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H A T Á R O Z A T 
 

Az EL-SZABÓ Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 6044 Kecskemét, Hetény vezér u. 9/A., KÜJ: 101 758 376, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

13514187#cegkapu, rövidített elnevezése: EL-SZABÓ Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

 

Név: EL-SZABÓ Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített elnevezés: EL-SZABÓ Kft. 

Székhely: 6044 Kecskemét, Hetény vezér u. 9/A. 

Telephely: 6044 Kecskemét, Hetény vezér u. 9/A. (20286/9 hrsz.) 

KÜJ szám: 101 758 376 

KTJ szám: 101 559 822 

Adószám: 13514187-2-03 

KSH szám: 13514187-3831-113-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-112597 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

 

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése. 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek 

felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:  

 

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]; 
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R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az 

elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. 

pontja szerinti előzetes tárolást jelenti]. 

 

Az engedélyezett előkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint: 

 

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

E02-06   válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) 

E02-08  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések bontása 

 

3.) A hulladékgazdálkodási – gyűjtés, előkezelés – tevékenységbe bevonható veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító kód 

Hulladék típus megnevezése Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 

ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, 

ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

02 01 
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és 

halászat hulladéka 

02 01 10 fémhulladék 4 750 

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

07 05 
gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék 

07 05 14 szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól 4 750 

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA 

09 01 fényképészeti ipar hulladéka 

09 01 07 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír 4 750 

09 01 08 ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír 4 750 

09 01 10 egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül 4 750 

09 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 4 750 

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

10 07 ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék 

10 07 02 
elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) 

és fölözék 
4 750 

10 07 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 4 750 

10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék 

10 08 08* elsődleges és másodlagos termelés sósalakja 4 750 

10 08 09 egyéb salakok 4 750 

11 

FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS 

BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK 

HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA 

11 05 tűzihorganyzási eljárások hulladéka 

11 05 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 4 750 

12 
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

12 01 
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladék 

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 4 750 

12 01 02 vasfém részek és por 4 750 



3 

 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 4 750 

12 01 04 nemvas fém részek és por 4 750 

15 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 

FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, 

SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 

hulladékot) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 4 750 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 4 750 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 4 750 

16 
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 

HULLADÉK 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű 

(ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint 

karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 

16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

16 01 17 vasfémek 4 750 

16 01 18 nemvas fémek 4 750 

16 01 19 műanyagok 4 750 

16 01 20 üveg 4 750 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 

16 02 13* 

veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely 

különbözik 

a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

4 750 

16 02 14 
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig 

terjedő hulladéktípusoktól 
4 750 

16 02 16 
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 

02 15-től 
4 750 

16 07 
szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve 

a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék) 

16 07 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 4 750 

16 08 kimerült katalizátorok 

16 08 01 
arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú 

elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07) 
4 750 

17 
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 

17 02 fa, üveg és műanyag 

17 02 02 üveg 4 750 

17 02 03 műanyag 4 750 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 4 750 

17 04 02 alumínium 4 750 

17 04 03 ólom 4 750 

17 04 04 cink 4 750 

17 04 05 vas és acél 4 750 

17 04 06 ón 4 750 

17 04 07 fémkeverék 4 750 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 4 750 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 

KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ 

SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 



4 

 

19 10 fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék 

19 10 01 vas- és acél hulladék 4 750 

19 10 02 nemvas fém hulladék 4 750 

19 12 
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, 

tömörítés, pellet készítés) származó hulladék 

19 12 02 fémvas 4 750 

19 12 03 nemvas fémek  

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI 

HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 

HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakció (kivéve a 15 01) 

20 01 35* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 

01 23-tól 

4 750 

20 01 36 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 
4 750 

20 01 39 műanyagok 4 750 

20 01 40 fémek 4 750 

Összesen 4 750 

 

A fenti táblázatban foglalt minden veszélyes hulladék típus esetében engedélyezett az R12, R13 hasznosítási 

műveletek elvégzése, mint előkezelési tevékenység. 

