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Tárgy: EL-SZABÓ Elektronikai Bontó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft, Kecskemét,
hulladékgazdálkodási engedély

HATÁROZAT
Az EL-SZABÓ Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6044 Kecskemét,
Hetényvezér u. 7-9.) részére
hulladékgazdálkodási engedélyt adok,
az alábbiak szerint:
1.) Engedélyes adatai:
Engedélyes neve: EL-Szabó Elektronikai Bontó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely/telephely: 6044 Kecskemét, Hetényvezér utca 7-9., hrsz.: 20286/9
KSH szám: 13514187-3831-113-03
KÜJ szám: 101758376
KTJ szám: 101559822
Cégjegyzékszám: Cg. 03-09-112597
2.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:
Veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése
Az engedélyezett tevékenység a 2012. évi CLXXXV. törvény 3. sz. melléklete szerint:
RÍ 2 Átalakítás az R Í-R Í 1 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód
hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő
műveleteket, mint például az R l-R l 1 műveleteket megelőzően végzett válogatás,
aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)
RÍ 3 Tárolás az R l- R l2 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén
az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1)
bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti).

Az engedélyezett tevékenység a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint:
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
E02 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása
Postacím: Csongrád Megyei Korm ányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
H 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
6701 Szeged, Pf. 1048.
* + 3 6 (62) 681-681
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3.) Gyűjtés, előkezelés tevékenységbe bevonható hulladékok megnevezése, mennyisége:
Azonosító
kód
10
10 08
10 08 08*

Hulladék típus megnevezése

Mennyisége
[tonna/év]

15 01 01

TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék
elsődleges és másodlagos termelés sósalakja
50
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)
20
papír és karton csomagolási hulladék

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

15
15 01

15 01 03
16

16 01

16 01 17
1601 18

30

50
fa csomagolási hulladék
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)
vasfémek
145
145
nemvas fémek

1601 19

műanyagok

10

16 01 20
16 02

üveg

10

16 02 13*
16 02 14
16 02 16
17
17 02
17 02 02

elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés,
490
amely
különbözik
a 16 02 09-től 16 02 12-ig teijedő hulladéktípusoktól
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16
700
02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely
500
különbözik a 16 02 15-től
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZEIVNYEZETT
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET Ií3)
fa, üveg és műanyag
10
üveg

17 02 03
17 04
17 04 01

műanyag

10

fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
vörösréz, bronz, sárgaréz

140

17 04 02

alumínium

100

17 04 04

cink

100

17 04 05

vas és acél

150
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100

17 04 06

ón

17 04 07
17 04 11

150
fémkeverék
350
kábel, amely különbözik a 17 04 10-től
TELEPULESI HULLADÉK (HAZTARTASI HULLAI)EK ES A
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESI*CEDELMI,
IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTE/E AZ
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakció (kivéve a 15 01)
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és
650
elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21től és a 20 01 23-tól

20
20 01
20 01 35*

20 01 36
20 01 39

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

700
140

Összesen

4 750

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:
A Kft. a hulladékok egy részét a szerződött partnereitől a telephelyen veszi át, másik részét
külön szállítási engedély alapján saját gépjárműveivel szállítja be az intézményektől,
gazdasági társaságoktól a telephelyre. A hulladékokat mérlegelést követően anyagfajtánként,
méret és alak szerint elkülönítve a raktár nyersáru részlegén tárolják, majd újabb mérlegelést
követően kerülnek a bontó csarnokba. Itt történik az előkezelés, melynek műveletei a (E02 06)
válogatás anyagminőség szerint, és a (E02 08) hulladékká vált elektromos, elektronikus
berendezés bontása. így kerül sor a műanyag burkolatok leszerelésére, a hasznosítható alkotók
(vas, réz, kábel, motor stb.) szétválasztására.
A technológia során kézi szerszámokat, szükség esetén flexet használnak. A kezelésen átesett
hulladékot a további kezelőhöz történő elszállításig az u.n. készáru raktárban tárolják. A
szállítást szerződött partnerek végzik.
2.

