephelyre, mely előkezelést (rostálás, szitálás) nem igényel – szükség 
szerinti kézi válogatást követően – azt (az elvégzett vizsgálati eredmények ismeretében) szintén a 
Békés,  külterület  0151/6  hrsz.  alatti  ingatlan „h” alrészletén lévő  anyagnyerő hely  terepszintig 
történő  feltöltésére használják.
A telephelyen belül történő anyagmozgatáshoz Caterpillar 226B típusú gumikerekes minirakodót 
használnak.
Az előkezelési, hasznosítási tevékenység végzésekor segédanyag felhasználás nem történik, az 
egyéb,  minősítésre  alkalmatlan  hulladékot  konténerekben  gyűjtik,  majd  átadják  engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek ártalmatlanításra.

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 
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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. Helyszíni üzemanyagtöltés esetén kármentő tálcát kell alkalmazni. 

III.

A) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A  tevékenység  során  mindenben  be  kell  tartani  az  I.  fokú  környezetvédelmi  és 
természetvédelmi  hatósághoz 2018.  december  6-án beérkezett  kérelmi  dokumentációban, 
valamint  a  2018.  december  21-én  benyújtott  hiánypótlásban  megadott  technológiai  és 
biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi szempontoknak 
megfelelő kezelését.

2. Jelen  határozat  alapján  a  gyűjtési,  előkezelési  és  hasznosítási  tevékenység  a  Békés, 
külterület 0151/6 hrsz. alatti telephelyen, illetve annak „h” alrészletén kizárólag a kérelemben 
és a csatolt helyszínrajzon megadott területeken, a kijelölt gyűjtő és tárolóhelyeken történhet.

3. 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.

4. A  gyűjtésre  átvett  és  előkezelt,  valamint  a  hasznosítási  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.

5. A  Békés,  külterület  0151/6  hrsz. alatti  telephely  „h”  alrészletén  található  anyaggödör 
feltöltésére csak olyan hulladék használható fel, amely a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt kockázatos anyagokat 
nem tartalmaz „B” szennyezettségi határérték feletti mennyiségben. A vizsgálatokat 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 1. sz. 
mellékletének 1. és 3. pontjaiban felsorolt paraméterekre kell elvégezni.

6. A  17  05  04  azonosító  kódú  hulladék  területfeltöltésre  csak  akkor  hasznosítható,  ha  a 
laboratóriumi  vizsgálatok  eredményei  mindenben  teljesítik  a  jogszabályban  előírt 
határértékeket. A mintavételi- és laboratóriumi vizsgálati eredmények iratait meg kell őrizni és 
a hulladék nyilvántartás részeként meg kell őrizni.

7. A hasznosításra (területfeltöltés) felhasználni kívánt földszerű inert hulladék szemcsemérete 
nem haladhatja meg az 5 cm-t.

8. Amennyiben  a  terület  feltöltési  magassága  eléri  a  tervezett  szintet,  úgy  a  hasznosítási 
tevékenységet abba kell hagyni és a befejezés pontos dátumáról az I. fokú környezetvédelmi 
és természetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni kell.

9. Hulladék  előkezelési  tevékenységet  csak  olyan  gazdálkodó  szervezet  végezhet,  aki 
rendelkezik adott hulladékok tekintetében megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel.

10. Az előkezelési műveletek eredményeként előálló anyagok csak akkor értékesíthetőek, vagy 
használhatók fel építőanyagként, ha az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének,  ennek  során  a  teljesítmény  igazolásának  részletes  szabályairól  szóló 
275/2013.  (VII.16.)  Korm.  rendeletben  foglalt  előírásokat  kielégítik,  és  rendelkeznek  a 
jogszabály szerinti teljesítményigazolással. Továbbá ezen anyagoknak is rendelkezniük kell 
megfelelő  laboratóriumi  vizsgálati  jegyzőkönyvekkel,  melyek  szerint  a  szennyező anyagok 
koncentrációja „B” határérték alattiak.



