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H A T Á R O Z A T  
 
 

A Békés Megyei Kormányhivatal előtt indult hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének ügyében 
– a Poparec-Recycling Kft. ügyfél megbízásából eljáró Szilágyi Éva kérelmének helyt adva – a Békéscsaba, 
Kétegyházi út 22. szám (2626/6, 2627 hrsz.) alatti telephelyen a Poparec-Recycling Kft. (1016 Budapest, 
Csap u. 7. I. em. 15., KÜJ: 102 123 625) részére nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására és 
előkezelésére vonatkozóan az alábbi előírásokkal 

 
hulladékgazdálkodási engedélyt adok. 

 
I. 

 
Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:  

 Gyűjtés     G00 01 

 Előkezelés: 
E02 - 03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) 
E02 - 04 – tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás) 
E02 - 05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 
E02 - 06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) 
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). 

 Tárolás: 
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 hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya: 
 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 22. szám (2626/6, 2627 hrsz.) alatti telephely 

 
 

II. 
 
1. Az Engedélyes adatai: 

Az Engedélyes teljes neve: Poparec-Recycling Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft. 
Székhelye: 1016 Budapest, Csap u. 7. I. em. 15. 
KSH azonosító száma: 13511469-4919-113-01
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KÜJ száma: 102 123 625 
Telephelye: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 22. (2626/6, 2627 hrsz.) 
KTJ száma: 101 027 103 

 
2. Az engedély időbeli hatálya: 2026. május 31. 

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

3. Jelen engedély alapján a gyűjtési, előkezelési, tárolási tevékenységekbe bevonható nem veszélyes 
hulladékok azonosító kódja, megnevezése és éves mennyisége: 
 

Azonosító 

kódszám 
Hulladék megnevezése 

Gyűjtési, 
előkezelési, 

tárolási 
kódok 

Gyűjtés, 

tárolás és 

előkezelés 

(tonna/év) 

A telephelyen 

egyidejűleg 

gyűjthető, 

tárolható 

mennyiség 

(tonna) 

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

G00-01 

 

E02-03 

E02-04 

E02-05 

E02-06 

R12 

 

R13 

20 000 3 210 

07 02 műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, 
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 

07 02 13 hulladék műanyag 

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 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 

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 19 műanyagok 

 
17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 

17 02 fa, üveg és műanyag 

17 02 01 fa 

17 02 03 műanyag 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 

KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI 

VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

19 12 
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. 

osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék 
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19 12 01 papír és karton 

19 12 04 műanyag és gumi 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A 

HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI 

ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN 

GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

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

20 01 01 papír és karton 

20 01 39 műanyagok 

Összesen: - 20 000 3 210 

 
A felsorolt hulladéktípusok gyűjtésbe, előkezelésbe és tárolásba bevonható összes mennyisége 
nem haladhatja meg a 20 000 t/év mennyiséget, a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható 
maximális hulladékmennyiség pedig a 3 210 tonnát. 
 

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása: 
A Poparec-Recycling Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) jelen engedély alapján nem veszélyes 
hulladékok gyűjtését, tárolását és előkezelését végzi a Békéscsaba, Kétegyházi út 22. (2626/6, 2627 
hrsz.) szám alatti telephelyen. 
A határozat II. 3. pontjában felsorolt hulladékok beszállítása a telepre túlnyomórészt az Engedélyes 
saját gépjárműveivel – hulladékszállítási engedély alapján –, másrészt a hulladék birtokosa, termelője 
által történik. A hulladékok mérlegelését hitelesített MS-KTEN típusú teherfelvevő, MS-01/MTT típusú 
kiértékelő Kerék és tengelyterhelés mérlegen végzik. Valamennyi beszállítást dokumentálnak a 
szükséges iratokon, majd a telephelyre beszállított hulladékokat felvezetik a nyilvántartásba. 
Engedélyes lehetőséget biztosít ügyfelei számára zárt technológiájú konténeres hulladékgyűjtésre, 
melyhez saját tulajdonú, különböző méretű, kivitelezésű, valamint öntömörítő konténer áll rendelkezésre. 
A megtelt konténereket saját tulajdonú gépjárművekkel szállítják be a telephelyre. 
Tárolási lehetőségek: rakonca, kis- és ikerkonténer, horgonyzott kerekes kocsik, 30 m

3
-es nyitott 

Avermann típusú konténer, 31,93 m
3
 zárt préskonténer, préselt bálák, ömlesztett tárolás. 