*

2

Hulladék tárolásra a telephelyen lévő 325 m -es nyers- és készáruraktár, valamint a 1107 m es térburkolaton lévő konténerek állnak rendelkezésre. A térburkolatnak része a 270 m2-es
fedett szín.
A veszélyes hulladék tároló hely műgyanta padozatú, a tárolás kémiai hatásoknak ellenálló
műanyag edényzetben történik.
A telephelyen egyszerre legfeljebb 90 tonna hulladékot tárolnak.
A telephelyen az anyagmozgatás kézi erővel illetve targoncával történik.
5. Előírások:
5.1. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető.
5.2. Elektromos és elektronikai berendezések hulladékait elkülönítetten kell gyűjteni.
5.3. Az elektromos és elektronikai hulladékok tárolása és előkezelése, valamint a
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a mindenkor hatályos
vonatkozó jogszabály szerinti előírások teljesítése mellett történhet.
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5.4. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést az átvételi helyhez, valamint az
átvételi helytől a hulladék kezelésének helyére történő szállítása során nem kell
veszélyes hulladékként szállítani.
5.5. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását és gyűjtését úgy kell
végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra
előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. Az újrahasználatra
előkészítés és az újrafeldolgozás különösen akkor biztosítható, ha a hulladékká vált
elektromos, elektronikus berendezés szállítása és gyűjtése során a hulladék nem
károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.
5.6. A bontás során az elektronikai hulladékokon, azok alkatrészekre történő szétszerelésén
kívül egyéb műveleteket, kezelést nem végezhetnek.
5.7. Az elektromos és elektronikai hulladékok előkezeléséből származó másodlagos
hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön a 197/214. (VIII. 1.)
Kormány rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott hasznosítási és
újrafeldolgozás! arány mértéke.
5.8. A 16 01 17 azonosító kódszámú hulladékok, valamint a 16 01 18 azonosító kódszámú
hulladékok átvétele csak az arra engedéllyel, illetve nyilvántartásba vétellel rendelkező
hulladékgazdálkodó vállalkozásoktól, valamint gépjármű szervizektől történhet.
5.9. Az előkezelt hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó vállalkozásnak
szabad átadni.
5.10. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége az előkezelési tevékenység
helyigényét is figyelembe véve nem haladhatja meg a gyűjtésre alkalmas helyek összes
befogadó kapacitását. Ennek figyelembevételével a gyűjtőhelyen egyszerre legfeljebb
90 tonna hulladék tárolható, melyből 10 tonna a veszélyes hulladék, 70 tonna a fém
hulladék és 20 tonna a nem fém hulladék mennyisége.
5.11. A veszélyes hulladék kizárólag a telephelyen kiépített veszélyes hulladék tárolóhelyen
tárolható.
5.12. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és
kizárja a környezetkárosítást.
5.13. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből
származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven - veszélyes
hulladék esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon - gyűjteni.
5.14. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal
rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
5.15. Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres
ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
5.16. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy - nem
konténerben történő tárolás esetén - a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható,
figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell
tüntetni.
5.17. A telephely nyitott, térburkolattal ellátott részén hulladék tárolás kizárólag
konténerekben történhet. Hulladék ömlesztve, a térburkolaton még átmenetileg sem
tárolható.
5.18. A gyűjtött hulladék a telephelyen legfeljebb a vonatkozó jogszabályban meghatározott
ideig tárolható, azt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
5.19. A hulladék gyűjtését a további kezelésre való átadás ütemének megfelelően kell
végezni. A hulladék további kezelésre való átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
5.20. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék
lehető legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a
nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.
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5.21. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok
betartása mellett történhet.
5.22. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be
kell tartani.
5.23. A hulladéktároló hely üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az üzemeltetés
megfeleljen az elérhető legjobb technikának.
5.24. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a
telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon
üzemnaplót vezet.
5.25. A hulladékkezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről
szóló jogszabálynak
megfelelően
anyagmérleg
alapján,
technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés
során keletkező hulladékokról, valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell
teljesíteni hatóságunk felé.
5.26. A telephelyen keletkező egyéb hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást
köteles vezetni, valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni hatóságunk
felé.
5.27. A telephelyen biztosítani kell, hogy a munkagépekből csepegés, elfolyás ne
történhessen, környezetszennyezést ne eredményezzen.
5.28. Tilos a légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget
okoz.
5.29. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag
kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell
lecsökkenteni.
5.30. A diffúz porkibocsátást minden technikai és munkaszervezési eszközzel minimálisra
kell csökkenteni.
5.31. A telephelyen folytatott tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok káros mértékű
légszennyezést ne okozzanak.
5.32. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében
a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
5.33. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződés az engedélyezett
tevékenység befejezéséig nem mondható fel, továbbá Kérelmező köteles Hatóságunkat
haladéktalanul értesíteni a biztosítással kapcsolatos váltó zásokról (megszűnés,
módosítás, váltás stb.).
5.34. A pénzügyi biztosíték az engedély érvényességi ideje alatt folyamatosan rendelkezésre
kell álljon.
5.35. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunknak a környezetvédelmi biztosítás
meglétéről szóló igazolást.
5.36. Tevékenység végzése során nem léphető túl a jelen határozatban szereplő éves
mennyiség.
5.37. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén engedélyes köteles a
környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat fizetni.
5.38. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező
változást azok bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenteni a Hatóságunknak.
A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:
5.39. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység
megszüntetését a megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be
kell jelenteni.