5

11. Törekedni  kell  arra,  hogy  a  hasznosítható  hulladékok  a  lehető  legnagyobb  arányban 
hasznosításra  kerüljenek.  A hasznosítás  során  keletkező  hulladék  mennyisége  nem lehet 
több, mint a kiindulási hulladék mennyisége.

12. A  hasznosításra  kerülő  nem  veszélyes  hulladékok  a  gyűjtést  követően,  a  hasznosítás 
megkezdéséig összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak.

13. A nem minősített  vagy minősítése alapján építési célokra nem megfelelő aprított  anyag a 
kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és így továbbra is a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV.  törvény,  valamint  a  vonatkozó  végrehajtási  jogszabályok  előírásait  kell  rá 
alkalmazni.

14. A mérlegelés helyszínéül szolgáló Békés, Szarvasi út 64/1. szám alatti telephelyen TILOS az 
építési-bontási hulladékok átmeneti tárolása.

15. A telephelyen folytatott  hulladékgazdálkodási tevékenység (előkezelés) során fellépő diffúz 
levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve 
a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Az ingatlan – kiemelten a közlekedőutak és 
tárolóterek  –  rendszeres  karbantartásáról  és  tisztán  tartásáról  gondoskodni  kell,  annak 
érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.

16. A tevékenység során tilos az átvett vagy a keletkező hulladékok égetése.

17. 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.

18. A  nem  veszélyes  hulladékok  tárolásárára  szolgáló  tárolóhelyre  vonatkozóan  elkészített 
üzemeltetési  szabályzatot  jóváhagyom.  A tevékenység végzése során be kell  tartani  a 
jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat.

19. A hulladéktárolás feltételei:   

• A telephelyen a kezelésre történő átadásra váró nem veszélyes hulladékok legfeljebb 1 évig 
tárolhatóak.

• Folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérni  a  hulladéktároló  területek  telítettségét,  a 
tárolókapacitást  meghaladó  mennyiségű  hulladék  nem  gyűjthető,  ill.  nem  vehető  át.  A 
telephelyen hulladékot felhalmozni tilos. 

Az egy időben maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 2246 t.

• A nem veszélyes hulladékokat hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként  elkülönítetten 
kell  tárolni,  figyelemmel  a  hulladék  fizikai,  kémiai  jellegére,  továbbá  a  tárolást  követően 
alkalmazandó kezelési technológia igényeire.

• A hulladéktároló  helyen  a  nem veszélyes  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.

20. Engedélyes köteles éves hulladékgazdálkodási felügyeleti díjat fizetni tárgyév február 28-ig.

21. 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.

22. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

B) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

23. 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.
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24. 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.

25. A tevékenység során felhasznált veszélyes anyagokat és keverékeket úgy kell felhasználni, 
hogy  azok  a  biztonságot,  az  egészséget,  illetve  a  testi  épséget  ne  veszélyeztessék,  a 
környezetet ne károsíthassák.

26. A veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzendő tevékenységre 
vonatkozóan az emberi egészséget és környezetet károsító kockázatokról becslést kell 
készíteni, és a kockázat kezelése, csökkentése érdekében intézkedéseket kell kidolgozni.

27. A  telepen  a  rágcsálók  megtelepedésének  és  elszaporodásának  megelőzése  érdekében 
évenként  két  alkalommal  rágcsálóirtást  kell  végeztetni.  Folyamatos  irtással  és  a 
tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.

28. A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.

IV.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a 35400/3668-
1/2018.  ált.  számú  szakhatósági  állásfoglalásában  a  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére, 
előkezelésére  és  hasznosítására  vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedély  kiadásához  az  alábbi 
feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell  folytatni,  hogy a felszín alatti  vizek ne szennyeződjenek.  Az átvett 
hulladékok  biztonságos,  környezetszennyezést  kizáró  elhelyezéséről  és  kezeléséről 
gondoskodni kell.