Az anyagmozgatáshoz alkalmazott berendezések: 6 db kézi emelő (béka), 3 db targonca. 
A telephelyre beszállított hulladékok fogadására egy 3 200 m

2
-es, aszfaltburkolatú terület, illetve egy 

400 m
2
-es, és egy 380 m

2
-es válogatócsarnok szolgál. 

A beérkező hulladékokat 2 kategóriába sorolják: 

 Válogatást nem igénylő hulladékok: ezek az idegen anyagtól mentes hulladékok közvetlenül a 
bálázógép szalagjára kerülnek. A kész bálákat a telephelyről történő kiszállításig tárolóhelyen 
tárolják. 

 Válogatást igénylő hulladékok: lerakodás után a válogatócsarnokba kerülnek. 
Az előkezelés egy PAAL CONTI 200 B típusú és egy PAAL CONTI 125 típusú bálázógéppel és egy 
Taros 16.50-es iratmegsemmisítő géppel történik. A kész bálákat a csarnokba vagy az udvari nyílt 
tárolóhelyre szállítják. A gazdaságos kiszállítási mennyiség elérése után szerződött kezelőpartner 
részére adják át a hulladékokat. 
A Békéscsaba, Kétegyházi út 22. sz. (2626/6 és 2627 hrsz.) alatti ingatlan kerítéssel körülvett, zárható, 
biztonsági kamerával megfigyelt. A belső utak betonozottak. 
 
 

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei: 
1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt 

legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) 
hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet 
szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, 
illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi 
hulladékgazdálkodási hatóságot az eseményről. 

2. Az üzemelés során a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével járó események (havária 
helyzet) elhárításához elsődlegesen szükséges anyagok, eszközök helyszínen tartásáról 
mindenkor gondoskodni kell. 
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3. A telephelyre történő beszállítást megelőzően, illetve a telephelyen történő átvétel során meg kell 
győződni a hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan 
hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. 
pontjában felsorolt hulladékok között. 

4. A telephelyen üzemelő munkagépeken, illetve gépi berendezéseken – a helyszínen – csak az 
elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár 
elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők. 

 
 

III. 
 
A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához: 

1. A tevékenység során mindenben be kell tartani a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz 2021. 
május 25-én beérkezett engedély kérelemben, illetve a 2021. június 21-én beérkezett hiánypótlási 
dokumentációban, és az üzemeltetési szabályzatban megadott technológiai és biztonsági 
előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi szempontoknak megfelelő 
kezelését. 

2. Az átvett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. 
mellékletében előírt adattartalommal nyilvántartást kell vezetni. Az adatszolgáltatást a R. 10–13. 
§-ai, valamint a 2. és 3. melléklete alapján kell teljesíteni a területi hulladékgazdálkodási hatóság 
részére. 

3. Engedélyes a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásai szerint köteles 
megőrizni a hulladék-nyilvántartásának részét képező, a szállítmányokra vonatkozó, azt kísérő 
fuvarokmányokat, melyeket 5 éven belül nem lehet selejtezni. 

4. A nyilvántartás vezetése során a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok 
nyilvántartását elkülönített módon kell végezni. A termékdíjköteles termékekből képződött 
hulladékok nyilvántartásban történő elkülönítését a Ktdt. végrehajtására kiadott rendeletben 
meghatározott HKT kódok alá történő besorolással kell teljesíteni. 

5. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett hulladékok biztonságos, környezetvédelmi 
szempontból megfelelő gyűjtéséről, valamint a további kezelésre, hasznosításra történő 
rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt vehet igénybe. 

6. A telephelyi hulladéktároló helyeire vonatkozó – a 2021. május 25-én benyújtott kérelem 
mellékletét képező – üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom. Az engedélyezett tárolóhelyeken 
történő nem veszélyes hulladék tárolást a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell 
végezni. 

