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vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 
Váczi István e.v. (székhely: 6320 Solt, Gyöngyvirág utca 3., adószám: 44053626-2-23) képviseletében 
eljáró Abdiás-Öko Kft. 2021. augusztus 13. napján – 6320 Solt, Kecskeméti út 29.sz., 2840/68. hrsz. számú 
telephelyen (KTJ: 100 588 139) nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 
tevékenységekre vonatkozó 2020. január 21. napján kelt BK-05/KTF/00074-4/2020. iktatószámú jelenleg is 
érvényes hulladékgazdálkodási engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint 
 

módosítom.  
 

I. Az Engedély 2-3. oldalán lévő gyűjtésbe, előkezelésbe és hasznosításba bevonni kívánt nem 
veszélyes hulladékok mennyiségét tartalmazó táblázat az alábbiak szerint kerül módosításra: 

 

A gyűjtésbe és előkezelésbe bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok típusa és mennyisége: 
 

Hulladék 
azonosító kód 

Megnevezés 
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 10.540 

12 

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, 
FIZIKAI ÉS MECHANIKAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK 

 

12 01 
fémek és műanyagok alakításából, fizikai és 

mechanikai felületkezeléséből származó hulladék 
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Hulladék 
azonosító kód 

Megnevezés 
Mennyiség 
(tonna/év) 

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 10.540 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 10.540 

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 10.540 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 10.540 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 10.540 

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 03 hulladékká vált gumiabroncsok 10.540 

16 01 06 
hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem 

folyadékot, sem más veszélyes összetevőt 10.540 

16 01 17 vasfémek 10.540 

16 01 18 nemvas fémek 10.540 

16 01 19 műanyagok 10.540 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE 
A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL 

KITERMELT FÖLDET IS) 
 

17 02 fa, üveg és műanyag  

17 02 03 műanyag 10.540 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 10.540 

17 04 02 alumínium 10.540 

17 04 03 ólom 10.540 

17 04 04 cink 10.540 

17 04 05 vas és acél 10.540 

17 04 07 fémkeverék 10.540 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 10.540 

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 36 

kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek 

a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 
10.540 

20 01 40 fémek 10.540 

Összesen: 10.540 
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A hasznosításba bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok típusa és mennyisége: 

 

Hulladék 
azonosító kód 

Megnevezés 
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 1.050 

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 1.050 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 1.050 

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 1.050 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 1.050 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 1.050 

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 03 hulladékká vált gumiabroncsok 1.050 

16 01 06 
hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem 

folyadékot, sem más veszélyes összetevőt 1.050 

16 01 17 vasfémek 1.050 

16 01 18 nemvas fémek 1.050 

16 01 19 műanyagok 1.050 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE 
A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL 

KITERMELT FÖLDET IS) 
 

17 02 fa, üveg és műanyag  

17 02 03 műanyag 1.050 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 1.050 

17 04 02 alumínium 1.050 

17 04 03 ólom 1.050 

17 04 04 cink 1.050 
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Hulladék 
azonosító kód 

Megnevezés 
Mennyiség 
(tonna/év) 

17 04 05 vas és acél 1.050 

17 04 07 fémkeverék 1.050 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 1.050 

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 36 

kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek 

a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 
1.050 

20 01 40 fémek 1.050 

Összesen: 1.050 

 

 

II. Az Engedély 3. oldalán szereplő 2. és 3. előírási pont az alábbiak szerint kerül módosításra: 
 

2. Évente maximálisan 10.540 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék gyűjtése, 
előkezelése végezhető. Hasznosításra maximum 1.050 tonna, az engedélyben megnevezett nem 
veszélyes hulladék kerülhet. 

 

3. A telephely nem veszélyes hulladéktároló helyként funkcionáló területén az egyidejűleg tárolt 
hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített 
gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, mindösszesen a 2.919 tonnát. 