2. A telephelyen kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok nem vehetők át. 
3. A kezelési tevékenységből visszamaradt hulladék a 0151/6 hrsz. alatti mélyfekvésű földrészleten 

feltöltésre legfeljebb a környező terepszint magasságáig hasznosítható. A feltöltés során és a 
tereprendezést  követően  az  igénybe  vett  és  a  szomszédos  területekről  a  csapadékvíz 
elvezetését biztosítani kell. A feltöltést követően új lefolyástalan terület nem keletkezhet.

4. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az 
üzemanyag,  kenőanyag  elfolyásokat,  s  ezáltal  a  felszín  alatti  vizek  szennyezését  meg  kell 
akadályozni.  A  gépek  üzemanyaggal,  kenőanyaggal  történő  ellátásakor  csepegést  felfogó, 
megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni. 

5. A  szociális  szennyvíz  gyűjtése  vízzáró  módon  kialakított  gyűjtőaknában  történhet,  annak 
engedéllyel  rendelkező  leürítő  telepre  történő  szállításáról  szükség  szerinti  gyakorisággal 
gondoskodni kell

6. A  tevékenység  során  észlelt  bármilyen  szennyezést,  havária  helyzetet  –  az  elhárításra  tett 
azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és 
vízvédelmi hatóságnak.

V.

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 355.000,- 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 



7

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 közölt döntést az erről szóló közlemény kifüggesztését követő 15. napon kell 
közöltnek tekinteni.

I N D O K O L Á S

Az Engedélyes (székhely: 5630 Békés, Verseny u. 4.)  2018. december 6-án kérelmet – majd 2018. december 
10-én, illetve 2019. január 10-én annak módosításait – nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai 
Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára, melyben a Békés, külterület 0151/6 hrsz. 
alatti telehelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, valamint hasznosítására (területfeltöltés, 
építőanyaggá történő minősítés) vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

Fentiek alapján 2018. december 7-én I. fokú hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 
bekezdése alapján  a  BE-02/  21/46152-003/2018.  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.”

Az Engedélyes Békés város közigazgatási területén hulladékkezelő telephelyet üzemeltet. Figyelemmel 
a  Korm.  r.  8/A.  §  (1)  bekezdésére,  jelen  eljárásban  a  Békéscsabai  Járási  Hivatal  az  eljáró 
környezetvédelmi hatóság.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.  (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban 
felsoroltak szerint:

„7. „előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

10. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti  
építési tevékenységből származó hulladék;

12. feltöltés: olyan hasznosítási művelet, amelynek során meghatározott célra alkalmas hulladék  
felhasználásával  hulladéknak  nem  minősülő  anyagokat  helyettesítenek  kitermeléssel  érintett  
területek helyreállításakor vagy tájrendezéskor;
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;
20. hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos  
célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely  
konkrét  funkció  betöltésére használtak volna,  vagy amelynek eredményeként  a hulladékot  oly  
módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban  
betölthesse;
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;

36. kezelés: hasznosítási  vagy  ártalmatlanítási  műveletek,  ideértve  a  hasznosítást  vagy  
ártalmatlanítást megelőző előkészítést is.
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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. 15. § (1) bekezdése szerint:

„15.  §  (1)  A  hulladék  hasznosítója  azt  a  hasznosítási  műveletet  alkalmazza,  amely  a  
hasznosítandó  hulladék  vonatkozásában  az  összességében  legjobb  környezeti  eredményt  
biztosítja.”

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 környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 30. § 
(3) bekezdése kimondja, hogy a hulladékok kezelésére (ártalmatlanítására, hasznosítására) vonatkozó 
szabályokat  kell  alkalmazni  a  különböző  tisztítási,  bontási  műveletek  során  leválasztott,  illetőleg 
elkülönülő anyagok, a hulladékká vált szennyezett föld, továbbá a bontásra kerülő vagy bontott termékek 
esetében is.