5

5.40. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles
gondoskodni.
5.41. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep
működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a
Hatóságunk megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és
tájrendezés feltételeit.
6 .)

a) Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának
lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új
engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
b) Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt
kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől
eltérő módon végzi, akkor — a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett — a
környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő
előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy
felfüggesztése mellett.
c) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha
a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy,
azt megszünteti, valamint
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével,
szennyezésével, károsításával jár.
d) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem
tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a
kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az
engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
e) Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá
vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban
meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
Az engedély területi hatálya:
6044 Kecskemét, Hetényvezér utca 7-9., hrsz.: 20286/9
A kérelem részeként benyújtott, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. §-ban előírt
hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyjuk.
*
Szakkérdés vizsgálata:
1. 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
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települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású
követelmények érvényesítésére kiterjedően:
- A tevékenység során be kell tartani a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv-ben
és végrehajtási rendeleteiben foglalt kötelezettségeket.
- A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének, valamint a telephely rágcsáló- és
rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.
- 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.
2. a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az egészségkárosító kockázatok és esetleges
hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék
gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyására, tárolására, közegészségügyi
feltételeinek érvényesítésének vizsgálatára kiterjedően:
- A környezet-egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében a telephely működtetése
során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a veszélyes hulladék
ne szennyezze a környezetet, iíl. közegészségügyi kockázatot ne okozzon.
- A hulladékkezelés során a hulladékokkal végzett tevékenységet olyan módon kell
megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, elfolyást.
*
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 356Q0/9980-4/2015.ált sz. szakhatósági
állásfoglalása:
„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
megkeresésére indult szakhatósági eljárásban, EL-SZABÓ Kft. (6044 Kecskemét, Hetény
vezér u. 7-9.) részére Kecskemét, 6044 Hetény vezér u. 7-9. sz. - 20286/9 hrsz. - alatti
telephelyen folytatni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés
engedély kiadásának tárgyában
szakhatósági hozzájárulásomat megadom az alábbi feltételekkel:
Előírások, feltételek:
1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek
veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenység végzése során nem okozhatják a vonatkozó jogszabály (B)
szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység
végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki
védelemmel folytatható.
A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL, tv. (Két.) 44. § (9) bekezdése alapján
csak az I. fokú határozat, illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott
fellebbezésben lehet.”
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Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 35310/283-3/2015. ált, sz. szakhatósági állásfoglalása:
„Az El-Szabó Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6044 KecskemétHetényegyháza, Hetényvezér u. 7-9.) (a továbbiakban: Ügyfél) a 6044 KecskemétHetényegyháza, Hetényvezér u. 7-9. szám alatti telephelyére vonatkozó, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály előtt 28607-9-6/2015.
ügy számon folyamatban lévő, veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység
előkezelésének engedélyezése tárgyú hatósági eljárásban mint hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező szakhatóság a veszélyes és nem veszélyes hulladék kezeléséhez
hozzáj árulok.
Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
*
Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat jogerőre emelkedését követő 5 év.
Az engedély jogerőre emelkedésével érvényét vesztik hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 28607-613/2010. számú engedély.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,
mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó
fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja - a jogszabályban meghatározott esetek kivételével - a befizetett
szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 150 000 Ft, melyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00335663-00000000 előirányzat-felhasználási
számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát
hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni
jelen határozat számát.
A kérelmező az eljárás 300 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette.
A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés
nélkül jogerőre emelkedik.
INDOKOLÁS
Az EL-SZABÓ Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a KecskemétHetényegyháza, Hetényvezér utca 7-9. számú székhelyén veszélyes és nem veszélyes
hulladék előkezelés tevékenységet a hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, 28607-613/2010. számú hulladékkezelési engedélye alapján végzi. Az engedély 2016. február 16-ig
érvényes.

