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Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

HATÁROZAT

A Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.) részére
engedélyezem,
hogy hulladékot kezeljen az alábbiak szerint:
1.) Engedélyes adatai:
Telephely:
6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4. 6023/1 hrsz. (gépek, berendezések tárolására)
KSH szám: 24291330-3811-113-03
Adószám:
24291330-2-03
KÜJ szám: 103 122 676
KTJ szám:
100 605 263
2.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:
Nem veszélyes hulladékok el kezelése, hasznosítása
Az engedélyezett tevékenység a 2012. évi CLXXXV. törvény 3. sz. melléklete szerint:
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását
eredményez talajtisztítást és a szervetlen épít anyagok újrafeldolgozását)
R12 Átalakítás az R1–R11 m veletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód
hiányában ez a m velet magában foglalhatja a hasznosítást megel
el készít
veleteket, mint például az R1-R11 m veleteket megel en végzett válogatás,
aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)
Az engedélyezett el kezelési tevékenység a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.
melléklete szerint:
E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, rlés)
E02 - 05 válogatás alaki jellemz k szerint (osztályozás)
E02 - 06 válogatás anyagmin ség szerint (osztályozás) – fémek leválasztása
3.) El kezelés és hasznosítás tevékenységbe bevonható hulladékok megnevezése,
mennyisége:

Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi F osztály
6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.
6701 Szeged, Pf. 1048.
+36 (62) 553-060
+36 (62) 553-068
www.csmkh.hu
alsotiszavideki@zoldhatosag.hu

Mennyisége
Azonosító
kód

Megnevezése
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ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT
TERÜLETEKR L KITERMELT FÖLDET IS)

17 01

beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01

beton

17 01 02

téglák

17 01 03

cserép és kerámiák

17 01 07

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

17 05
17 05 04
17 09
17 09 04

(tonna/év)