A  hulladékgazdálkodási  engedélykérelem  tartalmi  követelményeit  a  hulladékgazdálkodási 
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 11. §-a 
tartalmazza. Mivel a benyújtott kérelmi dokumentáció tartalmilag nem felelt meg a jogszabályban foglalt  
követelményeknek,  ezért  a  BE-02/  21/46152-005/2018.  ügyiratszámú  végzésemben hiánypótlás 
benyújtására szólítottam fel az Engedélyest,  aki kötelezettségének a megadott határidőn belül eleget 
tett.

A Korm. r. 31. § (1) bekezdése szerint a 8. sz. melléklet I. táblázat 2. pontja alapján a nem veszélyes  
hulladékkal  kapcsolatos  engedélyezési  eljárásban  a  8.  sz.  melléklet  I.  táblázatában  felsorolt  
szakkérdéseket is vizsgálja a területi környezetvédelmi hatóság. Ezért jelen esetben a

• 8.  sz.  melléklet  I.  táblázat  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 
megkerestem  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatal  Hatósági 
Főosztály Népegészségügyi Osztályát (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).

A Népegészségügyi Osztály  BE-02/NEO/4807-2/2018. ügyiratszámon – népegészségügyi szempontból 
– megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem.

Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló 
531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 62.  
és  63.  pontjai alapján a  nem  veszélyes  hulladékok  előkezelésének,  valamint  hasznosításának 
engedélyezése  iránti  eljárásban  –  a  felszíni  és  felszín  alatti  vizek  minősége  védelmére  vonatkozó 
kérdések  vizsgálatára,  valamint  a  tevékenység  vízellátása,  a  keletkező  csapadék-  és  szennyvíz 
elvezetése,  valamint  a  szennyvíz  tisztítása  biztosított-e,  a  vízbázis  védőterületére,  védőidomára 
jogszabályban,  illetve  határozatban  meghatározott  előírások  érvényesülnek-e,  valamint  a  vizek 
lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatára – szakhatóságként bevontam a 
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát.

A  Békés  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  2018.  október  16-án  megküldte  a  35400/3668-
1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalását. Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket 
az engedély rendelkező rész IV.  pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása 
szerint:

„A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Békéscsabai  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és  
Természetvédelmi Főosztály BE-02/21/46152-007/2018. ügyiratszámú megkeresésében a BKSZ  
Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kft.) által a Békés, külterület 0151/6 hrsz.  
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alatti ingatlanon folytatott nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására  
vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedély  kiadásához  kérte  az  I.  fokú  vízügyi  és  vízvédelmi  
hatóság szakhatósági állásfoglalását.
A megkereséshez csatolt dokumentáció alapján a következőket állapítottam meg:
–  A  Kft.  a  BE/40/21439-002/2016.  ügyiratszámú  határozattal  módosított  90306-003/2014.  ikt.  
számú hulladékkezelési engedély alapján a Békés, külterület 0151/6 hrsz. alatti ingatlanon nem  
veszélyes  hulladékok  előkezelését  és  hasznosítását  végzi.  A  hulladékgazdálkodási  engedély  
2019. január 31. napjáig hatályos. A Kft. a tevékenységet a továbbiakban is folytatni kívánja. 
– A hulladékok előkezelése főleg a hulladékok szelektálását,  darabolását,  törését,  tömörítését  
foglalja magába Az előkezelt hulladékok hasznosítása a 0151/6 hrsz. alatti terület feltöltésével, és  
az előkezelt, termékké minősített anyagok értékesítésével történik.  
–  A  tevékenységnek  technológiai  vízigénye  nincs,  technológiai  vízfelhasználás  nem  történik,  
technológiai  szennyvíz  nem  keletkezik.  A  telepen  szociális  létesítmény  nem  épült,  mobil  
illemhelyet telepítettek, az ivóvízellátást palackos vízzel oldják meg. A dolgozók részére szociális  
helyiség a Kft. telephelyén (Békés, Szarvasi út 64/1.) van kiépítve.
– A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont hulladékokból (beton, tégla, bitumen keverék,  
stb.)  csapadék  hatására  szennyező  anyag  kioldódása  nem  várható,  a  területen  a  
hulladékelhelyezésből szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tiszta csapadékvizeket a terület  
déli oldalán lévő szikkasztóárokba vezetik. 
– A telephelyen kizárólag nem veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokat kívánnak deponálni  
és  előkezelni.  A  hulladékok  minősége  és  a  tárolás  körülményei  nem  indokolják  monitoring  
rendszer kiépítését a területen.
– A tevékenységgel érintett,  Békés,  külterület  0151/6 hrsz.  alatti  ingatlan a felszín alatti  vizek  
védelméről  szóló  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  FAV  rendelet)  2.  sz.  
mellékletéhez tartozó térkép szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen  
található. 
–  A  FAV rendelet  10.  §  (1)  szerint  a  felszín  alatti  vizek  jó  minőségi  állapotának  biztosítása  
érdekében,  a  tevékenység  csak  a  felszín  alatti  víz  és  a  földtani  közeg  (B)  szennyezettségi  
határértéknél kedvezőtlenebb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével folytatható.
–  A  tervezett  tevékenység  határozattal  kijelölt  vízbázis  védőterületét,  felszíni  vizet,  
vízilétesítményeket nem érint.