 

III. Az Engedély 3-4. oldalán lévő előírások az alábbi előírással egészülnek ki: 
 
Hulladékgazdálkodás: 

9/A. Nyújtsa be a hulladékgazdálkodási hatóság részére a pénzügyi biztosítékként elkülönített letéti 
összegről szóló érvényes pénzintézeti igazolás másolatát, melynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. 

Határidő: Jelen engedélymódosítás véglegessé válását követő 15 napon belül. 
 

IV. Az Engedély 7. oldalán lévő Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rész az alábbiak szerint 
módosul: 

 

A Kft. rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt.-nél kötött biztosítási kötvénnyel (szerződésszám: 
930/897390308), mely szerint a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési felelősséget is tartalmazó 
biztosítással rendelkezik. 
 

A Kft. benyújtotta a pénzügyi biztosítékként elkülönített összegről szóló fedezetigazolás másolatát, mely 
szerint az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732301-20004745 számú számlán 100.000 Ft összeget különített 
el, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály. 
 

V. Az Engedély 7. oldalán lévő engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása című rész első 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

Az Engedélyes az 57921-4-11/2015. számú engedélye alapján jelenleg is végzi nem veszélyes hulladék 
telephelyi gyűjtését és előkezelését a Solt, Kecskeméti út 29. (2840/67 és 2840/68 hrsz.) alatti ingatlanon. 
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Jelen engedélyezési eljárás során ügyfelünk továbbra is kívánja végezni a tárgyi ingatlanon a nem veszélyes 
hulladék gyűjtését, előkezelését, valamint hasznosítási eljárással kívánja kibővíteni a tevékenységét. 
 

VI. INDOKOLÁS rész „ A rendelkező részben tett előírásokat az alábbiak indokolják” című rész az 
alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 
 
A rendelkező rész 9/A. pontjában tett előírást a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 
vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés e) 
és 9. § (1) bekezdés i) pontjai, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 70. § (1) bekezdése 
alapján tettük. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 
 

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05 

/NEO/21176-2/2021 ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 
 
Váczi István egyéni vállalkozó (6320 Solt, Gyöngyvirág u. 3.) képviseletében az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és 
Szolgáltató Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/a.) kérelmére, a Solt, Kecskeméti út 29. sz. alatti (2840/68 
hrsz.) telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó 
kapacitásbővítése tárgyú - előzetes dokumentációval kapcsolatosan az alábbi a szakmai álláspontom:  
 

- 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 cseréjét is – a hulladékkezelő szolgáltatás 
üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.  

- A tevékenység végzése során törekedni kell az egészségügyi kockázatok minimalizálására.  

- A telephely üzemelése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és   
fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy 
csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.  

-  A telephely területén rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.  
 
A BKM KH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői Osztály hivatkozott számon megkereste hatóságomat 124/2021. (III.12.) Korm. 
rendelet 7.§ (2) bek. alapján az 1. és 2 sz. mellékletében meghatározott szakkérdésekben, szakvélemény 
megkérése céljából. 
 

A vizsgálati dokumentáció a https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file 

download/8a22845f7aa3be7b017b5d8c53f801fd/2190/158739319508306570/V%C3%A1czi_Istv%C3%A1n

%20ev%20hull%20gaz%20eng%20mod%C3%B3%20sigt_mellekletek.zip tárhelyen volt elérhető.  
 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. 
évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben, a „kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. tv., a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rend., valamint a fertőző betegségek és járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) NM. rendeletben 
megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam elő.  
 

Szakmai álláspontomat „A hulladégazdálkodási hatóság kijelöléséről” szóló 124/2021. (III.12.) Korm. 
rendelet 7.§ (2) bek. alapján, és az 1. és 2 sz. mellékletében meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a 
fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet 4. § (1), 5. §, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV 23.) Kormány 
rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése alapján hoztam meg. 
 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file
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2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 
BK/KTF/0763-7/2021. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata 

 
 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező 
hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 
a Váczi István e.v. (6320 Solt, Gyöngyvirág utca 3.), mint ügyfél részére a Solt, Kecskeméti út 29., 2840/68 
hrsz. alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 
tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.  
 