7. A gyűjtéshez és előkezeléshez kapcsolódó hulladéktárolás egyéb feltételei: 

 A telephelyen a hulladékok – legfeljebb 1 évig történő – előzetes tárolásáról 
környezetszennyezést kizáró módon kell gondoskodni. 

 Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladékgyűjtő terület kapacitásának mértékét, 
azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át. A telephelyen 
egyidejűleg tárolható hulladékok maximális mennyisége: 

– feldolgozásra váró hulladékok esetében: 2 410 tonna 
– feldolgozott, bebálázott hulladék esetében: 500 tonna (700 bála) a zárt 

csarnokban, illetve 300 tonna (400 bála) a nyílt hulladéktároló téren. 

 Nyílttéri tárolóhelyen az előkezelésre átvett hulladékokat – a hulladék fajtájának 
biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő 
méretű és kialakítású – zárt rendszerű konténerben kell tárolni. Meg kell akadályozni a 
hulladékok szél általi elhordását. 

 A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem 
konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, 
figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell 
tüntetni. 

 A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) 
állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék 
tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni. 

 A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést 
folyamatosan biztosítani kell. 
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8. Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére éves 
felügyeleti díjat fizetni. A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – 
meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

9. A telephelyen végzett hulladékkezelési tevékenység kizárólag csak a kérelemben és a csatolt 
helyszínrajzon megadott területen, a megadott épületekben, tárolóhelyeken és az engedélyezett 
berendezések igénybevételével történhet. 

10. A tevékenységből keletkező és visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell 
sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet szerint, és gondoskodni kell 
kezelésükről, ártalmatlanításukról. 

11. A telephelyen használt eszközök, munkagépek és szállítójárművek műszaki állapotát 
folyamatosan ellenőrizni szükséges. Amennyiben meghibásodást észlelnek (pl.: üzemanyag-
szivárgás, vagy olajfolyás), a szennyezett földtani közeget – amennyiben keletkezik – azonnal ki 
kell termelni és megfelelő műszaki védelemmel ellátott helyen kell tárolni mindaddig, amíg azt 
érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégnek át nem adják.  

12. Az üzemanyaggal működő munkagépek csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott 
helységekben használhatóak. 

13. A munkagépek és szállítójárművek tankolása, karbantartása csak külső vállalkozó erre 
engedélyezett telephelyén történhet. A gépjárművek és gépek tárolása csak betonozott területen 
történhet. 

14. A tevékenység esetleges felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell 
szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell. 

15. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a 
hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon 
belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak. 

16. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. 

 
B) Környezetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához: 

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének 
veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a 
földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-
koncentráció jellemez. 

2. A tevékenység végzése során használt munka- és rakodógépek, valamint eszközök műszaki 
állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. A munkagépek telephelyen belüli parkoltatása csak 
megfelelő műszaki védelemmel ellátott térrészen történhet. 

3. A telephelyi tevékenység során keletkező diffúz levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb 
technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 

4. Az ingatlan – kiemelten a közlekedőutak, a tároló területek – rendszeres karbantartásáról és 
tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező 
anyag juthasson a levegőbe. 

5. Az erősen kiporzó anyagok szállítása során a közúti jármű üzembentartója a szállított anyag által 
okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással) gondoskodni köteles. 

6. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, 
amely légszennyezettséget okoz. 

 
C) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához: 

1. A vízkivételi pontokon, ahol emberi fogyasztás céljára rendeltetésszerűen vételeznek vizet, ivóvíz 
minőségű víz biztosítása szükséges. Amennyiben a víz minősége nem ivóvíz minőségű, a 
vízkivételi helyeket „NEM IVÓVÍZ” feliratú táblával szükséges ellátni. A telephelyen 
foglalkoztatottak ivóvízellátását pedig megfelelő minőségű palackos ivóvízzel kell biztosítani. 

2. A kitermelt víz csak akkor használható fel tisztálkodási célokra, ha bakteriológia szempontból 
megfelelő minőségű. 

3. A telepen rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évenként 
két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni. 

