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I. Engedélyes adatai:
Név:
Rövid név:
Székhely:
Telephely:
KÜJ szám:
KTJ szám:
Adószám:
KSH szám:
Cégjegyzékszám:

KERAMET Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
KERAMET Hungary Kft.
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
6500 Baja, Vajas sor 2. 5355 hrsz.
103 098 533
102 984 979
24167435-2-07
24167435-4677-113-07
07-09-023102

II. Engedélyezett tevékenység:
Nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése.
III. Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási
műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:
R12

R13

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 az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az
elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés
17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:
2. Fizikai előkezelés, átalakítás:
E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.Pf. 642
76/795-870, e-mail: hulladekgazdalkodas@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384
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IV. Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:
A KERAMET Hungary Kft. (a továbbiakban: Kft.) nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését és
előkezelését tervezi végezni az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt.-től bérelt 1.000 m2-es telephelyen. A Kft.
külön hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik országos területi hatályú nem veszélyes hulladék
szállításra.
A hulladék telephelyre történő szállítása bérelt tehergépjárművekkel vagy fémkereskedők által folyón,
vasúton vagy közúton valósul meg. A Kft. a beszállított hulladékokat válogatja kézi erővel és gépi mágneses
technológiával előkezeli (E02-05, E02-06, R12), tárolja (R13) és hasznosítás céljából engedéllyel
rendelkezőnek átadja. A hulladékok beszállításakor engedélyes szemrevételezéssel dönt a hulladék
átvételéről. A beérkező hulladék sugárzási szintjét sugárzásfigyelő készülék segítségével meghatározzák, a
meghatározott sugárzási határérték túllépése esetén a hulladékot nem veszik át.
A sugárzási szint ellenőrzése után a kikötő tulajdonában lévő hitelesített hídmérlegen történik a hulladék
tömegének mérése és a kísérő okmányok ellenőrzése. A tehergépjármű lerakodása során ellenőrzik a
hulladék minőségét és a nem fémes szennyezettségét (idegenanyag-tartalmát). A minőségi kifogásról
jegyzőkönyv készül és a nem megfelelő minőségű fémhulladékot a KERAMET Hungary Kft. nem veszi át.
A válogatás (kézi erővel és gépi mágneses technológiával) az alábbi szempontok szerint történik:
- 1,5 x 0,5 x 0,5 m-nél nagyobb méretű hulladékdarabok,
- színes fémhulladék,
- rozsdamentes fémhulladék,
- nem fémes anyag.
A szétválogatott anyagot elkülönítve, hulladéktípusok szerint feliratozva tárolják 5 db 5 m3-es konténerben, 2
db 6 m3-es konténerben és szabadon ömlesztve betonozott felületen (2 x 350 m2-es területen) elkülönítve.
A hulladék további kezelés céljából a telephelyről elszállítható közúton, vasúton vagy folyón.
A hulladék mozgás naprakész nyilvántartását az AMAKIR nevű programmal végzik. Fémkereskedőknek
anyagkísérő okmányt és szállítólevelet állítanak ki, ha a beszállító termelő, akkor szállítólevelet állítanak ki.
A bizonylatokat 5 évig megőrzik.
A tehergépjárművek és munkagépek szervizelése külső helyszínen szerződött partner telephelyén fog
megvalósulni.
A hulladékgazdálkodási tevékenységgel elérni tervezett környezetvédelmi és gazdasági cél az országban
keletkező fémhulladékok begyűjtési arányának növelése, szabad kapacitás esetén külföldről származó
fémhulladék fogadása.
A hulladékgazdálkodási tevékenység – telephelyi gyűjtés és előkezelés (E02-05, E02-06; R12) – során
keletkező nem veszélyes hulladékok megnevezése és várható mennyisége:
Hulladék
azonosító kód

Várható
Hulladék megnevezés

mennyiség
(t/év)

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

50

16 01 19

műanyagok

50

17 02 03

műanyag

50

17 09 04

kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02től és a 17 09 03-tól

50

3

Összesen

50

A keletkező kommunális hulladékot 110 l-es zárt edényzetben gyűjtik és közszolgáltatási szerződés alapján a
közszolgáltató elszállítja a telephelyről. A hulladékgazdálkodási tevékenység során keletkező másodlagos
hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik 3 db 240 l-es műanyag edényzetben, az elszállítását
engedéllyel rendelkező szakcéggel végeztetik.
A hulladékgazdálkodási tevékenység során segédanyagokat nem használnak fel.
V. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – telephelyi gyűjtés és előkezelés (E02-05, E02-06; R12)–
bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:
Hulladék
azonosító kód