Levegőtisztaság-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj-és 
természetvédelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:  
 

Előírások:  
1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése 

miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  
2. A tevékenység végzése során a hulladékok gyűjtése és előkezelése csak környezetszennyezést kizáró 

módon történhet. Szükség esetén minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés 
csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű 
koordinálás) érdekében.  

3. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális 
szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.  

4. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és 
igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.  

5. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne 
következzen be.  

6. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi 
határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.  

7. 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.  

8. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű 
megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

9. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a 
terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.  

 

*** 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 
 

1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3680-1/2021.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt 2.) BK/HGO/00763-5/2021. 

számú megkeresésére, Váczi István ev. (6320 Solt, Gyöngyvirág u.3. ) által meghatalmazott ABDIÁS-ÖKO 
Kft. (Kunszentmiklós) kérelmére, a Solt, Kecskeméti út 29. sz 2840/68 hrsz. alatti telephelyen nem 

veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására kiadott BK-05/KTF/00074-4/2020. számú 

hulladékgazdálkodási engedély módosításához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
vízügyi-vízvédelmi hatáskörben az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:  
 

Váczi István ev. (6320 Solt, Gyöngyvirág u. 3.) részére a Solt, Kecskeméti út 29. sz2840/68 hrsz alatti 

telephely hulladékgazdálkodási engedélye módosításához előírás nélkül hozzájárulok. 
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Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági 

állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető 
végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni. 
 

2.  Solt Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének S/1708-2/2022. számú nyilatkozata: 
 
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ) megkeresésére – Váczi István e.v. (székhely: 6320 
Solt, Gyöngyvirág u. 3.) képviseletében Abdiás-Öko Mérnöki és Szolgáltató Kft. környezetvédelmi tervező-

szakértő kérelmére indult, „6320 Solt, Kecskeméti út 29. szám, 2840/68 hrsz. számú telephelyen nem 
veszélyeshulladék gyűjtése,  előkészítése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély kiadása” iránti engedélyezési eljárásban – indult szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti eljárásban 
megállapítom hatásköröm hiányát, ezért a szakhatósági eljárást 
  

megszüntetem. 

 

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés 
elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
 

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 

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

A kérelmező 355.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel. 
 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 
sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 
érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 
tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 
bíróság) kell címezni.  
 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 
joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-kormányablak. 

kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  
 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 
előterjesztheti. 
 

A közigazgatási per eljárási 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 döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 
eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 
tartja tárgyalást tart. 
 

 

I N D O K O L Á S 

 
Váczi István e.v. (székhely: 6320 Solt, Gyöngyvirág utca 3., adószám: 44053626-2-23) képviseletében 
eljáró Abdiás-Öko Kft. 2021. augusztus 13. napján – 6320 Solt, Kecskeméti út 29.sz., 2840/68. hrsz. számú 
telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó 2020. 
január 21. napján kelt BK-05/KTF/00074-4/2020. iktatószámú jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási 

https://e-kormányablak/
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engedélyének módosítása iránti iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2021. 
augusztus 14. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.  
 

Váczi István e.v. jelen engedély módosítást azzal indokolta, hogy a növekvő piaci igények miatt 
tevékenységének kapacitás növelését szeretné elérni.  
 

A hivatalunk a kérelmet érdemben megvizsgálta és megállapította, hogy az hiányos és a tényállás tisztázás 
szükséges, ennek megfelelően 5 napon belül történő teljesítéssel BK/HGO/00763-2/2021. számú 
hiánypótlással az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet : 
 

1. Igazolja, hogy pénzügyi biztosítékként rendelkezik megfelelő mértékű elkülönített letéti összeggel, 
amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. Küldje meg a letéti összegről szóló érvényes 
pénzintézeti igazolás másolatát a hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

2. Kérjük, küldje meg a megfelelő hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi 
felelősség biztosítási szerződés és esetleges módosításainak másolatát, valamint a jelenlegi biztosítási 
időszak díjbefizetésének igazolását. 