A Kft. 2015.október 1-jén veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és kezelési, valamint
nem veszélyes hulladék szállítási, kereskedelmi, gyűjtési és kezelési tevékenység
engedélyezésével kapcsolatos kérelmet nyújtott be az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (a továbbiakban: Főfelügyelőség). A Főfelügyelőség az
OKTF-KP/13232-5/2015. sz. végzésében a kérelmet - a Kecskemét-Hetényegyháza,
Hetényvezér u. 7-9, szám, 20286/9 hrsz. alatti székhelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék
kezelés engedélyezése vonatkozásában —részben áttette a hatóságunkhoz.
Az ügyfél hatóságunk 28607-9-1/2015. sz. hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésének igazolása és a tervdokumentáció elektronikus adathordozón való benyújtása)
2015. november 27-én; 28607-9-3/2015. sz. tényállás tisztázásra vonatkozó felhívását 2016.
január 13-án teljesítette.
A kérelem, a tervdokumentáció és a kiegészítések alapján hatóságunk az alábbiak
figyelembevételével döntött:
Személyi» tárgyi és pénzügyi feltételek:
A hulladékgazdálkodási tevékenységet a telephelyen megfelelő számú alkalmazott látja el,
továbbá a hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására
megfelelő végzettségű alkalmazott áll rendelkezésre.
A tárolóhely működési szabályzatát és az üzemnaplót a dokumentáció melléklete tartalmazza.
A Kft. becsatolta havária tervét, továbbá a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
biztosítási kötvényét (kötvényszám: 31133925), mely szerint a tevékenységre vonatkozó
környezetszennyezési felelősséget is tartalmazó biztosítással rendelkezik. Engedélyes
pénzügyi biztosítékként benyújtotta igazolását arról, hogy a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél
200 000 Ft zárolt összeggel rendelkezik, mely a tevékenység felhagyása, vagy egy esetleges
felszámolás esetén fedezi a tárgyi telephelyen tárolt hulladékok kezelőhöz történő
elszállításának költségeit.
A benyújtott nyilatkozat alapján a Kft.-nek nincs köztartozása.
Hulladékgazdálkodás:
A dokumentációhoz csatolták a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti hulladéktároló
hely üzemelési szabályzatát, mely megfelel a 246/2014. (LX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5)
bekezdésében megadottaknak, így felen határozatban hivatalunk jóváhagyta.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján:
- 4. § Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a
lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele
csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a
hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének
csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan
területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.
(2) A gyűjtő - a (2a) bekezdésben és a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel
—tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.
(3) A gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel —összesen
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legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul
gondoskodni kell.
(4) A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot
más hulladékkal vagy eltérő tulaj donságokkal rendelkező más anyagokkal
összekeverni nem lehet.
15. § (5) A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás
megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
31. § (2) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a) az általa üzemeltetett
hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy
ártalmatlanító eljárás, b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.
56. § (1) Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal,
illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.
62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység [...] a környezetvédelmi hatóság által kiadott
hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.
70. § (1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a
közszolgáltató, amely hulladékkezelő létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerülő hulladék
mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó céltartalékot képez.
71. § A tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását
lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a
kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, [...] b) amely e törvény szerint
hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet
végez [...].
72. § (1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a
környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év
május 31-ig a környezetvédelmi hatóságnak igazolja, hogy
b) a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
82/A. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási
engedélyhez kötött tevékenységet folytat, tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi
hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet.