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

Az EL-SZABÓ 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, melyek majd újabb mérlegelést követően kerülnek a bontócsarnokba, ahol 

az előkezelést is végezni fogják. Így kerül sor a műanyag burkolatok leszerelésére, a hasznosítható alkotók 

(vas, réz, kábel, motor stb.) szétválasztására. 

A technológia során kézi szerszámokat szükség esetén használnak. A kezelésen átesett hulladékot a további 

kezelőhöz történő elszállításig az úgynevezett készáru raktárban tárolják. A szállítást szerződött partnerek 

végzik. 

A veszélyes hulladéktároló hely műgyanta padozatú, a tárolás kémiai hatásoknak ellenálló műanyag 

edényzetben történik. A telephelyen egyszerre legfeljebb 180 tonna hulladékot tárolnak. A telephelyen az 

anyagmozgatást kézi erővel illetve targoncával végzik. 

 

5.) Előírások: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

1. A telephelyen évente maximálisan 4 750 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes és 

veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése végezhető. 

2. A telephelyen, a veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló helyeken az egyidejűleg gyűjtött hulladék 

mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére 

alkalmas helyek összes befogadó kapacitását (veszélyes hulladék – 15 tonna, nem veszélyes hulladék –

165 tonna). 

3. A hulladéktároló helyeken a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 

1 évig tárolható. 

4. A telephelyen a veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyeken az egyidejűleg gyűjtött 

hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített 

gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. 

5. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig 

gyűjthető. 

6. Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani. 
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7. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségeket nem lépheti túl. 

8. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről 

szóló igazolást. 

9. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi 

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

10. Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított 

15 napon belül a környezetvédelmi hatóság felé bejelenteni. 

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

alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 

referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell 

végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység 

nem végezhető. 

12. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolás másolatát 

minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére. 

13. A veszélyes hulladék gyűjtője és kezelője a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően naprakész nyilvántartást 

köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal, valamint a rendelet szerint adatszolgáltatásra 

kötelezett Hatóságunk felé negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig. 

14. A nem veszélyes hulladék gyűjtője és kezelője a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően naprakész 

nyilvántartást köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal, valamint a rendelet szerint 

adatszolgáltatásra kötelezett Hatóságunk felé a tárgyévet követő év március 1. napjáig.  

15. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) veszélyes hulladékok esetében a 

tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni. 

16. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok telephelyi gyűjtése és előkezelése végezhető. 

17. Elektromos és elektronikai berendezések hulladékait elkülönítetten kell gyűjteni. 

18. 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.  

19. 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. 

20. 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.  

21. Az elektromos és elektronikai hulladékok előkezeléséből származó másodlagos hulladékokat úgy kell 

további kezelésre átadni, hogy teljesüljön az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/214. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. 

pontjában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke. 

22. A 16 01 17 és 16 01 18 azonosító kódszámú nem veszélyes hulladékok kizárólag arra végleges 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcégektől valamint regisztrált gépjármű javító 

műhelyektől vehetők át.  

23. Az egyéb hulladékgazdálkodási engedéllyel nem rendelkező hulladékbirtokosoktól átvenni kívánt fém 

hulladékokat, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013 VM rendelet 2. melléklete szerint, a 20. főcsoportba 

kell besorolni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni 

25. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni. 

26. 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. 
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Levegőtisztaság-védelem: 

27. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való 

terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

28. A tevékenység végzése során a hulladékok gyűjtése és előkezelése csak környezetszennyezést kizáró 

módon történhet. 

29. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a légszennyezés 

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

koordinálás). 

 

Földtani közeg védelme: 

30. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

és igénybe vételt okozza. 

31. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

32. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező 

anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve 

elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

33. Havária/káresemény bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

azonnal meg kell kezdeni, és azonnal bejelenteni Hatóságunknak. 

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

eredményről tájékoztatni kell Hatóságunkat. 