135 000

föld (ideértve a szennyezett területekr l származó kitermelt földet),
kövek és kotrási medd
föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
egyéb építkezési és bontási hulladékok
kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a
17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:
A nem veszélyes építési-bontási hulladékok törése, osztályozása változó helyszínen történik, a
tevékenységhez nem tartozik hulladékszállítási tevékenység; a Kft. Kiskunhalas, Szegedi út 4.
6023/1 hrsz.-ú telephelyén kizárólag a gépek, berendezések tárolása történik.
Az építési, bontási hulladékok kezelése a helyszínt l függetlenül azonos módon történik, a
kezelend hulladék összegy jtését, deponálást követ en a helyszínre szállított és letelepített
tör berendezéssel kezelik a hulladékot. A törést követ en permanens mágnessel szerelt
kihordószalag biztosítja a mágnesezhet fémek eltávolítását, a törés során keletkez
vasfémeket konténerbe gy jtik. A hulladék adagolása a tör berendezésbe homlokrakodóval
történik, a kezelést követ en a helyszínen gy jtik a tört anyagot annak felhasználásáig,
elszállításáig.
A kezelés során keletkez tört, osztályozott anyagot útfeltöltésekre, útstabilizálásra,
területkiegyenlítésre, rekultivációk, kármentesítések során a rétegrend kialakítására tervezik
felhasználni.
A gépjárm vek tárolása a saját telephelyén történik, a gépek-berendezések tisztítását, javítását
engedéllyel rendelkez küls vállalkozás, illetve szakszerviz végzi.
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5.) El írások:
5.1. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhet .
5.2. A változó helyszíneken történ hulladékgazdálkodási tevékenységet annak megkezdése
el tt 15 nappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes környezetvédelmi
hatóságnak, valamint önkormányzat jegyz nek, megjelölve az építés-bontás helyszínét,
a kezelend nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, továbbá a
kezelés várható id tartamát.
5.3. Amennyiben a különböz küls helyszíneken hasznosítani kívánt mennyiség eléri a 10
tonna/nap kapacitást, a tevékenység végzéséhez a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.
számú melléklete alapján el zetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges a területileg
illetékes környezetvédelmi hatóságon akkor, ha az ingatlanra vonatkozóan ilyen
vizsgálati eljárást még nem folytattak le.
5.4. A tevékenységet a legkisebb terhelést el idéz , a környezet veszélyeztetését és
szennyez dését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban el írtaknak megfelel en
kell végezni.
5.5. Az alkalmazott gy jt -, csomagoló- és takaróeszközök épségér l rendszeres
ellen rzéssel kell meggy dni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
5.6. A hulladék gy jtését a további kezelésre való átadás ütemének megfelel en kell
végezni. A hulladék további kezelésre való átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
5.7. A hulladék termel je, tulajdonosa köteles a birtokában lév , bármely tevékenységb l
származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gy jteni.
5.8. Az elkülönítetten gy jtött hulladékot más hulladékkal vagy eltér tulajdonságokkal
rendelkez más anyagokkal összekeverni tilos.
5.9. Az aprítással, osztályozással el állított anyag épít anyagként történ értékesítése, illetve
beépítése az építési termékek m szaki követelményeinek, megfelel ség igazolásának,
valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló
rendelet szerinti megfelel ségi igazolás birtokában lehetséges. Az err l szóló okiratot 5
évig meg kell rizni, és ellen rzéskor fel kell tudni mutatni.
5.10. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkez alapanyag min sége
nem megfelel , illetve termékként történ értékesítése nem megoldható, úgy azt
hulladéknak kell tekinteni és további kezelésér l gondoskodni kell.
5.11. A járm vek mosása, javítása, karbantartása csak erre vonatkozó engedéllyel rendelkez
telephelyen, üzemanyaggal történ
feltöltésük csak engedéllyel rendelkez
üzemanyagtölt állomáson történhet.
5.12. A hulladék kezel je hulladéktípusonként az átvett és átadott hulladékokról a hatályos
jogszabálynak megfelel en naprakész nyilvántartást köteles vezetni, és a jogszabályi
el írások szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni hatóságunk felé.
5.13. A tevékenysége során keletkez egyéb hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekr l szóló jogszabálynak megfelel
nyilvántartást köteles vezetni, valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell
teljesíteni hatóságunk felé.
5.14. A tevékenység során keletkez veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel
rendelkez hulladékkezel nek adható át.
5.15. A hulladék kezel technológia berendezéseit úgy kell letelepíteni és üzemeltetni a
hulladékkezelés helyszínén, hogy az inert hulladék kezelésével járó légszennyez anyag
kibocsátás bármilyen id járási viszony esetén se terhelhesse a szomszédos ingatlanokat.
5.16. Tilos a légszennyezés, valamint a leveg lakosságot zavaró b zzel való terhelése,
továbbá a leveg olyan mérték terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
5.17. Az üzemeltetés során a légszennyez anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell
tartani, illetve a legkisebb mérték re kell lecsökkenteni.
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5.18. Az üzemelés ideje alatt minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés
csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, el re megtervezett, szervezett
munka- és gépjárm koordinálás).
5.19. A deponált építési és bontási hulladékokat folyamatosan nedvesen kell tartani a kiporzás
megakadályozása érdekében. Amennyiben ez nem lehetséges, a depóniákat takarni kell.
5.20. A k tör berendezést csak a vízpermetez egyidej használata esetén szabad
üzemeltetni.
5.21. A napi munka befejezésekor a kiülepedett port haladéktalanul fel kell takarítani.