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
- 25. § (1) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést - különösen az
ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő
berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsövek hulladékát és a fotovoltaikus
panelek hulladékát - elkülönítetten kell gyűjteni.
(2) Ha az elektromos, elektronikus berendezés nem háztartásban képződő hulladéka
történelmi hulladéknak minősül, és a nem természetes személy hulladékbirtokos a
hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést nem helyettesíti új, azonos vagy
azonos funkciójú elektromos, elektronikus berendezéssel, a hulladékká vált elektromos,
elektronikus berendezést a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezet által üzemeltetett gyűjtőhelyen a jogosultnak átadja, és annak kezelési
költségeit megfizeti.
(3) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést az átvételi helyhez, valamint
az átvételi helytől a hulladék kezelésének helyére történő szállítása során nem kell
veszélyes hulladékként szállítani.
(4) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását és gyűjtését úgy kell
végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra
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előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. Az újrahasználatra
előkészítés és az újrafeldolgozás különösen akkor biztosítható, ha a hulladékká vált
elektromos, elektronikus berendezés szállítása és gyűjtése során a hulladék nem
károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.
(5) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását a 9. mellékletben
meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelően kell végezni.
26. § (1) A kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből
valamennyi folyadékot és legalább a következő anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat,
összetevőket kell eltávolítani (eltávolítás):
a) a PCB, valamint PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
szóló miniszteri rendeletben meghatározott PCB-t tartalmazó berendezéseket;
b) a higanyt tartalmazó összetevőket, így különösen a kapcsolókat, a háttérvilágítást
biztosító lámpákat;
c) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó elemeket, akkumulátorokat;
d) a mobiltelefonok nyomtatott áramköri lapjait általánosan, továbbá egyéb eszközök
nyomtatott áramköreit, ha a nyomtatott áramköri lap felülete nagyobb, mint 10 cm2;
e) a tonereket (a folyadékos, zselés és színes tonereket egyaránt);
f) a brómtartalmú gyulladásgátló szert tartalmazó műanyagokat;
g) az azbeszthulladékot, valamint az azbeszttartalmú összetevőket;
h) a katódsugárcsöveket;
i) a fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (CFC), a részlegesen halogénezett fluorozottklórozott szénhidrogéneket (HCFC), a fluorozott szénhidrogéneket (HFC), a
szénhidrogéneket (HC);
j) a gázkisülés elvén működő lámpákat;
k) a 100 cm2-nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzőket (lehetőség szerint
burkolattal együtt), valamint az összes olyan kijelzőt, amelynek háttérvilágítását
gázkisüléses lámpával oldották meg;
1) a külső elektromos vezetékeket;
m) a külön jogszabály szerint meghatározott nehezen feldolgozható kerámiaszálakat
tartalmazó összetevőket;
n) a radioaktív alkotókat tartalmazó összetevőket, kivéve a határérték alattiakat;
o) a 25 mm-nél nagyobb magasságú, 25 mm-nél nagyobb átmérőjű vagy hasonló méretű,
veszélyes anyagokat tartalmazó elektrolitikus kondenzátorokat.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a
következő alkatrészeket és összetevőket kell eltávolítani:
a) a katódsugárcsövek esetében a fluoreszkáló réteget;
b) az ózont lebontó gázokat tartalmazó elektromos, elektronikus berendezések és az olyan
elektromos, elektronikus berendezések esetében, amelyek globális felmelegedési
potenciálja a 15-ös értéket meghaladja, így különösen a habokat és hűtőberendezéseket, a
gázokat ki kell vonni és azokat kezelni kell; az ózont lebontó gázokat az ózonréteget
lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletében előírtaknak megfelelően kell kezelni;
c) a gázkisüléses lámpák esetében a higanyt.
(3) Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés
kizárólag az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előkezelést követően kezelhető.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az ne akadályozza az
elektromos, elektronikus berendezés vagy a berendezés egyes összetevőinek
környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasználatát és újrafeldolgozását.
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(5) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés tömegét a kezelést
megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően meg
kell mérni.
(6) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető
legjobb technikát kell alkalmazni.
27. § A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére - a tárolást is
ideértve - szolgáló helyen a következő feltételeket kell biztosítani:
a) mérleg a kezelt hulladék tömegének mérésére,
b) át nem eresztő felületek és víz-, illetve időjárásálló borítás a megfelelő területeken, a
kiömlő anyag összegyűjtésére alkalmas eszközökkel, szükség esetén ülepítőkkel és
tisztító-zsírtalanító berendezésekkel,
c) megfelelő hulladéktároló hely a szétszerelt alkatrészekhez, összetevőkhöz,
d) megfelelő tartályok a szárazelemek, a P CB/P CT tartalmú kondenzátorok és egyéb
veszélyes hulladék, így különösen a radioaktív hulladék tárolására, valamint
e) vízkezelő berendezések, az egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezéseknek
megfelelően.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló 225/2015.
(VIII. 7.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.
A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaimat a 309/2014. (XII.
11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője,
kereskedője és kezelője - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tevékenysége
során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy
általa kezelt hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.), valamint aó. §, a8. § é s a
10. § alapján tettem.
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján:
- 2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
8. hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással
rendelkező terület vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő
által átvett, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő
tárolására szolgál, ideértve a Ht. 2. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is.
- 19. § (1) Aki hulladékot tárol, a tárolást - a hulladékgyűjtő udvar kivételével hulladéktároló helyen végzi.
(2) Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély tárolásra
vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
(3) A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék
zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló
hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges
leghosszabb időtartamát a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyben
határozza meg.
- 21. § (1) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés
megfeleljen az elérhető legjobb technikának.
(2) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a
telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
(4) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és
ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési
szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez
csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a
környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.
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30. § Az e rendelet hatálybelépésekor működő munkahelyi gyűjtőhely, hulladékgyűjtő
udvar, hulladéktároló hely - ideértve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti tárolótelepet is
valamint üzemi gyűjtőhely e rendeletben meghatározott módon történő műszaki
kialakításáról, e rendelet hatálybalépését követő 2 éven belül gondoskodni kell, ha
kialakítása nem felel meg a 2. melléklet szerinti követelményeknek.