Hulladék megnevezés

Mennyiség
(tonna/év)

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS
02

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

TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

10 02

vas- és acéliparból származó hulladék

10 02 01

salak kezeléséből származó hulladék

50.000

10 02 10

hengerlési reve

50.000

50.000

FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS
12

MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ
HULLADÉK

12 01

fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai
felületkezeléséből származó hulladék

12 01 01

vasfém részek és esztergaforgács

50.000

12 01 02

vasfém részek és por

50.000

12 01 03

nemvas fém reszelék és esztergaforgács

50.000

12 01 04

nemvas fém részek és por

50.000

12 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

50.000

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM
15

HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

4

Hulladék
azonosító kód
15 01
15 01 04
16

Hulladék megnevezés

Mennyiség
(tonna/év)

csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési
csomagolási hulladékot)
fém csomagolási hulladék

50.000

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM
HATÁROZOTT HULLADÉK
a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált
gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált

16 01

gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék
(kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatározott hulladék)

16 01 06

hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más
veszélyes összetevőt

50.000

16 01 17

vasfémek

50.000

16 01 18

nemvas fémek

50.000

16 01 99

közelebbről meg nem határozott hulladék

50.000

17

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 04

fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01

vörösréz, bronz, sárgaréz

50.000

17 04 02

alumínium

50.000

17 04 03

ólom

50.000

17 04 04

cink

50.000

17 04 05

vas és acél

50.000

17 04 06

ón

50.000

17 04 07

fémkeverék

50.000

17 04 11

kábel, amely különbözik a 17 04 10-től

50.000

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET
19

KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI
VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

19 10
19 10 01

fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó
hulladék
vas- és acélhulladék

50.000

5

Hulladék

Hulladék megnevezés

azonosító kód

nemvas fém hulladék

19 10 02
19 12

Mennyiség
(tonna/év)
50.000

közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás,
aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék

19 12 02

fém vas

50.000

19 12 03

nemvas fémek

50.000

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A
20

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 40

fémek
Összesen

50.000
50 000

VI. Előírások:
Hulladékgazdálkodás:
1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyi
gyűjtése és előkezelése (R12; E02-05, E02-06) végezhető.
2. Évente maximálisan 50.000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék
telephelyi gyűjtése és előkezelése végezhető.
3. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 2.000 tonna az engedélyben megnevezett
nem veszélyes hulladék tárolható (R13).
4. A hulladéktároló hely területén a tároláson kívül a hasznosítást megelőző (R12) E02-05 és E0206 azonosító kódú előkészítő műveletek végezhetők.
5. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1
évig tárolható.
6. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl.
7. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb
mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon
környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a
képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását,
továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
8. Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a
környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális
értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
9. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető
legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok
hulladékkal történő helyettesítésére.
10. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni.
11. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott
hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
12. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása
mellett történhet.
13. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani.

6

14. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a
vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.
15. 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.
16. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a
hulladékmennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben
tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos
elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
17. Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem
helyezhető el, kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételek mellett
tárolható.
18. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne
sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és
térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és
szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket
haladéktalanul épre kell cserélni.
19. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása
mellett történhet.
20. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel
ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény
vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza,
és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló
kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot
nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy
területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség
szerint – kármentő aljzattal kell kialakítani.
21. A munkahelyi gyűjtőhelyen a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék
fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
22. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
23. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni.
24. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát
a korábbi igazolások érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a
hulladékgazdálkodási hatóság részére.
25. A hulladék gyűjtőnek és kezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően anyagmérleg alapján,
technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a tevékenysége során
telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett vagy másnak átadott általa kezelt
hulladékról az adott telephelyen, továbbá adatszolgáltatást kell teljesíteni a rendelet szerinti
adattartalommal. Hatóságunk felé az adatszolgáltatást veszélyes hulladékok esetén negyedévente, a
tárgynegyedévet követő 30. napig, valamint nem veszélyes hulladékok esetén a tárgyévet
követő év március 1. napjáig kell teljesíteni.
26. Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás
meglétéről szóló igazolást.
27. Az elkülönített pénzügyi letét (fedezeti betét) lekötési idejének módosítsa szükséges a tárgyi
hulladékgazdálkodási engedély érvényességi idejéhez igazodva. Kérjük a letéti összegről a
módosítást követően a pénzintézeti igazolás megküldését.
Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 15 napon belül.
28. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a
hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni minden év február 28-ig.
29. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől
számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni.
30. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát
követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély
iránti kérelmet kell benyújtania.
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31. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) nem veszélyes hulladékok esetében
a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig kell
megőrizni.
A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:
32. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a
megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni.
33. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
34. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése
következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk megállapítja az
esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit.
VII. Az engedély területi hatálya:
6500 Baja, Vajas sor 2. (5355 hrsz.)
VIII. Az engedély érvényességi ideje:
A határozat véglegessé válását követő 5 év.
A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyja.
***
Szakkérdések vizsgálata:
Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani
természetvédelmi szempontok a következő előírások alapján:

közeg

védelmi, valamint táj- és

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 mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális
szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A szállítójárművek felesleges üresjáratát kerülni kell.
4. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró BK/KTF/03890-17/2022. számú döntésben a környezetvédelmi
hatóság megállapította, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció zaj- és rezgésvédelemmel foglalkozó
munkarésze alapján a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység telephelyének zajvédelmi
hatásterülete védendő területet, illetve épületet, helységet érint. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint az üzemi zajforrás üzemeltetője
köteles a környezetvédelmi hatóságtól – külön eljárás keretében – a környezeti zajkibocsátási határérték
megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. A kérelmet a zajkibocsátási
határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti űrlapon kell a környezetvédelmi hatóságra
benyújtani.
Határidő: a létesítmény üzemszerű működésének megkezdése előtt legalább 90 nappal.
5. A tevékenység során a lakóterületre (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) előírt,
nappal (6-22 óra) L TH = 50 dB, éjjel (22-6 óra) L TH = 40 dB zajterhelési határértékeket be kell tartani a
teljes létesítményre és tevékenységre vonatkozóan. A telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenység
kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6 és 22 óra között) végezhető.
6. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést
és igénybe vételt okozza.
7. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.
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8. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a (B) szennyezettségi
határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
***
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK01/NEO/12395-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.)
megkereste a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal egészségügyi államigazgatási szervként,
népegészségügyi feladatkörében eljáró Bajai Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályát, szakmai
állásfoglalás kiadása érdekében. A Keramet Hungary Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.)
képviseletében a Progressio Mérnöki Iroda Kft. által, a 6500 Baja, Vajas sor 2. 5355. hrsz. alatti
telephelyre vonatkozó nem veszélyes hulladékgyűjtése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedély tárgyában benyújtott dokumentáció alapján, közegészségügyi szempontból a szakkérdések
vizsgálata vonatkozásában kialakított szakmai állásfoglalásom az alábbi:











A tevékenységet oly módon kell végezni, hogy a környezet (talaj, talajvíz, levegő) szennyezése
kizárt legyen.
Az üzemi létesítményből származó zajterhelés csökkentése érdekében törekedni kell a telephelyen
alkalmazott technológiák és berendezések megfelelő szintű műszaki állapotának folyamatos
biztosítására, a berendezések folyamatos korszerűsítésére.
A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében a munkahelyi
kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési
intézkedéseket.
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.
A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a
biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne
szennyezhessék, károsíthassák. A felhasználásuk és tárolásuk során a biztonsági adatlapban
foglaltakat be kell tartani.
A működés során a telephelyen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően engedélyezett
biocid termékek (pl. fertőtlenítő szerek) használhatók fel.
A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább évenként két
alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni.
A nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó egészségvédelmi
követelményeket.
***

Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is
folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell
benyújtania.
Amennyiben az Engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz
eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor — a külön
jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett — a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő
állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység
korlátozása vagy felfüggesztése mellett.
A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha
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a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
valamint
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével,
károsításával jár.
A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az Engedélyes nem tesz eleget a
hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben
meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat
szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az Engedélyes a tevékenységét az
engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést
akadályozza.
Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó
hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint
hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.
A kérelmező az eljárás 240.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült
fel.
A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.
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://ekormányablak.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.
***
Szakhatósági állásfoglalások:
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 35300/29131/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
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Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/045074/2022. számú megkeresésére, a KERAMET Hungary Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.)
meghatalmazottja a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muhar u. 54.) kérelmére, a Baja
5355 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a Bács-Kiskun
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi-vízvédelmi hatáskörében
szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal adja meg:
1. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a felszín alatti vizek veszélyeztetése, károsodása ne
következzen be.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes
rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti
vizek vonatkozásában.
3. A hulladék előkezelő terek, építmények padozatát rendszeresen ellenőrizni kell és a vízzáróság
szükség szerinti kijavításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Baja Megyei Jogú Város Jegyzőjének 05/3474-2/2022. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkeresésére – a
KERAMET Hungary Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) képviseletében eljáró
PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1028 Budapest, Muhar u. 54.) kérelmére indult, „nem
veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése” tárgyú hulladékgazdálkodási 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.
INDOKOLÁS
A KERAMET Hungary Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., KÜJ szám: 103 098 533) megbízásából a
PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 2022. június 17. napján benyújtotta a KERAMET Hungary Kft nem
veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére irányuló engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán
BK/HGO/04507-7/2022.. iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra és tényállás tisztázásra felhívó végzést
adott ki 2022. június 24. napján. A hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 2022. június 28. napján
nyújtotta be e-papíron.
A KERAMET Hungary Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége besorolható a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú
mellékletének 108. a) pontjába (fém hulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncs
telepeket) - 5 t/nap kapacitástól), ezért a tevékenység megkezdését megelőzően előzetes vizsgálat
lefolytatása vált szükségessé. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztály a BK/KTF/03890-17/2022. iktatószámú előzetes vizsgálatot lezáró
határozatában megállapította, hogy a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenysége során nem várható jelentős

11

környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem szükséges környezetvédelmi hatásvizsgálatot
végezni.
Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:
1 fő telephelyvezető, 1 fő telephelyvezető-helyettes, 1 fő rakodógép-kezelő, 1 fő környezetvédelmi
megbízott (Nagy Éva, környezetvédelmi szakmérnök). A telephely munkanapokon 8-17 óra között tart
nyitva.
A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök:
- 2 db 60 tonna méréshatárú hídmérleg (18 m és 20 m hosszúak),
- Thermo Scientific RadEye B20 többfunkciós sugárzásmérő
- 1 db rakodógép
- 1 db híddaru (40 t teherbírású, 24 m fesztávolságú)
A Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési
felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95590920923515100).
A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta fedezetigazolást arról, hogy az MKB Bank Nyrt.-nél vezetett
10102952-03617500-01005000 számú számláján elkülönítve, 85.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik,
amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztály.
A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel.
A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.
A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet
9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta.
A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására
vonatkozó havária tervvel.