5.22. A burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyez désekt l (pl.
sár) a másodlagos porszennyezés megel zése miatt.
5.23. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkez környezetszennyezést – a
kárelhárítás egyidej megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell
jelenteni.
5.24. Káreseményt követ en meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg, a felszín alatti víz
elszennyez dött-e.
5.25. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerz dés az engedélyezett
tevékenység befejezéséig nem mondható fel.
5.26. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunknak a környezetvédelmi biztosítás
meglétér l szóló igazolást.
5.27. A tevékenység végzése során nem léphetik túl a jelen határozatban szerepl éves
mennyiséget.
5.28. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén engedélyes köteles a
környezetvédelmi hatóság részére tárgyév február 28-ig felügyeleti díjat fizetni.
5.29. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkez
változást azok bekövetkezését követ 15 napon belül bejelenteni a hatóságunknak.
6.)
a) Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély id beli hatályának
lejártát követ en is folytatni kívánja, akkor az id beli hatály lejárta el tt legalább 75 nappal új
engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
b) Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban el írt
kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélyt l
eltér módon végzi, akkor — a külön jogszabályban el írt szankciók alkalmazása mellett — a
környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsért állapot megszüntetésére feltételek és határid
el írásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy
felfüggesztése mellett.
c) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha
a) az engedély megadásához el írt 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 kötelezettségekr l
szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmez a
kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
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az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltér módon gyakorolja, vagy az
engedély jogosultja a hatósági ellen rzést akadályozza.
e) Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá
vonatkozó hatósági határozat el írásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban
meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
A 2015. április 15-én benyújtott 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18-21. §-ban el írt
hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát és üzemnaplót jóváhagyjuk.
Az engedély területi hatálya:
Telephelyen kívül folytatott tevékenység tekintetében: Magyarország területe.
A Kiskunhalas, Szegedi út 4. 6023/1 hrsz.-ú telephelyen kizárólag a gépek, berendezések
tárolása történik.
Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat joger re emelkedését követ 5 év.
*
Szakkérdés vizsgálata:
1. környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és
esetleges hatások felmérésére, a fert
betegségek terjedésének megakadályozására, a
rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású
követelmények érvényesítésére kiterjed en:
1. A hulladékok kiszóródásuknak megel zésér l folyamatosan gondoskodni kell.
2. Véd felszerelést folyamatosan biztosítani szükséges a munkavégzés helyszínén.
3. A dolgozóknak érvényes orvosi alkalmassági vizsgálattal és véd oltásokkal kell
rendelkezniük.
Szakhatóság állásfoglalása:
1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4610-1/2015. ált. számú állásfoglalása:
„Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi F osztály (6721
Szeged, Fels -Tisza part 17.), Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas,
Szegedi út 4.) kérelmére, Kiskunhalas, Szegedi út 4. szám alatti telephelyre vonatkozó nem
veszélyes hulladék el kezelés, hasznosítás engedély kiadására indult hatósági eljárásban
megküldött 105148-1-3/2015. szakhatósági megkeresésre a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:
A nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez el írásokkal
hozzájárulok.
El írások, feltételek:
1. A tervezett tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró
módon kell végezni.
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2. A tevékenység végzése során nem okozhatják a vonatkozó jogszabály (B)
szennyezettségi határértékénél kedvez tlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
3. Az el kezelt nem veszélyes hulladék további hasznosítása kizárólag igazoltan
szennyez désmentes állapotában történhet.
4. A felszín alatti vizek jó min ségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység
végzése során szennyez anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez
vezet anyagok használata, illetve elhelyezése csak m szaki védelemmel folytatható.
5. A munkagépek, járm vek mosása, javítása, karbantartása csak erre vonatkozó
engedéllyel rendelkez telephelyen történhet.
6. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megel zése érdekében
a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat,
illetve az eljárást megszüntet végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
*
A határozat ellen a közlést l számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi F felügyel séghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,
mint els fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két példányban benyújtandó
fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett
igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, azaz 295 000 Ft, amelyet a Csongrád Megyei
Kormányhivatal 10028007-00299664-00000000 el irányzat-felhasználási számú számlára
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 kérelmez az eljárás 590 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási
költség nem merült fel.
INDOKOLÁS
A Homokhátsági Környezettechnika Kft. 2015. április 1-jén kérelmet nyújtott be