3. A hulladékgazdálkodási hatóság részére küldje meg hulladék típusonkénti bontásban (hulladék azonosító 
kóddal és megnevezéssel) és összesítve a telephelyen hasznosítani kívánt hulladékok tonnában kifejezett 
éves mennyiségét. 

4. Vizsgálja felül, hogy a telephelyen munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyen történik a tevékenység során   
keletkező hulladékok gyűjtése, valamint ennek megfelelően dolgozza át a kérelem mellékleteként 
benyújtott üzemeltetési szabályzatot. 

 

A BK/HGO/00763-2/2021. számú hiánypótlási felhívást az ügyfél képviseletében eljáró Abdiás-Öko Kft. a 

023709171202108231424107310 érkeztetési számú letöltési igazolás alapján 2021. augusztus 23. napján 
átvette. Az Abdiás-Öko Kft. 2021. augusztus 27. napján hiánypótlási kötelezettségének csak részben 
teljesítette. Az Abdiás-Öko Kft. 2021. szeptember 02. napján küldött elektronikus levelében kérte az eljárás 
szüneteltetését a telephely üzemeltetésének egyértelműsítésére való tekintettel. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság 2021. szeptember 9. napján BK/HGO/00763-12/2021. ikt. számú 
végzésében rendelkezett az eljárás szüneteléséről. Az eljárás szünetelését elrendelő végzését az Abdiás-Öko 
Kft. 2021. szeptember 10. napján átvette. Az Abdiás-Öko Kft., 2022. március 29. napján elektronikus úton 
beküldött kérelmében kérte az eljárás folytatását, és a korábbi hiánypótló végzésben foglaltaknak ismételten 
csak részben tett eleget. Az Abdiás-Öko Kft. kérelmére hatóságunk 2022. április 6. napján BK/HGO/03056-

2/2022. iktatószámon végzést adott ki az eljárás folytatásáról, mely végzést az ügyfél 2022. április 6. napján 

átvett. Hatóságunk 2022. április 7. napján. BK/HGO/03056-3/2022. iktatószámon ismételt hiánypótlásra 
felhívó végzést adott ki. Az Abdiás-Öko Kft. 2022. április 12. napján e-papíron maradéktalanul megküldte a 
hulladékgazdálkodási hatóság által kért hiánypótlást. 
 

Az ügyfél mulasztása és a szünetelés az ügyintézési határidőben nem tartozik bele. Az ügyfél mulasztásának 
kezdeti időpontja 2021. augusztus 23. napja a BK/HGO/00763-2/2021. számú hiánypótlási felhívás 
átvételének a napja. Az ügyfél mulasztása jele esetben 2022. április 12. napjáig tartott, amely napon 

többszöri hiánypótlási felhívást követően az ügyfél a hulladékgazdálkodási hatóság részére maradéktalanul 
megküldte a hiánypótlásokban kért adatokat. A hulladékgazdálkodási engedélykérelem beérkezésének 
másnapjától (2021. augusztus 13. napjától) egészen 2021. augusztus 23. napja a hiánypótlás átvételének a 

napjáig az ügyintézési határidőből 10 nap telt el.  A határidő folytatásának időpontja 2022. április 12. napja, 

a 30 napos ügyintézési határidőből fennmaradt 20 nap 2022. május 1. napján jár le. 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 37 § (2) 

bekezdése alapján „az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.” 

 

Az Ákr. 50 § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján: „az ügyintézési határidőbe nem számít be 

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.” 
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Az Ákr. 52 § (4) bekezdése alapján „ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka 
szünetel, a határidő - az ügyintézési határidő kivételével - a következő munkanapon jár le.” 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht) 79. § (8) bekezdése alapján „a 

hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 30 nap”. 

 

A 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 Ht. 79. § (4) bekezdése szerint a hulladékgazdálkdási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint 
a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja. 
 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik. 
 

A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja a kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási 
hatóság) jelöli ki. 
 