 

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: 

 

A gyűjtési és előkezelési tevékenységek tekintetében: 6044 Kecskemét, Hetény vezér u. 9/A. (20286/9 hrsz.) 
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Az engedély érvényességi ideje:  

 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

Jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség által 28607-6-23/2014. számon, veszélyes és nem veszélyes hulladék 

gyűjtésére kiadott hulladékgazdálkodási engedély valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal által 

28607-9-8/2016. számon, veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelésére kiadott, [CSZ/01/2745-5/2016. 

számon (KTFO-azonosító: 28607-9-22/2016.) módosított] hulladékgazdálkodási engedély. 

 

A hatóságunkhoz benyújtott, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt hulladéktároló hely 

üzemeltetési szabályzatot és veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot 

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 települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően: 

   

valamint 

 

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: 

 

 Az EL-SZABÓ Kft. által benyújtott veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és 

előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból 

kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/3587-1 /2019.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által, az EL¬SZABÓ 

Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6044 Kecskemét, Hetényvezér u. 7-9.) kérelmére, 

Kecskemét, Hetényvezér u. 7-9. 20286/9 hrsz. alatti székhelyen/telephelyen veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésére 

indult hatósági eljárásban megküldött BK-05/KTF/03537-5/2019. számú szakhatósági megkeresésére a 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok. 

 

Előírások: 

1. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM- FVM együttes 

rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

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. 
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4. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági 

állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 

(Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.” 

 

2. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

35310/2052-1/2019.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Az EL-SZABÓ Kft. (6044 Kecskemét, Hetényvezér u. 9/A. szám (20286/9 hrsz.), adószám: 13514187-2-

03) kérelmére a 6044 Kecskemét, Hetényvezér u. 9/A. szám alatti telephelyen hulladékgazdálkodási 

engedély (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére) megadása ügyében a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály megkereste a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (a továbbiakban: hatóság). Hatóságom előtt indult szakhatósági 

eljárásban az engedély megadásához 

 

kikötés nélkül hozzájárulok. 
 

Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető 

végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, 

 – elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 

 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben 

ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybe vételével, a https://epapir.gov.hu oldalon 

keresztül), 

 indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 300.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

A kérelmező az eljárás 600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 
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Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

A fellebbezésről lemondás esetén, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt 

lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az elsőfokú döntés közlésekor, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről, az utolsóként 

kézhez kapott lemondás hatósághoz való megérkezésének napján válik véglegessé a döntés. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Az EL-SZABÓ Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 6044 Kecskemét, Hetény vezér u. 9/A., KÜJ: 101 758 376, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

13514187#cegkapu, rövidített elnevezése: EL-SZABÓ Kft.) 2019. június 20-án – veszélyes és nem veszélyes 

hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (telephelyi gyűjtés, előkezelés, valamint országos 

szállítás és kereskedelem) iránti – kérelmet terjesztett elő hivatalunknál. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a szerint a 

kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján 

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján 

végezhető. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Bács-Kiskun megye vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el. 

 

A Rendelet 10. § g) pontja szerint az országos környezetvédelmi hatóság jár el elsőfokon országos 

illetékességgel a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 13. §-ában és 14. §-ában foglalt tevékenységgel kapcsolatos 

hatósági eljárásban környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági 

engedély megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több területi környezetvédelmi hatóság 

hatáskörét érintő illetékességi területére terjed ki. 

 

A Rendelet 8. § alapján országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos 

környezetvédelmi hatóság), és országos illetékességű természetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: 

országos természetvédelmi hatóság) (a továbbiakban együtt: országos környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatóság) – kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben – a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 

 

Az Ákr. 17. § A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha 

valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező 

hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti. 

 

Tekintettel arra, hogy a kérelem részben – a kérelem országos hulladék szállítás és kereskedelem része 

tekintetében – több területi környezetvédelmi hatóság hatáskörét érintő illetékességi területét is érinti, az Ákr. 

17. §-a alapján a kérelmet részben – a kérelem országos hulladék szállítás és kereskedelem része tekintetében  

– BK-05/KTF/03537-2/2019. számon áttette hivatalunk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz. 