hatóságunkhoz a Kiskunhalas, Szegedi út 4. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék
el kezelése, hasznosítása tevékenységek engedélyezése tárgyában. Az ügyfél kérelmével
együtt 470 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat is megfizetett. Mivel a hulladékgazdálkodási
engedély iránti kérelem el kezelési és hasznosítási tevékenységre is vonatkozik, így az
igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen 590 000 Ft, ezért további 120 000 Ft díj
befizetése volt szükséges.
Az ügyfél a hatóság 105148-1-1/2015. számú hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási
díj kiegészítés megfizetésének igazolása) 2015. május 4-én teljesítette.
A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy az hiányos volt, ezért a
105148-1-6/2015. számon tényállás tisztázásra vonatkozó végzést írtunk ki, amelyben az
engedélyezési dokumentáció kiegészítését kértük.
A fenti számú végzésben kérteket az ügyfél a 2015. június 9-én érkezett beadványával
teljesítette, melyben a fenti kérelmét kiegészítette.
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A hatásterületen él ket felügyel ségünk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7)
bekezdésének megfelel en hirdetményi úton értesítette az eljárásról. Hirdetményünk
2015.04.23. és 2015.05.11. között kifüggesztésre került Kiskunhalas Város Polgármesteri
Hivatal hirdet tábláján.
Észrevétel a közzététel ideje alatt nem érkezett.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelel számú alkalmazott áll
rendelkezésre, továbbá 1 f környezetvédelmi megbízott látja el a tevékenység felügyeletét.
A kezelés során alkalmazott gépek és berendezések a következ k: City Skid 7V4 típusú
Konténer-Mobil pofástör , JCB 530 és JCB 410 típusú homlokrakodók, XCG 240 típusú
forgó kotró, DT 70 típusú dózer és billen platós teherautó.
A Kft. becsatolta a Generali Biztosító Zrt. biztosítási kötvényét (kötvényszám:
95590980920095100), mely szerint a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési
felel sséget is tartalmazó biztosítással rendelkezik.
A benyújtott adóigazolás alapján a Kft.-nek nincs lejárt adó- és köztartozása.
Az engedélyes rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkez
káresemények elhárítására vonatkozó havária tervvel.
A hatóság el írásainak indokolása:
Hulladékgazdálkodás:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján:
12. § (1) A hulladéktermel az ingatlanon képz dött hulladék gy jtését az ingatlan területén
hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezheti.
(2) A gy jt - a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - tevékenységét gy jtésre
vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.
(3) A gy jt
által gy jtött hulladék el zetes válogatása, el zetes tárolása kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel - összesen
legfeljebb 1 évig végezhet . Ezt követ en a hulladék kezelésér l haladéktalanul gondoskodni
kell.
15. § (1) A hulladék hasznosítója azt a hasznosítási m veletet alkalmazza, amely a
hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében legjobb környezeti eredményt
biztosítja.
31. § (1) A hulladékbirtokos a hulladék kezelésér l a) az általa üzemeltetett hulladékkezel
létesítményben vagy berendezéssel végzett el kezel , hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,
b) a hulladék hulladékkezel nek történ átadása, c) a hulladék szállítónak d) a hulladék
gy jt nek, e) hulladék közvetít nek történ átadása, f) keresked nek történ átadása útján
gondoskodik.
56. § (1) Tilos a veszélyes hulladékot a környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül más
hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság
engedélyével végezhet .
70. § (1) Az a kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, valamint az a
közszolgáltató, amely hulladékkezel létesítményt üzemeltet, a kezelésre kerül hulladék
mennyiségével arányosan, biztosítékot nyújtó
71. § A tevékenységével okozható, el re nem látható környezeti károk felszámolását lehet vé
tev
finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az a
kormányrendeletben meghatározott gazdálkodó szervezet, a) amelynek tevékenysége során
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kormányrendeletben meghatározott mennyiség hulladék képz dik, b) amely e törvény
szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet
végez,
72. § (1) A céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, illetve a közszolgáltató,
valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követ
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.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 107. a) pontja alá tartozó hasznosítási tevékenység esetén
el zetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a veszélyes hulladékok kezelésér l szóló 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendeletben megadottak az irányadók.
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekr l szóló
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § alapján: A hulladék termel je, gy jt je, szállítója,
közvetít je, keresked je és kezel je a tevékenysége során telephelyenként és
hulladéktípusonként képz
, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az
adott telephelyen nyilvántartást vezet.
A kezelhet hulladékok körét a hatóságunk a hulladékok jegyzékér l szóló 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet szerint felsorolt hulladéktípusok jegyzéke alapján állapította meg.
Kérelmez igazolta, hogy megfelel végzettséggel rendelkez környezetvédelmi megbízottat
foglalkoztat.
Leveg tisztaság-védelem:
A leveg védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4.
§-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a leveg lakosságot zavaró b zzel való terhelése,
továbbá a leveg olyan mérték terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
A Rendelet 27. (2) bekezdése értelmében „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének
feltételeit rögzít jogszabályban foglaltaknak nem megfelel berendezésben történ égetése, a
háztartásban keletkez papírhulladék és veszélyesnek nem min sül , kezeletlen fahulladék
háztartási berendezésben történ égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek
min sül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.”
A Rendelet 26. § (2) bekezdés el írja, hogy „Diffúz forrás a lehet legkevesebb légszennyez
anyag leveg be juttatásával alakítható ki, m ködtethet és tartható fenn. A diffúz forrás
ködtetése, fenntartása során az üzemeltet a diffúz forrás környezete és az ingatlan
rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”
A benyújtott dokumentáció szerint a tevékenység végzése során a Rendelet alapján a
környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó bejelentés köteles légszennyez pontforrást
nem terveznek üzemeltetni.
Zaj- és rezgésvédelem:
A Kft. által elvégzett számítások alapján a törési tevékenységb l ered hangnyomásszint a
tör berendezést l számított
65 m-en belül 60 dBA,
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40 m-en belül 65 dBA,
25 m belül 70 dBA alá csökken.
A küls helyszíneken a tevékenység végzése során a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 2. számú mellékletében meghatározott határértékeket kell betartani.
*
A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
A rendelkezésre álló dokumentációt áttanulmányozva, és a 2015. május 22-én végzett
helyszíni szemle tapasztalatait figyelembe véve megállapítottam, hogy a környezetegészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges
hatások felmérésére, a fert
betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és
rágcsálóírtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési
szilárd hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények
érvényesítésére kiterjed en, a Homokhátsági Környezettechnika Kft tevékenysége a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekr l szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelete, az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés
rendjér l szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelete, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény, a nemdohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a munkaköri, szakmai,
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésér l szóló 33/1998.
(VI. 24.) NM rendelete és a fert
betegségek és a járványok megel zése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekr l szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelete
(jogszabályokban) foglaltaknak megfelel.
A szakhatóságokat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelölésér l szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés alapján
2015. április 22-én kerestem meg.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalását a rendelkez részben
el írtam.
Szakhatósági állásfoglalás indokolása:
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály:
„Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi F osztály
105148-1-3/2015. – 2015. április 23. napján érkeztetett – megkeresésével a Homokhátsági
Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.) Kiskunhalas, Szegedi út 4. szám
alatti telephelyre vonatkozó nem veszélyes hulladék el kezelés, hasznosítás engedély
kiadására indult hatósági eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a
továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt
kereste meg.
A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés szerint és a 8. számú melléklet II.
táblázat alapján hulladékgazdálkodási tevékenység engedély megadására irányuló els fokú
eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a Katasztrófa-védelmi Igazgatóságot
szakhatóságként jelöli ki. A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak
elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek min sége védelmére jogszabályban, illetve
határozatban meghatározott el írások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkez
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csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis
véd területére, véd idomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott el írások
érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás
vizsgálata.
A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott
szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
A hulladékgazdálkodási engedély kérelem mellékleteként elektronikus úton rendelkezésre
bocsátott Kerelem+mellekletek file nev , Béresné Terbe Edit környezetvédelmi megbízott
által, 2015. április 1. napján készített leírás alapján a tevékenységet változó helyszínen fogják
végezni, a nem veszélyes hulladék hasznosítása változó helyszínen történik majd. A dolgozók
szociális igényeinek kielégítését mobil WC telepítésével, engedéllyel rendelkez szakcég fogja
biztosítani. A berendezéseknek technológiai vízigénye nincs, a tevékenység végzése során
keletkez szálló por megkötésére használnak vizet, melyet lajtos kocsiból vagy szippantós
autóból fogják biztosítani. Szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem számolnak. A
munkagépek üzemanyag töltése a helyszínem történik. A munkagépek mosása a
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. üzemeltetésében lév Kiskunhalasi Regionális
Hulladéklerakó telephelyén történik.
Feltételeimet a felszín alatti víz védelme érdekében írtam el . A felszín alatti vízre vonatkozó
(B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekr l és a szennyezések mérésér l szóló 6/2009.
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
A felszín alatti vizek védelmér l szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a)
bekezdés alapján szennyez anyagok felszín alatti vízbe történ bevezetésének megel zésére
vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó min ségi állapotának biztosítása érdekében