A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében 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, így Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal jár el. 
 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 
 
Az előterjesztett dokumentáció alapján megállapítható, hogy Váczi István e.v. a növekvő igények miatt 
tevékenységének kapacitás növelését szeretné elérni. A gyűjtéssel, valamint előkezeléssel érintett nem 
veszélyes hulladék éves mennyisége (telephelyi kapacitás) 10.540 tonna. Az engedélyezéssel érintett 
telephelyen évi 310 napra tervezik a munkavégzést. A fentiek alapján az előkezelési tevékenység volumene 
34 t/nap, mely alapján a telephely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 108. a) és b) pontja alá 
tartozik. Az Engedélyes megbízásából a Kft. kérelmezte a tárgyi tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati 
dokumentáció elbírálását, mely során a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a BK/KTF/07077-20/2021. iktatószámon kiadott 
előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban foglaltak alapján megállapította, hogy nem feltételezhető 
jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 
 

Az Engedélyes 2022. március 28. napján benyújtotta hatóságunk részére a Solt Város Önkormányzat 
Jegyzője által S/334-9/2022. ügyszámon kiadott telepengedélyt, mely a Solt, 2840/67 hrsz. alatti ingatlanra 
vonatkozik.  

 

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 57., 58. pontjában (vízügy-vízvédelem), és 59. 

pontjában (helyi természetvédelem) meghatározott szakkérdések tekintetében illetve a hulladékgazdálkodási 
hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése 
alapján a Rendelet 1. és 2. számú melléklet vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések tekintetében a 
hatósági feladat ellátásához szükséges szakmai álláspontok megadására tekintettel a társhatóságokat 
megkerestem. 

 

A környezet szakkérdés vizsgálatának indokolása: 
 

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 
BK/KTF/08139-2/2021 iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 



10 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főosztály Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), 

mint engedélyező hatóság a BK/HGO/00763-6/2021. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte Váczi István e.v. (6320 Solt, Gyöngyvirág utca 3.), mint 
ügyfél részére a Solt, Kecskeméti út 29., 2840/68 hrsz. alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék 
gyűjtése, előkezelése és hasznosítása vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.  
 

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az 
alábbiakat állapította meg:  
Váczi István egyéni vállalkozó a Solt, Kecskeméti út 29. szám alatti címen nem veszélyes hulladék-gyűjtő 
(kereskedő) és előkezelő telepet üzemeltet, engedélyszáma: BK-05/KFT/00074-4/2020. érvényes 
2025.január 28. napjáig. Nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtését, előkezelését, hasznosítását jelenleg is 
végzi. Ezek mellett veszélyes hulladék (ólomakkumulátor) gyűjtését is végzi, mely engedély változatlan 
marad. A növekvő átadási igények kielégítése érdekében kapacitás növelést szeretne elérni, az ehhez 
szükséges előzetes vizsgálati eljárást lezáró BK/KTF/07077-20/2021. iktató számú határozat alapján nem 
feltételezhető jelentős környezeti hatás.  
 

A telep 2008. április 15. napja óta Váczi István tulajdona. Jelen engedélyezési eljárás során Váczi István e.v. 
nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására kér engedélyt az alábbiak 
szerint, a telepen a nem veszélyes hulladékok tárolása 1-21-ig számozott tárolótér található, amelyek területe 
összesen 5686 m2 (régi terület összesen 5556 m2). A telepen az EVD határozat szerint egyszerre legfeljebb 
2919 t (jelenlegi engedély szerint 1101 t) kezelésre való és hasznosításra előkészített nem veszélyes hulladék 
deponálható.  
 

A kezelési területek betonozottak, a tárolásra szolgáló területek betonozottak, aszfaltozottak vagy murvával 
felszórtak. Az előkezeléshez tartozó tevékenység betonozott területen történik.  
 

A telep jelentős része betonozott, így a munkagépek üzemeléséből származó szálló por rövid ideig 
jelentkezhet, ami ellen a burkolt felületek rendszeres takarításával és locsolásával védekeznek.  
 