 

A fentiek alapján az eljárást hivatalunk a kérelem – a Kecskemét, Hetény vezér u. 9/A. szám (20286/9 

hrsz.) alatti székhelyen / telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése és 

előkezelése – része tekintetében folytatta le. 

 

A kérelmező EL-SZABÓ Kft. 2019. július 3-án a kérelme kiegészítéseként megküldte hivatalunknak a 

cégkivonatát. 
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Hivatalunk BK-05/KTF/03537-4/2019. számú hiánypótlási felhívására a kérelmező ügyfél 2019. július 3-án 

igazolta az igazgatási szolgáltatási díj (600 000 Ft) megfizetését. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk megállapította, hogy az hiányos, hiánypótlás, tényállás 

tisztázás szükséges, ennek megfelelően BK-05/KTF/03537-12/2019. számon az alábbiakra hívta fel 

hivatalunk az ügyfelet: 

 

1. „A dokumentációban a telephelyen egyszerre tárolható hulladékok mennyiségéről csak 

általánosságban írnak. Kérjük hulladék fajtánként az egyszerre tárolható hulladékok mennyiségét és 

a tároló hely kapacitást tonnában kifejezve megadni. 

2. Kérjük az előkezelni kívánt hulladékok mennyiségét hulladék fajtánként tonnában megadni. 

3. A dokumentáció nem tartalmazza az előkezelési tevékenységek E-kódjait. Kérjük ezek pótlását. 

4. A dokumentáció nem tartalmazza a hasznosítás vagy hasznosítást megelőző előkezelési 

tevékenységek R-kódjait. Kérjük ezek pótlását. 

5. Kérjük megküldeni az adó- és vámhatóság igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy nincs 

lejárt köztartozása. 

6. A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltaknak megfelelően kérem igazolni, hogy a 

benyújtott dokumentációt a hulladékgazdálkodás szakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértő készítette el.” 

 

A fenti számú felhívásra a kérelmező ügyfél az engedélykérelmét 2019. július 17-én kiegészítette. 

 

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 tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység üzemeltetése 1 műszakban, 7.00-14.50 óra között, 

munkanapokon történik.   

 

Az EL-SZABÓ Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a következő tárgyi feltételekkel 

rendelkezik: 

- T.SCALE BW-M mérleg 

- egyéb bontó eszközök (fúrógépek, csavarhúzógépek, fogók) 

- raklapemelő 

- gázüzemű targonca 

 

A hulladékgazdálkodási nyilvántartást az AMAKIR 3.1.4.4. program segítségével állítják össze 

 

Az EL-SZABÓ Kft. rendelkezik Uniqa Biztosító Zrt. biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 4912054, 

4912012, 4912013), mely szerint a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési felelősséget is tartalmazó 

biztosítással rendelkezik. 

 

Az EL-SZABÓ Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta a fedezeti igazolást, hogy a Fókusz 

Takarékszövetkezetnél 

vezetett 52000056-11031370 számú fedezeti számláján 200 000 Ft összeget hulladék-gazdálkodási 

tevékenységhez vagyoni biztosíték címén elkülönített, amelynek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a 

kedvezményezettje.  

 

Az EL-SZABÓ Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

Az EL-SZABÓ Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. 

rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.   
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Az EL-SZABÓ Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények 

elhárítására vonatkozó havária tervvel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

 

Az előterjesztett, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 

szerinti, a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési 

szabályzat megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésében és a 17. § (5) bekezdésben 

megadottaknak, így a 21. § (4) bekezdés és a 17. § (3) bekezdés alapján hatóságunk jóváhagyta. 

 

A rendelkező rész 1. és 7. pontjai szerinti előírásokat a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. és 3. pontjai szerinti előírásokat a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 4. és 5. pontjai szerinti előírásokat 246/2014. Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése, valamint 

17. § (3) és (5) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírás a Ht. 56. § (1) bekezdésén alapul. 

A rendelkező rész 8. pontjában, a környezetvédelmi biztosítás meglétének igazolására vonatkozó előírás a 

Ht. 72. § (1) bekezdés b) pontján alapul. 

A rendelkező rész 9. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. 

Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdése rögzíti. 