A kezelhető hulladékok körét a hatóságunk a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet szerint felsorolt hulladéktípusok jegyzéke alapján állapította meg.
Kérelmező igazolta, hogy megfelelő végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat
foglalkoztat.
Telepengedélyezési eljárás során a 25465-7-1/2013. ügyszámon adott hatóságunk
szakhatósági hozzájárulást. A Kft. a hulladék gyűjtési tevékenységét a 28607-6-23/2014.
számú engedély alapján végzi.
Levegőtisztaság-védelem:
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a szerint tilos a
légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő
olyan mértékű terhelése, mely légszennyezettséget okoz. A Korm. rendelet 26. § (2)
bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbejuttatásával
alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
A benyújtott tervdokumentáció szerint a Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi hatóság
hatáskörébe tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesült.
Zaj-és rezgésvédelem:
A telep hatásterületén nincs védendő épület vagy védett terület.
A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
1. Nem veszélyes hulladék:
Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély
kiadásának a fenti kikötések betartása mellett közegészségügyi akadálya nincs.
Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem.
A nyilatkozat kikötéseit a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a települési
szilárd és folyékony hidladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM együttes rendelet alapján adtam ki.
Hatáskörömet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (Két.) 44. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és természeh’édelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet 31. § (3) bekezdése, illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.)
Kormányrendelet 4. §. (3) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok}'ól szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. §
(4)-(5) bekezdése állapítja meg.
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2. Veszélyes hulladék:
A kérelemben foglaltak alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység végzése - a
szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése esetén - nem kifogásolható.
Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, és a 7. sz. melléklet I. táblázat 3. pontban meghatározott
szakkérdésekre vonatkozóan, az „Állami Népegészségügyei és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2)
bekezdésében és „ a fővárosi és megy>ei kormányhivatalok}'ól, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról^ szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
megállapított illetékességgel adtam ki.
*
A szakhatóságokat közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. CXL. törvény 44. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. III. 30.) Korm.
rendelet 30. § (3) és 31. § (3) bekezdései alapján kerestem meg 2015. december 11-én.
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 35342-2/2015. számon szakhatósági eljárását
hatáskör hiánya miatt megszüntette.
A vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat a rendelkező részben előírtam.
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása:
„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
28607-9-4/2015. számú, 2015. december 12. napján érkezett megkeresésben kérte
Hatóságunk szakhatósági állásfoglalását az EL-SZABÓ Kft. (6044 Kecskemét, Hetény vezér
u. 7-9.) által indított; a Kecskemét, 20286/9 hrsz. alatti ingatlanon folytatni kívánt veszélyes
és nem veszélyes hulladék előkezelés engedély kiadásának eljárásban.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott
szakkérdés/szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
r