A technológiai (előkezelési) folyamatok kizárólag fedett, betonozott helyen fognak történni.  
A telepen összesen 3 db földgáz üzemű konvektort üzemeltetnek. Tárgyi konvektorok névleges bemenő 
hőteljesítménye nem haladja meg a 140 kW-os határértéket.  
 

Levegőtisztaság-védelem:  
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a 
légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 
fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 
mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”  
A 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 R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.  
 

Zaj- és rezgésvédelem:  
A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozik. A legközelebbi zajtól védendő épületek É-i irányban 213 m-re, K-i irányban 30 
m-re, D-i irányban 80 m-re, Ny-i irányban 43 m-re találhatóak. A benyújtott dokumentációban foglaltak 
szerint a hatásterületen belül (26 m) nincs védendő épület és védett terület.  
 

Földtani közeg védelmi:  
A fenti előírásokat a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.  
A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.  
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) 
bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 
állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.  
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A (B) szennyezettségi határértéket 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 határozza meg.  
 

 
Táj- és természetvédelem:  
Az érintett Solt 2840/68 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 
területnek nem része. Az érintett terület antropogén hatóságoknak kitett, rajta hatóságunk rendelkezésre álló 
információi szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert. Az ingatlanon végzett 
tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre 
vonatkozó előírásokkal.  
 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 
szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 2. és 3. pontja 
alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § szerint állapítja meg.  
 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 
 

1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3680-1/2021.ált. sz szakhatósági állásfoglalásának 
indoklása: 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztálya (Kecskemét) a BK/HGO/00763-5/2021. számú megkeresésével Váczi István ev. (6320 Solt, 

Gyöngyvirág u. 3. ) által meghatalmazott ABDIÁS-ÖKO Kft. (Kunszentmiklós) kérelmére a Solt, 

Kecskeméti út 29. sz. 2840/68 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és 
hasznosítására vonatkozó BK-05/KTF/00074-4/2020. számú hulladékgazdálkodási engedély 

módosításához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 
 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) 
bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 57. és 58. 
pontjában meghatározott szakkérdések alapján hulladékgazdálkodási engedély megadására irányuló első 
fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási 
és vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki. A vízgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdés 
annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz 
tisztítása milyen hatással van a vízbázisra, a vizek lefolyására, a vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó 
szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenységnek milyen a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt 

hatása. 
 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, az ABDIÁS ÖKO Kft. (Kunszentmiklós) által 
készített engedélyezési dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdés/szakkérdések tekintetében 
az alábbiakat állapítottam meg: 
 
Váczi István ev. (6320 Solt, Gyöngyvirág u. 3. ) a Solt, Kecskeméti út 29. sz 2840/68 hrsz. alatti 

telephelyen „vasudvart és méh-telepet” üzemeltet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 
Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által BK-05/KTF/00074-4/2020. számon kiadott 
hulladékkezelési engedélye alapján. Az engedély 2025. január 28. napjáig hatályos. Az engedélyes a 

hulladékgazdálkodási engedély módosítását kezdeményezte, a telephelyen növekvő kapacitás érdekében. Az 
ehhez szükséges előzetes vizsgálati eljárást a kérelmező lefolytatta, az eljárásban a vízügyi hatóság 
35300/2949-1/2021. ált számon a dokumentációra hozzájárulását adta. 

 

A telephelyre begyűjteni és előkezelni tervezett hulladék mennyisége a módosítás során 10.540 t/év, 34 t/nap 
mennyiségre növekszik. 
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A telephely hatályos telepengedéllyel rendelkezik. A telephelyen a nem veszélyes hulladék gyűjtésére 5.556 
m2 számozott, burkolt illetve betonozott tárolótér szolgál. 
 

A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladékot mérlegelést követően elkülönítetten gyűjtik, szükség 
esetén előkezelik (darabolják, tömörítik, osztályozzák, mechanikusan tisztítják), majd hulladékkezelési 
engedéllyel rendelkező vállalkozók részére értékesítik. 
 