A Kft. rendelkezik a Baja, Vajas sor 2. (5355 hrsz.) szám alatti telephelyre vonatkozó, Bajai Polgármesteri
Hivatal által 05/1248-13/2022. iktatószámon kiadott telepengedéllyel.
A Kft. rendelkezik a Baja, Vajas sor 2. (5355 hrsz.) szám alatti telephelyre vonatkozó határozatlan
időtartamú bérleti szerződéssel. Bérbeadó: ÁTI DEPO Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 11.).
Hulladékgazdálkodás:
A rendelkező rész 1-2. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:
Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 23. pontjai, valamint Ht. 12. § (2) bekezdése alapján tettük.
A rendelkező rész 2. és 6. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.)
Kormány rendelet (továbbiakban 439/2012. Korm. rend.) 7. § (1) bekezdés c) és 9. § (1) bekezdés c) pontjai
alapján tettük.
A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Kormány rendelet 19. § (3) bekezdése alapján tettük.
A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése alapján
tettük.
A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) bekezdése alapján tettük.
A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük.
A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (2) bekezdése alapján tettük.
A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük.
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A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5)
bekezdései alapján tettük.
A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a Ht. 31. § (4) bekezdése alapján tettük.
A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak
alapján tettük.
A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5)
bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.
A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3)
bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük.
A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben
foglaltaknak alapján tettük.
A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdéseiben
foglaltaknak alapján tettük.
A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdéseiben
foglaltaknak alapján tettük.
A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben
foglaltaknak alapján tettük.
A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján
tettük.
A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdésében
foglaltak alapján tettük.
A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében
foglaltak alapján tettük.
A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésében
foglaltak alapján tettük.
A rendelkező rész 23-24. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi
XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük.
A rendelkező rész 25. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. §, 12. §-a alapján
tettük.
A rendelkező rész 26. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük.
A rendelkező rész 27. pontját a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdés e) pontja alapján tettük. Az engedélykérelemhez mellékelten csatolt
fedezetigazolásban szereplő MKB Bank Nyrt.-nél 10102952-03617500-01005000 számlaszámon elkülönített
85.000 Ft zárolt összeg időkorlátosan 2027. június 28. napjáig nem szabadítható fel a Kft által. A
hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedésének időpontja nem ismert, ezért előfordulhat az az eset,
hogy a lekötött összeg előbb feloldásra kerül, mint ahogyan a hulladékgazdálkodási engedély érvényességi
ideje lejárna. A hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi ideje 5 év, ezért célszerű jelen esetben 2027.
december 31. napját megadni az elkülönítetten lekötött összeg felszabadítási határidejének.
A rendelkező rész 28. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a
gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy
nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet,
ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik -, a tárgyév
február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év
közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a
hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.
A rendelkező rész 29. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. §
(1) bekezdése rendelkezik.
A rendelkező rész 30. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. §
(5) bekezdése rendelkezik.
A rendelkező rész 31. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.
A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:
A rendelkező rész 32. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük.
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A rendelkező rész 33. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul.
A rendelkező rész 34. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére
tekintettel írta elő hivatalunk.
A gyűjthető és előkezelhető hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
szerint került megállapításra.
***
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. § alapján a
kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.
A kérelem tartalma alapján, nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek minősül.
A kérelmező ügyfél igazolta az eljárás 240.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján
hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel –
a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel
alapján végezhető.
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1.§ (1) bekezdés a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
hulladékgazdálkodási hatóságként megyei kormányhivatalt jelöl ki. A rendelet 2. § alapján a területi
hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki.
A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben
foglaltaknak megfelelően döntött.
Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg
természetvédelmi szempontok rendelkező részének indokolása:

védelmi, valamint táj- és

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/04507-5/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a KERAMET Hungary Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér
1-3.), mint ügyfél részére a 6500 Baja, Vajas sor 2. (5355 hrsz.) alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék
gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.
A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az
alábbiakat állapította meg:
A KERAMET Hungary Kft. bérelt telephelye Baja, Vajas sor 2. szám alatti ingatlanon (hrsz.: 5355)
található. Az ingatlan teljes területe 41.595 m2, ebből a Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységének
végzéséhez az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt.-től 1000 m2 területet kíván bérbe venni. A terület „Gkszk0868” jelű, kizárólagos rendeltetésű (kikötői logisztika elhelyezésére szolgáló) kereskedelmi, szolgáltató
övezet. A Kft. a telephelyen belföldi forrásból származó fémhulladék átvételét, válogatását és tárolását, majd
a hulladék bel- és külföldi hasznosítók számára történő átadását tervezi. A teljes előkezelni és tárolni kívánt
hulladékok mennyisége 50.000 tonna/év.
A telep tervezett működési rendje: hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, hétvégéken és munkaszüneti
napokon a telephely nem fog üzemelni.
A telephelyen folytatni kívánt tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi létesítmények, berendezések
használata tervezett:
 hídmérleg a kikötő területén,
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1000 m2-es egybefüggő betonozott terület, ahol elkülönítetten, felirattal ellátott tereken történhet a
hulladékok válogatása, tárolása,
 az anyagok rakodásához 1 db rakodógép és 1 db híddaru.
A beszállított fémhulladék közúton, vízi úton, illetőleg vasúton érkezik a telephelyre, saját tulajdonú
tehergépjárművekkel vagy fémkereskedők által végzett beszállítással. A beérkező járművek mérlegelése után
a fémhulladék minőségi átvétele következik. A beszállított hulladék a telephelyen belül kézi erővel, valamint
mágneses technológia alkalmazásával válogatásra kerül.
A területen egyszerre legfeljebb 2000 tonna fémhulladék tárolható. A hulladékok EWC kód szerinti
elkülönített tárolására rendelkezésre álló konténerek: 5 db 5 m3-es konténer és 2 db 6 m3-es konténer. Ezen
kívül az anyagok elkülönített tárolására használhatóak a telephely szabad betonozott felületei is.
A szétválogatott hulladékok közúton, vasúton és folyami úton kerülhetnek feladásra. A közúti feladás esetén
a hulladékokat rakodógép segítségével tehergépkocsira rakják. Vasúti vagy folyami szállítás esetén a
fémhulladékok polipkanállal felszerelt rakodógép segítségével konténerbe kerülnek, majd a telephelyi
híddaruval történik meg a konténerek rakodása vasúti kocsira vagy uszályba.
A Kft. a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységet a meglévő infrastrukturális és technológiai elemek
használatával fogja végezni. A gépjárművek a kialakított burkolt felületű utakon közlekednek. A telephely
teljes területe betonozott, a tehergépjárművek és a munkagép szervizelését, mosását, valamint üzemanyaggal
történő ellátását a telephelyen kívül végzik.
A telephelyen folytatni kívánt tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú
mellékletének 108. pontja – „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep [beleértve az
autóroncstelepeket]; a) 5 t/nap kapacitástól” – alá tartozik, erre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság
előzetes vizsgálati eljárást lezáró BK/KTF/03890-17/2022. számú döntésben a környezetvédelmi
hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység a határozatban foglaltak betartása mellett nem
okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti
hatásvizsgálatot végezni.
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 (a továbbiakban: ZajR.) hatálya alá tartozik. A telephely Baja 5355 hrsz.-ú, Vajas sor 2. szám alatti
ingatlanon található. Az ingatlan „Gkszk” jelű, kizárólagos rendeltetésű (kikötői logisztika elhelyezésére
szolgáló) kereskedelmi, szolgáltató övezet.
Az ingatlan közvetlen környezetében fekvő területek É-i és D-i irányban szintén „Gkszk” jelű övezetbe
tartoznak. Ny-i irányban vasúti közlekedési terület határolja, azon túl további gazdasági terület, majd a Duna
található. K-i irányban „Lf” jelű falusias lakóterület övezetbe tartozó ingatlanok helyezkednek el. A
telephely és falusias lakóterületek között mintegy 10-15 m szabályozási szélességben „Vv” övezeti jelű
védmű vízgazdálkodási terület (árvízvédelmi töltés) húzódik. A töltés utcaszinttől számított magassága ~ 2,5
m.
A telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra)
kívánnak végezni, éjszaki munkavégzés nem tervezett.
A végezni kívánt tevékenység fő zajforrásai: a tehergépjárművek (10 db/nap), vasúti szerelvény (1 db/nap),
uszály (beszállítás 1 db/nap; kiszállítás 2 db/nap), valamint a telephelyen működő rakodógép (1 db/nap). Az
egyes zajforrásokra jellemző, hogy nem folyamatos üzeműek. A mozgó zajforrások azonos időben történő
jelenléte, működése a telephelyen nem várható.
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A telephelyhez legközelebbi zajtól védendő terület, illetve épület (Baja, Vajas sor 22.; hrsz.: 5369) a Kft. által
bérelt terület K-i határártól ~67 m távolságban K-i irányban található. A védendő létesítményhez
legközelebbi zajforrások a telephelyi szállítást végző tehergépjárművek. A közvetlen környezetben, a többi
irányba nem található egyéb zajtól védendő terület, illetve védendő épület, helység. A benyújtott
dokumentációban bemutatott számítás szerint – amely a tevékenységhez köthető zajforrások zajkibocsátása
tekintetében túlbecsléssel készült, – a legközelebbi védendő épületnél a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben megállapított
határértékek teljesülnek.
A hatásterület legnagyobb kiterjedése a bemutatott számítás alapján 170 m. Az eredmények alapján