tevékenység végzése során szennyez anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezet anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megel
intézkedéssel, és – az engedélyezhet közvetlen bevezetések kivételével – m szaki védelemmel
folytatható.
A döntést megalapozó jogszabályhelyek:
1. A felszín alatti vizek védelmér l szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.
2. A felszíni vizek min sége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet.
3. A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelmér l szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet.
A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott
iratanyag/tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követ en a fenti jogszabályi hivatkozásokat
figyelembe véve a rendelkez részben foglaltak szerint döntöttem.
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 14. § alapján hatóságom szakhatósági
állásfoglalását a megkeresés beérkezését követ naptól számított harminc napon belül köteles
megadni.
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A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határid be a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjed id .
A szakhatósági megkeresés 2015. április 23. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre
szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határid n belül adta ki.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6)
bekezdése alapján adtam.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, továbbá a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3)
bekezdés és a 8. számú melléklet II. táblázata, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 11. pontja állapítja meg.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehet ségét a Ket. 44. § (9) bekezdése
zárja ki.”
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je szakhatósági eljárását V/295-2/2015.
számú nyilatkozatában megszüntette az alábbiak szerint:
„Az Önök által hivatalomhoz küldött, 2015.04.20-én kelt szakhatósági megkeresésükre, a
Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.)
hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék el kezelése, hasznosítása) kapcsán
természetvédelmi hatósági hatásköröm hiányát állapítom meg, egyben
megszüntetem a szakhatósági eljárást.
Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, csak az ügy érdemében hozott határozat,
ennek hiányában az eljárást megszüntet végzés elleni fellebbezésben támadható meg.
INDOKOLÁS
A Csongrád Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi F osztálya
(6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.) hatóságom felé szakhatósági megkeresést intézett, a
Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.)
hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék el kezelése és hasznosítása)
tárgyában.
A megküldött szakhatósági megkeresésben foglalt tevékenység végzés helyszíne (Az ország
egész területe) alapján, figyelemmel a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet 31. § (3) bekezdésében, illetve a 8. sz. melléklet II. táblázatában leírtakra, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (továbbiakban: Ket.) 45/A. § (2) bekezdés szerinti hatásköri és illetékességi
vizsgálatra, illetve a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képvisel -testületének 59/2005. (XI.
30.) Ktr. sz. a helyi környezet védelmér l, a közterületek és ingatlanok rendjér l, a település
tisztaságáról szóló, a 31/2007. (XII. 05.) Ktr. sz. egyes helyi jelent ség természeti emlékek
védetté nyilvánításáról szóló és a 22/2005.(VI.01.) az egyes területek helyi jelent ség védett
természeti területté nyilvánításáról szóló rendeletére, természetvédelmi hatósági
hatásköröm hiányát állapítottam meg, egyben a Ket. 45/A. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel en megszüntettem a szakhatósági eljárást, mivel a tervezett
tevékenység az ország bármely pontját érintheti.
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A döntés elleni fellebbezési lehet ségét a Ket. 98. § (2), (3) bekezdése alapján zártam ki.
Hatóságom hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésér l szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet
31. § (3) bekezdése szerint a 8. sz. melléklet II. táblázatában leírtak állapítják meg.”
*
A kérelmet és a mellékelt dokumentációt hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkez
részben foglaltaknak megfelel en döntött.
A rendelkez rész 6. a) pontjában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételér l, valamint hatósági engedélyezésér l 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 el .
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban:
FM rendelet) 1. számú mellékletének I/5. és I/7. pontja alapján határoztam meg.
Az ügyintézési határid lejártának napja: 2015. július 17.
A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.
Az engedélyt a fentiek szerint a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adtam 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: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése
alapján biztosítottam.
A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell el terjeszteni,
amely a megtámadott döntést hozta.
Hatóságom hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

Szeged, 2015. július 10.

Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Dr. Mader Balázs
osztályvezet -helyettes
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Kapják:
1. Homokhátsági Környezettechnika Kft.
(6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.)
tv.
2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)
HKP
3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je
(6400 Kiskunhalas, H sök tere 1.)
HKP
4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
(6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.)
5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)
tájékoztatásul, HKP
6. Hatósági Nyilvántartás
7. Irattár
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