Az EL-SZABO Kft. tevékenysége során veszélyes és nem veszélyes hulladékot (elektronikai
hulladékot, csomagolási hulladékot, fémhulladékot) kíván begyűjteni és előkezelni.
A telephely vízellátása a városi ivóvízhálózatról biztosított. A keletkező kommunális
szennyvizek a városi szennyvízcsatorna hálózatba kerülnek bevezetésre. A telephelyen
technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik,
a telephelyre hulló csapadékvíz a zöldfelületeken elszivárog.
A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott dokumentáció alapján
megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó
jogszabályi előírásoknak.
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) c)
pontja alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére
vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében
tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B)
szennyezettségi határérté ke.
A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
határozza meg.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a
felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy
hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések
teljesülését.
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 14. § alapján hatóságom szakhatósági
állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles
megadni.
A Két. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
A kérelem 2015. december 12. napján érkezett a vízügyi hatóságra. Hatóság az ügyfelet TVH100885-2-1/2015. számú végzéssel hiánypótlás teljesítésére hívta fel. Ügyfél a felhívásnak
2016. január 7. napján érkezett levelében tett eleget. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a
fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Két. 44. § (9) bekezdése
zárja ki.
Hatóságom a Két. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.
A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi
hatósági jeladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (LX. 4.) Kormány rendelet 2.
számú melléklet 11. pontja állapítja meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. sz. melléklet II.
táblázat „ C ” oszlop 5. pontja és 8. sz. melléklet II. táblázat „ F ” oszlop 2. pontja alapján, a
hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. ”
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásának indokolása:
„Az Ügyfél veszélyes hulladékkezelési tevékenység engedélyezése tárgyú kérelmet terjesztett
elő a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál
(a továbbiakban: hatóság). A hatóság 2016. január 20-án megkereste a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, mint első
fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.
Szakhatóságom a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
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(a továbbiakban: R.) 30. § (3) bekezdésében, valamint 31. § (3) bekezdésében meghatározott,
a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálatát lefolytatta, amely során az alábbiakat
állapította meg: A vizsgált helyszínen közintézmények, gazdálkodó szervezetek által
beszállított, illette azoktól begyűjtött elektronikai hulladékok hasznosítását célzó fizikai
előkezelést (bontás, darabolás, válogatás) végeznek A fizikai előkezelés azokra a
hulladékokra terjed ki,
melyek a beszállított állapotban nem alkalmasak
másodnyersanyagként történő közvetlen felhasználásra, A telephelyen az elektronikai
eszközökből kiszerelésre kerülő veszélyes hulladéknak minősülő részegységeket átmenetileg
tárolják (kondenzátorok, akkumulátorok, tonerek).
A technológia üzemeltetése során nem üzemszerű működés során a környezetbe jutó
veszélyes anyagok kikerülésének lehetősége nem áll fenn. A terület fekvéséből adódóan belvíz
a kérdéses területet nem veszélyezteti. A hulladékkezelésből származó környezeti veszély
kezelésére vonatkozó Kárelhárítási tervvel rendelkeznek, mely időszakosan oktatásra és
dokumentálásra kerül
A fentiek alapján a fenti hrsz.-ú területtel kapcsolatos hulladékkezelés engedélyéhez
hozzájárulok.
Szakhatósági állásfoglalásom jogalapja a R. 35. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Két.) 44. § (6) bekezdése és 72, § (1) bekezdése. Az önálló
fellebbezési jogot a Két. 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. Szakhatóságom hatáskörét és
illetékességét a R. 35. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVI1I. törvény 22, § (1)
bekezdés c) pontja, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló
43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. melléklete határozza meg. ”
*
A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és annak kiegészítéseit a hatóságunk érdemben
megvizsgálta és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.
Tekintettel arra, hogy az ügyfél 28607-6-13/2010. számon az érintett telephely
vonatkozásában veszélyes és nem veszélyes hulladék telephelyen történő előkezelésére
érvényes engedéllyel rendelkezik, hatóságunk rendelkezett arról, hogy ezen engedély jogerőre
emelkedésével érvényét veszti a 28607-6-13/2010. számú engedély.
A rendelkező rész 6. a) pontjában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, a 6. c) pontjában foglaltakat 15. § (2) bekezdése, a 6. d)
pontjában foglaltakat a 15. § (1) bekezdése alapján tettem. A 6. b) és e) pontokat a Ht. 84. és
86. § alapján írtam elő.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a
továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 5. és 11. pontjai tartalmazzák.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. március 2.
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Az engedélyt a fentiek szerint a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet előírásai alapján adtam meg.
A jogorvoslati eljárás díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.
Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése
alapján biztosítottam.
A fellebbezést a Két. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni,
amely a megtámadott döntést hozta.
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.
S z e g e d, 2016. február 1.

Dr. Juhász Tünde
konnánymegbízott nevében és megbízásából:
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