Előírásaimat a FAV rendelet 9. és 10. §-ában foglaltak figyelembe vételével tettem meg.

A tevékenység előírásaim betartása esetén a vízbázis védőterületére,  védőidomára vonatkozó  
előírásoknak megfelel, a felszíni és felszín alatti  vizek minőségére nem gyakorol káros hatást,  
ezért a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező  
részben rögzített feltételekkel megadtam. 
A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,  
valamint  a vízvédelmi  hatósági  feladatokat  ellátó szervek kijelöléséről  szóló 223/2014. (IX.  4.)  
Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási  
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. (3) bekezdése  
és a 8. sz. mellékletének II. 2. pontjában biztosított jogkörömben eljárva és az egyes közérdeken  
alapuló  kényszerítő indok alapján eljáró  szakhatóságok kijelöléséről  szóló 531/2017. (XII.  29.)  
Korm.  rendelet  1.  melléklet  4.  táblázat  17.  és  18.  pontjában  meghatározott  szakkérdések  
vonatkozásában,  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  
továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg.
Az Ákr.  55.  §  (4)  bekezdése  értelmében a szakhatóság  döntése  az  eljárást  befejező  érdemi  
döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
A jogorvoslati eljárás díját a BM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.
Kérem a Tisztelt  eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi  
határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam 
meg:

• A Békés, külterület 0151/6 hrsz. alatti ingatlan, illetve annak „h” alrészlete 1/1 hányaddal Békés 
Város  Önkormányzatának  tulajdona,  aki  hozzájárulását  adta  hogy  tárgyi  ingatlanon  az 
Engedélyes nem veszélyes építési-bontási hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását 
(építőanyaggá történő minősítés, területfeltöltés) végezze.

• Az  Engedélyes  tárgyi  telephelyen  nem  veszélyes  hulladékok  kereskedelmét,  előkezelését, 
valamint hasznosítását végzi a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 
Gyulai  Kirendeltsége  által  90306-003/2014.  iktatószámon  kiadott,  majd  a  Békés  Megyei 
Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya  által  BE/40/21439-
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002/2016.  ügyiratszámon  módosított  hulladékgazdálkodási  engedély  alapján,  melynek 
érvényességi ideje 2019. január 31. napja.

• Az Engedélyes a fent leírt tevékenységét tovább kívánja folytatni, ezért jelen eljárás során új 
hulladékgazdálkodási engedély kerül kiadásra.