megállapítható, hogy a létesítmény hatásterülete védendő területet és épületeket érint. A hatásterület által
érintett ingatlanok, amelyen védendő épületek találhatók, a város településrendezési eszközei szerint falusias
lakóterület övezeti besorolásúak.
A telephely működtetéséhez szükséges szállítási tevékenység közúton, vasúton, továbbá a Dunán uszályok
segítségével bonyolódik. A közúti szállítás tekintetében megállapítható, hogy a létesítmény több irányból is
megközelíthető. A teherszállítás várhatóan É-i irányból, az 55. sz. főút – IV. Károly rakpart útvonalon
keresztül fog bonyolódni. Alternatív megközelítési útvonal az 51. sz. főút – Bajcsy-Zsilinszky utca – Szent
János utca útvonal. Ezen keresztül leginkább személygépjármű és kistehergépjármű forgalomra lehet
számítani. A telephely kizárólag nappal üzemel, ezért szállítással, működéssel összefüggő forgalom is csak
ebben az időszakban lesz. A tevékenység végzéséhez kapcsolható közúti szállítás a telephelyre vezető
útvonalak mentén várhatóan nem okoz jelentős zajterhelés-változást.
Földtani közeg védelmi:
A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szabályozza.
A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes
rendelet számszerűsíti.
Táj- és természetvédelem
A Baja 5355 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet,
természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint az ingatlan
művelési ága kivett országos közforgalmi kikötő. Védett, fokozottan védett növény- és állatfaj állománya a
rendelkezésünkre álló adatok szerint nem található a területen.
A fentiek alapján a tervezett 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 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának BK01/NEO/12395-2/2022. iktató számú környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, hivatkozott számú megkeresésében szakmai
állásfoglalás kialakítására kérte fel hatóságomat a Keramet Hungary Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 13.) által a 6500 Baja, Vajas sor 2. 5355. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó nem veszélyes hulladék gyűjtése
tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély tárgyában a hulladékgazdálkodási hatóság
kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdés alapján. A rendelet 2. számú
mellékletben meghatározott szakkérdéseket megvizsgáltam és a dokumentációban foglaltak alapján
megállapítottam, hogy környezet-egészségügyi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadható a
rendelkező részben foglaltak figyelembe vételével.
A vizsgált dokumentáció a:
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https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/filedownload/
8a4880ee814901f901818f4c88fc6b77/125934/4278859095063036055/Mell%C3%A9kletek
.zip tárhelyen volt elérhető.
Szakmai álláspontom kialakításakor figyelembe vettem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017 (VI. 12.) EMMI rendelet.
(IV. 10.),, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet, a biocid termékek előállításának és forgalomba
hozatalának feltételeiről” szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM– KvVM együttes rendelet, a
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a munkahelyek
kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüMSzCsM együttes rendelet előírásait.
Döntésem elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki, valamint e joghelyre
hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről, figyelemmel az Ákr. 112.§- ában foglaltakra is.
Hatóságom hatáskörét környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 31.§. (1) bekezdése, 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 (továbbiakban:
Korm r.) 4.§ és 13.§ (1), illetékességét Ákr. 16.§ (1) bekezdés b) pontja, a Korm. rend. 5 § és a 2. számú
melléklete, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú melléklete
határozza meg.
A szakhatósági állásfoglalások indokolása:
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 35300/29131/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/045074/2022. számú megkeresésével, a KERAMET Hungary Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.)
meghatalmazottja a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muhar u. 54.) kérelmére, a Baja
5355 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadásához kérte a Bács-Kiskun
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.
(XII.29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 19. fejezet 57. és 58. sora alapján a nem
veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység
engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási
és vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki.
A vízügyi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, 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 vizsgálata.
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A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött kérelmet, a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft tervezője Kaleta Jánosné által készített dokumentáció alapján a fent hivatkozott
szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:
A Kft. a Baja, 5355 hrsz. alatti engedélyezett keretek között hulladékgazdálkodási tevékenységet kíván
folytatni.
A KERAMET Hungary Kft. az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt-től bérel egy 1.000 m2-es területet. A
területen belföldi fém hulladék átvételét, válogatását és tárolását fogják végezni, majd belföldön vagy
külföldön értékesítésik. A beszállítás és értékesítés történhet közúton, vasúton és folyón is.
A tárolóhelyek nyitottak betonozott felületűek, a közlekedési útvonal egységes és egybefüggő, jól látható
táblákkal megjelölve. A tároló helyeken közművilágátás és ipari kamera került felszerelésre.
Tárolók:
- 5 db 5 m3-es konténer
- 2 db 6 m3-es konténer
- nyitott betonozott elkülönített felület
Egy időben tárolt hulladékok maximális mennyisége 2.000 t, az éves hulladék mennyisége várhatóan 50.000
t/év.