4. A veszélyes anyagokat és készítményeket úgy kell felhasználni, hogy azok a biztonságot, az 
egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessék, 
károsíthassák. 



6 

 

5. A kémiai biztonságról szóló módosított 2000. évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal 
és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat be kell tartani. 

6. A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi 
biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek 
csökkentése érdekében – a foglalkoztatás feltételeként – külön jogszabály szerint biztosítania kell 
az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. 

7. A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés 
feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, 
rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a 
hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok 
figyelembevételével. 

8. Az öltözőhelyiség alapterületét úgy kell kialakítani, hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne 
akadályozzák. Az étkező helyiségben biztosítani kell az étkezés előtti hideg-meleg vizes 
kézmosás és kézszárítás lehetőségét, figyelemmel a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó 
személyek számára – megfelelő bútorzattal, igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására 
alkalmas berendezéssel kell ellátni. 

 
 

IV. 
 
A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához: 
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a 35400/1965-
1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi 
feltételekkel járult hozzá: 

1. A tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezését és károsítását kizáró módon kell 
végezni, a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek jelenlegi minőségének, a víztestek 
állapotának romlását nem okozhatja. 

2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről, kezeléséről és 
tárolásáról gondoskodni kell. 

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

4. A tevékenység végzése során kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, 
kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy 
onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen. 

5. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményt, havária helyzetet 
haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, és egyidejűleg 
intézkedni kell annak elhárítására 

 
 

V. 
 
Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya által BE/40/25129-013/2016. ügyiratszámon kiadott majd a BE-02/21/32727-
004/2017. ügyiratszámon módosított hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti. 
 
 

VI. 
 
A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, 
Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Megyei 
Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. 
A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani. 
 
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya. 
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Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy 
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a 
nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően 
módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a 
Békés Megyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a 
bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan 
hozzáférhetővé teszi. 
 
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, 
költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-
kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali 
kapujára (BEMKHKTF). 
 
Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a 
védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a 
perbeállítástól számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 
 
A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft. 
A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési 
jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen 
esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 
 
A határozat közhírré tétel útján is közlésre kerül. 
A közhírré tétel útján közölt döntést az erről szóló közlemény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek 
tekinteni. 
 
 

I N D O K O L Á S  
 
 
A Poparec-Recycling Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából Szilágyi Éva meghatalmazott 2021. 
május 25-én kérelmet nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztályára (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság), melyben a 
Békéscsaba, Kétegyházi út 22. (2626/6, 2627 hrsz.) alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási 
tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása, előkezelése) vonatkozásában 
hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. 
Fentiek alapján 2021. május 26-án közigazgatási hatósági eljárás indult. 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) 
bekezdése alapján a BE/38/03484-4/2021. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam az Engedélyest, hogy a 
kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el. 
 
Engedélyes a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által a BE-
02/21/32727-004/2017. ügyiratszámon módosított, BE/40/25129-012/2016. ügyiratszámon kiadott 
hulladékkezelési engedély alapján végzi a nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését. Az engedély 
2021. augusztus 31. napjáig érvényes. 
 
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint: 

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként  
a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és 
b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti 
egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki. 
(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal 
az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest főváros 
területére terjed ki.)” 
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Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti gyűjtési tevékenység csak a Békés Megyei Kormányhivatal 
illetékességi területére terjed ki (Békéscsaba), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdés alapján a Békés 
Megyei Kormányhivatal az eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóság. 
 
A Ht. 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint: 

7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet; 
„17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a 
gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; 
17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve 
hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi; 
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a 
kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a 
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő 
létesítmények utógondozása; 
36. kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy 
ártalmatlanítást megelőző előkészítést is; 
42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, 
valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő 
ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a 
hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő 
elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 
műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;” 

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint: 
„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben 
meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási 
engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.” 