• A tulajdoni lap, illetve a kérelmi dokumentációban foglaltak alapján a Békés, külterület 0151/6 
hrsz. „h” alrészletű területén található a feltöltésre szánt anyaggödör, melynek területe 48 050 
m2, befogadó kapacitása 1,8 m mélységgel számolva 86.492 m3. Az anyagnyerő hely jelenlegi 
szabad kapacitása 78.009 m3.

A telephelyre beérkező hulladékok gyűjtését és előkezelését a Békés, külterület 0151/6 hrsz.-ú 
ingatlan „f” alrészletű 3 ha 600 m2 nagyságú területén végzik. Ugyanezen a helyrajzi számon, de 
a hulladékoktól elkülönítetten történik a minősítésen átesett építési alapanyagok értékesítésig 
történő tárolása is.

• A telephely zárt, körbekerített, az a Békés és Murony közötti 4644. számú – szilárd burkolattal  
ellátott – útról közelíthető meg. A terület őrzésére kamerarendszer lett kiépítve.

• A tárgyi telephelyen végzett tevékenységhez Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője II. 1244-
10/2013.  iktatószámú  határozatával  –  368/2013.  sorszámmal  –  telepengedélyt  adott  az 
Engedélyes részére nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtésére 
hasznosítására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

• A  kérelmi  dokumentációban  foglaltak  szerint  az  átvett  hulladékok  mérlegelést  követően  – 
amennyiben  nem érik  el  a  100  kg  mennyiséget  –  a  Békés,  Szarvasi  út  64/1.  szám  alatti 
telephelyen  kerülnek  ideiglenesen  deponálásra.  A  rendelkezésemre  álló  nyilvántartásokat 
áttanulmányozva  megállapítottam,  hogy  az  Engedélyes  nem  rendelkezik  fenti  telephely 
vonatkozásában  olyan  hulladékgazdálkodási  engedéllyel,  mely  feljogosítaná  arra,  hogy  az 
építési-bontási hulladékokat – ha átmenetileg is – tárolja a Békés Szarvasi út 64/1. szám alatti 
telephelyen. Fentiekre tekintettel a rendelkező rész III. fejezet A) 14. pontjában foglaltak szerint  
döntöttem.

• Engedélyes  a  hulladék  előkezelési  és  hasznosítási  (építőanyaggá  történő  minősítés) 
tevékenységet megbízás alapján engedéllyel rendelkező külső vállalkozóval végezteti.

• A  telephelyen  történő  anyagmozgatáshoz  használt  gépek  javítását,  szervizelését  külső 
vállalkozó végzi.

• Az  előkezelési  tevékenységből  másodlagosan  keletkező  hulladékokat  megfelelő  engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőknek adják át további ártalmatlanításra.

• A Békés, külterület 0151/6 hrsz. ingatlanon folytatott  inert hulladék begyűjtési,  előkezelési és 
hasznosítási  tevékenység  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  (továbbiakban: Khvr.) 3. sz. 
melléklet  107.  a)  pontja  (nem veszélyeshulladék-hasznosító  telep  10  t/nap  kapacitástól) alá 
tartozik,  azaz  a  környezetvédelmi  hatóság  előzetes  vizsgálatban  hozott  döntésétől  függően 
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik. A  Békés, külterület 0151/6 
hrsz.-ú ingatlanon végzett inert hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozóan 
a  82283-043/2013.  számú  előzetes  vizsgálati  eljárást  lezáró  határozat  kiadásra  került.  Az 
előzetes  vizsgálati  eljárást  lezáró  határozatban  megállapításra  került,  hogy  a  telephelyen 
folytatni  kívánt  tevékenység végzése során nem származhatnak jelentős környezeti  hatások, 
ezért  a  tevékenység  megkezdéséhez  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem 
szükséges.