A Kft. rendelkezik a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály BK/KTF/03890-17/2022. számon kiadott előzetes vizsgálati eljárás lezáró
határozatával, mely szerint hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. Az előzetes vizsgálathoz a
vízügyi hatóság a 35300/2198- 1/2022.ált. számú szakhatósági hozzájárulást adott.
A Baja, 5355 hrsz-ú telephelyre a Bajai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a 05/1224-12/2022. számon
telepengedélyt adott, amelyhez a vízügyi hatóság a 35300/1517-1/2022.ált. számú szakhatósági
hozzájárulásával előírásokkal hozzájárult.
Szakkérdések vizsgálata
Vízellátás:
A tervezett tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. A telephely dolgozóinak a bérbeadó biztosítja a
szociális helyiségeket.
Szennyvízelhelyezés
A tervezett tevékenység során technológiai szennyvíz sem fog keletkezni.
Csapadékvíz elvezetés:
Az üzem területére hulló csapadékvizeket víznyelők gyűjtik össze, majd 300-es csővezetéken keresztül jut az
ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. csapadékvíz elvezető rendszerébe, majd a Dunába kerül bevezetésre.
Felszíni vizek:
A telephely környezetében a legközelebbi vízfolyás a Duna. A tevékenység szennyező anyag felszíni vízbe
való kibocsátásossal nem jár.
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Felszín alatti vizek:
A tervezett telephely műszaki kialakítása megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.)
Korm. rendelet 8. § a) pontjában foglalt előírásoknak és rendeltetésszerű használatuk megakadályozza, hogy
a szennyező anyagok a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerüljenek.
Vízbázis védelem:
Az ingatlan, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő, illetve távlati vízbázis
védőterületét érinti, de a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletbe az épületben folytatott
tevékenységre vonatkozóan korlátozást nem tartalmaz.
Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások:
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. rend. alapján a tervezett tevékenység nagyvízi medret
érinti. Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság nagyvízi mederkezelői nyilatkozattában foglaltakat be kell
tartani.
Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása,
szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése-elhelyezése megfelelően megoldott, a tervezett
tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem
veszélyezteti, a telephely üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a
szakhatósági hozzájárulását a nem veszélyes hulladék előkezelési engedély kiadásához előírásokkal
megadta.
A vízügyi-vízvédelmi hatóság a rendelkező részben előírt kikötéseket az alábbi jogszabályokra alapozta:
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § (1) bek.
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet 3. fejezet, és IX. fejezet
Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét.
A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 1. számú
melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai állapítja meg.
A hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2 sz. melléklet 3.
pontja állapítja meg.
A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta
meg.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bek. zárja
ki.
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A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat
részére történő megküldését.
Baja Megyei Jogú Város Jegyzőjének 05/3474-2/2022. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásának
indokolása:
A Bács-kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) – a KERAMET
Hungary Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) képviseletében eljáró PROGRESSIO Mérnöki
Iroda Kft. (székhely: 1028 Budapest, Muhar u. 54.) kérelmére indult, „nem veszélyes hulladék gyűjtése,
előkezelése” tárgyú hulladékgazdálkodási 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 Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján
hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel –
a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel
alapján végezhető.
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró

20

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei kormányhivatalt jelöl ki. A rendelet 2. § alapján a területi
hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki.
A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben
foglaltaknak megfelelően döntött.
A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése
és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet
4.6 és 5. pontja alapján összesen 240.000 - Ft.
Az igazgatási szolgáltatás díj összegének befizetése a BK/HGO/04507-10/2022. iktatószámon benyújtott
igazolással történt elfogadásra.
Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás
feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hatóságunk a 43. § (2)(3) bekezdése alapján a 2022. június 23. napján kelt BK/HGO/04507-2/2022. számú levélben tájékoztatta az
ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel
lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének
jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.
A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/04507-3/2022. számú közleményben
a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen véglegessé vált
határozatot.
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021.(III.1) Korm. rendelet 2. § értelmében területi
hulladékgazdálkodási hatóságként megyei illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki, azzal az
eltéréssel, hogy a Pest megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest fővárosra terjed ki.
A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg.
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.
A 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.
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.
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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. július 13.
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