 
A hulladékgazdálkodási engedélykérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló módosított 439/2012. (XII. 29.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7., 9. §-ai és a 11. §-a tartalmazza. A benyújtott 
kérelmi dokumentáció nem tartalmazta teljes körűen a jogszabályban előírt szükséges mellékleteket, 
nyilatkozatokat, ezért 2021. június 16-án hiánypótlási felhívás kiadására került sor. 
A 2021. június 21-én érkezett levelében engedélyes hiánypótlási felhívásnak eleget tett, melyben 
kiegészítésre került a helyszínrajz az épületek, tároló- és gyűjtőhelyek feliratozásával, a bálázógépek 
helyének megjelölésével. Továbbá megadásra került a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható 
maximális hulladékmennyiség típusonként és összesen. 
 
A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése 
alapján a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal. 
Ezért jelen esetben a 2. melléklet 3. pontban foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, 
valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, 
országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, 
továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és 
európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való 
megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői 
Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára. 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/38/04061-4/2021. ügyiratszámú 
szakkérdés vizsgálata során – környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból – megadta véleményét, 
amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. B) pontjában. 
 
A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése 
alapján a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal. 
Ezért jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak – 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 érvényesítése – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Megyei 
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Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára. A 
Népegészségügyi Osztály a BE-02/NEO/27126-2/2021. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi 
szempontból – megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III.C) 
pontjában. 
 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 
(XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai 
alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének, valamint tárolásának engedélyezése 
iránti eljárásban – annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, 
illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint annak elbírálása, hogy a 
tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása 
biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 
előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás 
vizsgálatára – szakhatóságként bevontam a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát. 
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 2021. június 7-
én megküldte a 35400/1965-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalását, amelyben szereplő feltételeket 
az engedély rendelkező rész IV. pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint: 
„A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
BE/38/03484-8/2021. ügyiratszámú megkeresésében a Békéscsaba, belterület 2626/6, 2627 hrsz. alatti 
telephelyen, nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, tárolása vonatkozásában 
hulladékgazdálkodási engedély módosításához szakhatósági állásfoglalást kért az I. fokú vízügyi és 
vízvédelmi hatóságtól. 
 
A megkereséshez csatolt Szilágyi Éva által 2021 májusában elkészített „Hulladékgazdálkodási tevékenység 
engedélykérelme” című dokumentáció és az egyéb rendelkezésemre álló iratanyagok alapján az alábbiakat 
állapítottam meg: 

 A POPAREC-RECYCLING Hulladékhasznosító és Kereskedelmi Kft. (1016 Budapest, Csap u. 7. 1. em. 
15.) (továbbiakban: Engedélyes) a Békéscsaba, belterület 2626/6, 2627 hrsz. alatti telephelyen nem 
veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, tárolását végzi a BE/40/25129-013/2016. ügyiratszámú 
hulladékgazdálkodási engedély alapján. 

 Jelen közigazgatási eljárás a BE/40/25129-013/2016. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély 
módosítására – hatályának meghosszabbítására – vonatkozik. 

 A Békéscsaba, belterület 2626/6, 2627 hrsz. alatti ingatlanok tulajdonosa az Engedélyes. 

 A gyűjtést követően a telephelyre bekerülő hulladékokat előkezelik (válogatás alaki és anyagminőség 
szerint, darabolás, aprítás, bálázás), majd 380 m

2
-es és 400 m

2
-es csarnokban, illetve 3200 m

2
-es nyílt 

betonozott/aszfaltozott területen elszállításig tárolják. 

 A telephely vízellátása és szennyvíz elvezetése a települési közműhálózaton biztosított. 

 Technológiai vízfelhasználás nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 Az ingatlanon keletkező csapadékvíz a telephely zöld területein elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem 
keletkezik.  

 A telephely felszíni vizekkel nem érintkezik, azokkal nincs kapcsolatban. 

 A terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny területen helyezkedik el. 

 A terület – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – határozattal kijelölt vízbázist, parti 
sávot, nagyvízi medret nem érint, az árvíz és a jég levonulását, valamint a mederfenntartást nem 
befolyásolja. 
 
Tekintettel arra, hogy a telephely vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított, 
feltételeim betartása mellet a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelme megvalósul, 
ezért az engedély kiadásához hozzájárultam. 
 
Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. 
§ (1) bekezdésében és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. és 10. §-
ában, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének 
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltak 
figyelembe vételével tettem meg. 
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A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 
és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg. 
 
Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. 
pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg. 
 
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező érdemi döntés elleni 
jogorvoslat keretében támadható meg. 
 
Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 
szíveskedjen részemre megküldeni.„ 
 
 
Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam 
meg: 

 Az Engedélyes által folytatott nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység nem tartozik a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet hatálya alá, így előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására nem 
volt szükség. 

 Engedélyes rendelkezik nem veszélyes hulladékok országos szállítására és kereskedelmére 
vonatkozó engedéllyel. 

 A Békéscsaba, Kétegyházi út 22. sz. (2626/6 és 2627 hrsz.) alatti telephely ipari területen 
helyezkedik el. A telephely az engedélyes tulajdonában van.  

 A hulladékok telephelyre történő beszállítását egyrészt az engedélyes végzi saját gépjárművével, 
másrészt a hulladék birtokosa, termelője. A hulladékok mérlegelése a menet közbeni 
tengelyterhelésmérő állomáson történik. 

 A telephely teljes közművel ellátott. 

 A nyílttéri tároló egységes és egybefüggő, vízzáró szilárd aszfaltburkolattal ellátott. A belső 
közlekedési utak a tehergépkocsik forgalmára méretezett módon vannak kialakítva. A nyílttéri 
hulladéktároló hely kerítéssel körülvett, zárható kapuval és biztonsági kamerarendszerrel van 
felszerelve. 

 A két tároló csarnokok 380 m
2
, és 400 m

2
 alapterületű, beton aljzatú, fedett épületek. A targoncák 

forgalmára méretezett módon lett kialakítva. A csarnok zárható kapuval és biztonsági 
kamerarendszerrel van felszerelve. 

 A telephelyre Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője a II.1733-9/2013. ikt. sz. határozatában 
telepengedélyt adott ki, és egyben a telepet 113. sorszámon nyilvántartásba vette. 

 A telephely maximális tárolási kapacitása 3 210 tonna, Engedélyes egyidejűleg legfeljebb 3 210 
tonna hulladékot tárol a kérelmében előadottak szerint. 

 Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a telephely nem veszélyes hulladék 
tárolóhelyének üzemeltetési szabályzatát. Az üzemeltetési szabályzatot az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 
(IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének III. A) 3. 
pontjában jóváhagytam. 

 Földtani közeg védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyre beérkező hulladékok 
minőségét szemrevételezéssel ellenőrzik, a veszélyes hulladékot tartalmazó szállítmány átvétele 
nem történik meg. A nem veszélyes hulladékok – amennyiben válogatást nem igényelnek – úgy 
közvetlenül a bálázógépbe kerülnek. A válogatást igénylő hulladékok egy 380 m

2
 alapterületű 

válogatócsarnokba kerülnek elhelyezésre. 
A gyűjtésre és előkezelésre átvett hulladékokat anyagminőségnek megfelelő térrészeken helyezik el 
egyrészt egy 3200 m

2
 alapterületű betonozott/aszfaltozott, nyílt téri területen, másrészt a 400 m

2
, 

illetve 380 m
2 
alapterületű kezelőcsarnokokban. 

A nem veszélyes hulladékok átmeneti tárolására különböző méretű konténerek szolgálnak, 
melyekben a hulladék ömlesztve, illetve bálázva kerül elhelyezésre. 
Az előkezelés során keletkezett másodlagos hulladékok gyűjtése BIG-BAG zsákokban, konténerben 
történik. 
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A telephely betonozott útról megközelíthető. A belső utak szintén betonozottak. 
A telephelyen használt bálázógépek a mellékelt helyszínrajzon 2-es számmal jelölt raktár-és 
kezelőcsarnok épület melletti és előtti betonozott területen helyezkednek el. 
A rendelkezésemre álló nyilvántartások alapján megállapítottam, hogy a Békéscsaba, belterület 
2626/6 és 2627 hrsz. alatti telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs 
folyamatban. 

 Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítottam, hogy az érintett ingatlanok belterületen 
találhatók, és természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 
területet, egyedi tájértéket nem érintenek, ezért természetvédelmi szakkérdést nem kellett 
vizsgálnom. 

 Zaj- és rezgés elleni védelmi szempontból megállapítottam, hogy az építmény a területi 
környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó zajkibocsátással fog üzemelni. A telephely lakott 
területektől távol helyezkedik el. A telephely vélelmezett hatásterületén zajtól nem védendő 
gazdasági létesítmények vannak. A telephely üzemeltetése által keltett zajkibocsátások a zajtól 
védendő környezetben észlelhető mértékű környezeti zajt nem okoznak. Előzőek alapján a 
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
10. § (3) bekezdése szerint környezeti zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani. 

 Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen bejelentésköteles 
légszennyező pontforrás nem üzemel. A tevékenység légszennyező anyag (por) kibocsátásával jár. 
A tevékenység – javasolt feltételeim betartása estén – megfelel az elérhető legjobb technika alapján 
meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak. 

 A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy 
környezet-egészségügyi szakkérdés tekintetében a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenység a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel. 

 Engedélyesnek nincs adók módjára behajtandó köztartozása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. 

 Engedélyes tevékenységéhez tartozó környezetvédelmi megbízotti feladatokat Szilágyi Éva szakértő 
látja el, akinek végzettsége a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről 
szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak megfelel. 

 Engedélyes a K&H Bank Zrt.-nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítással 
(kötvényszám: 20017462). 

 Engedélyes az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11733254-21203617 számú számláján 100 000.-Ft, 
azaz százezer forint zárolt összeggel rendelkezik. 

 
Az Engedélyes által benyújtott kérelmet, valamint a rendelkezésemre álló kapcsolódó iratokat megvizsgálva 
megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok 
előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, 
károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért. Mivel a tevékenység 
engedélyezésének jogszabályi akadályát sem találtam, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 
határoztam, és az engedélyt megadtam. 
 
A határozat V. fejezetében rendelkeztem a BE-02/21/32727-004/2017. ügyiratszámú határozattal módosított 
BE/40/25129-013/2016 ügyiratszámú (2021. augusztus 31-ig hatályos) hulladékgazdálkodási engedély 
hatályvesztéséről. 
 
Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság 
kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1), valamint az 1. melléklet 4. pontjában foglaltak 
figyelembe vételével adtam meg. 
 
Földtani közegre vonatkozó feltételeimet a földtani közeg védelme érdekében írtam elő, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdése, a felszín 
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja, a földtani 
közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 
szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében 
foglaltak alapján. 
 
Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 7. § (4) bekezdésében, valamint a 26. § (1) és (2) bekezdésben, 
27. § (2) bekezdésében és a 28. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem meg. 
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Népegészségügyi előírásaim a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, az ivóvíz minőségi 
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és 
a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM 
rendelet 9. § (1) bekezdés, valamint a 4. melléklet 3. A) d) és 7. b) pontjai és az EMMI rendeletben 
foglaltakon alapulnak. 
 
A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az 
ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus 
döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § 
(2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet. 
 
A határozat a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 62. § (1) és 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2) 
bekezdésében foglaltakon alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi 
követelményeknek. 
 
Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg. 
A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye 
nem volt. 
A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul. 
 
Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 4.6., 5. és 6. alapján 
384 000.- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént. 
 
A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén 
alapul. 
A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A 
döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) 
– (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást. 
 
A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. 
§ (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 
 
A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. 
 
A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 
 
A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul. 
 
A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 
45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési 
jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást. 
 
A hirdetményi úton történő közlésről szóló tájékoztatásom az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontján és a 89. § (1) 
bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére. 
 
A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem. 
 
Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási 
jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb 
ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
 
A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is. 
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A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) 
bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, 
valamint a Hghr. 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, és a 2. § (1) bekezdésében előírtakon alapul. 
 
 
Gyula, 2021. június 24. 
 
 Dr. Takács Árpád 
 kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 
 
 Szabados Zoltán 
 osztályvezető 
 

Kapják: ügyintézői utasítás szerint 
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