A rendelkező rész 11. pontja szerinti előírást 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontja szerinti előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. és 14. pontjaiban foglalt előírásokat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § és 12. §-a alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában foglalt előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontja szerinti előírást a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17., 36. pontjai, 12. § (2) bekezdése 

és 15. § (1)-(2) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 17., 18., 19., 20. és 21. pontjában foglalt előírást az elektromos és elektronikus 

berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. 

rendelet 25. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdései és 2. számú melléklet 2. pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 22. pontja szerinti előírást a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a hulladékjegyzékről szóló 72/2013 VM rendelet 2. melléklete 

alapján írtuk elő. 

 

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerint: 

 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 cm
2
; 

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 fluorozott-klórozott 

szénhidrogéneket (HCFC), a fluorozott szénhidrogéneket (HFC), a szénhidrogéneket (HC); 
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j) a gázkisülés elvén működő lámpákat; 

k) a 100 cm
2
-nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzőket (lehetőség szerint burkolattal együtt), 

valamint az összes olyan kijelzőt, amelynek háttérvilágítását gázkisüléses lámpával oldották meg; 

l) 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. 

(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 PCB/PCT 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 gyűjthető, előkezelhető hulladékok köre a hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

szerint került megállapításra. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 

A rendelkező rész 25. pontja a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 26. pontját a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a 

légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

Az R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe 

juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az 

üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról 

gondoskodik. 

A telephelyen a beruházással nem létesül az R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás. 
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Földtani közeg védelme 

Az engedélyes rendelkezik havária tervvel. 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szabályozza. 

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet számszerűsíti. 

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő. 

 

Zaj-és rezgésvédelem: 

A telep hatásterületén nincs védendő épület vagy védett terület. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 30. § (1) bekezdés és 31. § (1) bekezdés 

alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Nem veszélyes és Veszélyes hulladék: 

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának 

közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 

3.) NM rendelet, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

A Népegészségügyi Hatóság hatáskörét a Rendelet 31. § (2) bekezdése, 7. melléklet I. táblázat 3. pontja és 

a 8. melléklet I. táblázat 2. pontja, a Népegészségügyi Hatóság illetékességét a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá 

az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 4. § (1) 

bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki. 

 

* 

 

A szakhatóságokat az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

szerint, az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 58. és 64. pontjában (helyi 

természetvédelem) 59. pontjában (iparbiztonság) valamint 60., 61. 62. és 63. pontjában (vízügy-

vízvédelem) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a természetvédelmi szakhatósági eljárását 18654-2/2019. számon 

megszüntette. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály, és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 
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A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3587-1 /2019.ált. sz. szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály BK-05/KTF/03537-5/2019. számú, 2019. június 28. napján érkeztetett megkeresésével az EL-

SZABÓ Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6044 Kecskemét, Hetényvezér u. 7-9.) 

kérelmére Kecskemét, Hetényvezér u. 7-9. 20286/9 hrsz. alatti székhelyen/telephelyen veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység 

engedélyezésére indult hatósági eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 

szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 60., 

61., 62. és 63. pontja, veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék 

előkezelés, hasznosítási és tárolási tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység vízellátásának, 

csapadék- és szennyvíz elvezetésének a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vízbázisra, és a vizek 

lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata érdekében az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint 

illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján a fent 

hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

Az EL-SZABÓ Elektronikai Bontó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. veszélyes- és nem veszélyes hulladékok 

gyűjtésével és előkezelésével kíván foglakozni. A hulladékok átvételük után a nyers-áru raktárba kerülnek, 

ahol rövid ideig, anyag-fajtánként vannak tárolva, amíg kezelésre nem kerülnek. A kezelés során keletkező 

frakciók mérlegelés után kerülnek a készáru raktárba, ahol addig tárolják, míg a szerződött partnereik el 

nem szállítják. 

 

Vízellátás: 

A telephely vízellátása a városi ivóvízhálózatról biztosított. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A keletkező kommunális szennyvizek a városi szennyvízcsatorna hálózatba kerülnek bevezetésre. 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Csapadékvíz-elhelyezés: 

A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A lehulló csapadékvíz zöldfelületeken szivárog el. 