• Az előzetes vizsgálati  eljárást lezáró határozatban a telephelyen kezelt inert hulladékok fajtái 
megegyeznek  a  hulladékgazdálkodási  engedély  kérelmi  dokumentációban  bemutatott 
hulladékokkal. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban az előkezelni és hasznosítani 
kívánt hulladékok mennyisége 20.000 t/évben került meghatározásra. A hulladékgazdálkodási 
engedélyt 24.990 t/év előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékmennyiségre kérik megadni a 
továbbiakban is. 

• Tekintettel  arra,  hogy a telephelyen előkezelni  és hasznosítani  kívánt  hulladékmennyisége a 
korábbi engedélyben meghatározott mértéket 25%-kal nem haladja meg, nem tartozik a Khvr. 2. 
§ (2) bekezdés abg) pontja alá.

• Az  irodák  és  a  szociális  épület  a  Békés,  Szarvasi  út  64/1.  szám  alatti  telephelyen 
megtalálhatóak.  A telephelyen 1 főt  foglalkoztatnak,  aki  a hulladék beszállításakor,  illetve az 
előkezelési tevékenység végzésekor tartózkodik az ingatlanon. A foglalkoztatottak egészségügyi 
ellátását a Di Palma San Bt. (Telephely: 5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor u. 6/14.) látja el.

• Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  a  telephelyen  nincs  bejelentés  köteles  légszennyező 
pontforrás. A  hulladékgazdálkodási  tevékenység  (előkezelés,  területfeltöltés)  során  kiporzás 
várható, mely ellen az Engedélyes szükség szerint locsolással védekezik.
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• Táj- és természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység országos 
jelentőségű védett természeti területet, ill.  Natura 2000 területet nem érint. Természetvédelmi 
szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

• A  tevékenység  végzése  során  a  földtani  közeg  védelme  megfelelő,  annak  szennyezése  a 
hulladéktároló helyek megfelelő műszaki kialakításának következtében nem várható. 

• A  mellékelt  dokumentáció  és  helyszínrajzok,  valamint  a  MEPÁR  áttekintése  során 
megállapítottam, hogy a telephely a védendő épületektől több, mint 100 m-re található. 

• Az üzemeltető az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik.
• Az Engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
• A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
• Az Engedélyes éves hulladékgazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.
• 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.

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 Kvt.  15.  §-ának,  valamint a  felszín  alatti  víz 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 
6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 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. §, 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) bekezdésén, 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 alapulnak.

A határozat a Ht. 62. § (1) és 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2) bekezdésében,  
valamint 9. § (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.
A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 14/2015. (III. 31.) FM rendelet  (a továbbiakban:  FM 
rendelet) 1.  melléklet  4.6.  és 5.  valamint  7.  pontjai  szerint  (a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, 
előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárás) 
710.000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént. 

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 116. § (2) bekezdés a)  
pontján, 117. § (1) bekezdésén, 118. § – 119. §-ain alapul. 

A fellebbezés igazgatási  szolgáltatási  díjáról  adott  tájékoztatás az FM rendelet  2.  § (5) bekezdésén, 
valamint 5. § (1) bekezdésén alapul. A díj megfizetését igazoló bizonylat megküldésének előírása az FM 
rendelet 5. § (6) bekezdése alapján történt.

A közhírré tételről 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) bekezdésén, valamint a  Korm. r. 
8/A. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul
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A hulladékkezelési engedélyt 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,  hozzájárulások 
beszerzése alól.

Tekintettel  arra,  hogy  2019.  január  30.  napjáig  meghoztam  jelen  döntésemet,  ezért  a  BE-02/ 
21/46152-003/2018. ügyiratszámú függő hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások.

Gyula, 2019. január 22.

Dr. Gulyás György
hivatalvezető

nevében és megbízásából

Farkas József
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.


	HATÁROZAT
	INDOKOLÁS

		2019-01-22T12:19:50+0100
	Békés Megyei Kormányhivatal 5761de7a1f056bbe18719ff36cd654f26108e7c8