Vízellátás: 
A telephely vízellátása a városi vezetékes vízhálózatról történik. A hulladékkezelési technológiának 
vízigénye nincs. 
 

Szennyvízelhelyezés: 
A szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet egy 10 m3-es zárt aknában gyűjtik, majd arra 

jogosult vállalkozóval szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. 
 

Technológiai szennyvíz a tevékenység során nem keletkezik. 
 

Csapadékvíz elvezetés 

A telephelyen keletkező tiszta csapadékvíz a telephely burkolatlan részén elszikkad. 
 

Vízvédelem 

Felszíni vízfolyás a telephely közelében nincs 

 

Vízbázis védelem 

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis 
védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők. 
 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, 
szennyvízelhelyezése és csapadékvíz kezelése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és a 
felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a telephely 
üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a 
hulladékgazdálkodási engedély módosításához előírás nélkül megadta. 
 
A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 
1. a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
2. a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről 
3. a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag/tervdokumentáció érdemi 
vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak 
szerint döntöttem. 
 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 55. §-(1) bekezdése alapján adtam. 
 

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

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 
bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 3.a 
pontja állapítja meg.  
 

2. Solt Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének S/1708-2/2022. számú szakkérdésben a rendelkező 
részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja: 
 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) – Váczi István (székhely: 6320 Solt, Gyöngyvirág u. 
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3.) képviseletében Abdiás-Öko Mérnöki és Szolgáltató Kft. környezetvédelmi tervező-szakértő kérelmére 
indult, „6320 Solt, Kecskeméti út 29. szám, 2840/68 hrsz. számú telephelyen nem veszélyeshulladék 
gyűjtése,  előkészítése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása” 
iránti engedélyezési eljárásban - megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 
  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1)-(2) 

bekezdése alapján törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott 
meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező 
állásfoglalását kell beszereznie. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra, a 

szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az 

ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezéseket csak az előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén kell 
alkalmazni. 

  

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése szerint a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat 
keretében támadható meg. 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 
(XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletének 19. számú „Egyéb 
ügyek” megnevezésű táblázat 59. pontja alapján - annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi 
önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e – a települési önkormányzat jegyzője jár el. 
 

 

Tekintettel arra, hogy Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi természetvédelmi 
követelmények tekintetében önkormányzati rendeletet nem alkotott, a Korm. rendelet 1. számú 
mellékletének 19. számú „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 59. pontja tekintetében 
megállapítottam hatóságom, mint szakhatóság hatáskörének hiányát. 
 

Az Ákr. 17. §-a értelmében 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. 
 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Döntésem a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Ákr. 81. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló 
tájékoztatás az Ákr. 112.§, valamint az Ákr. 116. § (3) bekezdésén alapul. 
 

*** 

 

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján hoztam meg. 
 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 
Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 
 

A kérelmező 355.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, a környezetvédelmi, természetvédelmi 
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 
4.6., 5., 7. pontja, és 37. pontja alapján. 
 

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 döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 
 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 
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A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 
 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a 39. § 
(2) bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 
 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 
 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 
 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 
foglaltakon alapul. 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 
 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 
szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 
 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 
illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 
tájékoztatást. 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság  
kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) 
bekezdés a) pontja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) 
bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. április 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  
1. Abdiás-Öko Kft.                                                                                                            23709171#cegkapu                           

2. Szűcs Pál                                                                                                                             ügyfélkapu (4T)  

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.)                                             HKP 

4.   Solti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (6320 Solt, Béke tér 1.)                          HKP 

5.   BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

        Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály ( 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt.2)      HKP 

6.    BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  
       (6300 Kalocsa, Városház u. 1.)                                                                                                              HKP 

7.   Hatósági nyilvántartás 

8.   Irattár 
 

Kovács Ernő 
 kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

Dr. Bán Attila 
osztályvezető 

 