A vízügyi hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, 

hogy a tevékenység a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, vizek 

lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol. 

 

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása: 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. 

szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak 

betartásával hozzájárulni. 
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A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának 

biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

 

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése 

során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata 

illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető közvetlen bevezetések 

kivételével műszaki védelemmel folytatható. 

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2019. június 28. napján érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 

19. táblázat 60., 61., 62. és 63. sz. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 

adtam ki.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 35310/2052-1/2019.ált. sz. szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„Az EL-SZABÓ Kft. (6044 Kecskemét, Hetényvezér u. 9/A. szám (20286/9 hrsz.) kérelmére indult, a 6044 

Kecskemét, Hetényvezér u. 9/A. szám alatti telephelyen hulladékgazdálkodási engedély (veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére) megadásának ügyében a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint 

engedélyező hatóság 2019. június 28-án megkereste a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, mint 

első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A benyújtott dokumentáció, valamint a 35310/2052-1/2019.ált. számú jegyzőkönyvben rögzített helyszíni 

szemle tapasztalatai alapján fent részletezettek szerint döntöttem. 

 

Szakhatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú 

melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 59. pontjában meghatározott vizsgálatokat 

lefolytatta, amely során az alábbiakat állapította meg: 

 

A vizsgált helyszínen az Ügyfél fő tevékenységéből adódóan különféle összetételű és mennyiségű veszélyes és 

nem veszélyes hulladékok előkezelése és gyűjtése történik. 

 

A technológia üzemeltetése és az üzemszerű működés során a környezetbe jutó veszélyes anyagok 

kikerülésének lehetősége csekély mértékben áll fenn. A terület fekvéséből adódóan ár- és belvíz a kérdéses 

területet nem veszélyezteti. A hulladékkezelésből illetve gyűjtésből származó környezeti veszély minimális. A 

tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi szempontokat vizsgálva a telephely a hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően működik. 
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A fentiek alapján az Ügyfél veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelése és gyűjtése tevékenységére 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadásának engedélyezésére irányuló kéreleméhez 

szakhatóságként kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom jogalapja a R. 1. számú melléklet 19. pontja, valamint az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése. Az 

önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

 

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű 

táblázat 59. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.” 

 

* 

 

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és annak kiegészítéseit a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a 

rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

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.  

 

Tekintettel arra, hogy az engedélyes az érintett telephelyre vonatkozóan veszélyes és nem veszélyes hulladék 

telephelyi gyűjtése és előkezelése tevekénységek végzésére érvényes engedéllyel rendelkezik, hatóságunk 

rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 28607-6-23/2014. számon, veszélyes és nem 

veszélyes hulladék gyűjtésére kiadott hulladékgazdálkodási engedély valamint a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal által 28607-9-8/2016.számon, veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelésére kiadott, 

[CSZ/01/2745-5/2016. számon (KTFO-azonosító: 28607-9-22/2016.) módosított] hulladékgazdálkodási 

engedély. 

 

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 

4.6. pontja (nem veszélyes hulladékok gyűjtése) és 4.6. és 11. pontja (veszélyes hulladékok gyűjtése) valamint 

5. pontja (nem veszélyes hulladékok előkezelése) és 5. és 11. pontja (veszélyes hulladékok előkezelése) 

tartalmazza. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/03537-3/2019. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. 

augusztus 14. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, 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 döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. §-a alapján biztosítottam. 

 

A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 
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A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A jogorvoslati eljárás díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. augusztus 13. 

 

 

        

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. EL-SZABÓ Kft. (6044 Kecskemét, Hetényvezér u. 7-9.)                                              13514187#cegkapu 

2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály  

Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                           HKP 

3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                        HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség         

      (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.)                                                                                                   HKP 

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)                                        HKP 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) - tájékoztatásul                                                                         HKP      

7. Hatósági nyilvántartás 

8. KTSZO 

9. Irattár 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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