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Ügyiratszám:  SO/TO/00971-11/2020. Tárgy: 

  

 

Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 8700 Marcali, külterület 097/6 hrsz. 

alatti telepehelyen, nem veszélyes hulladék 

előkezelésére és tárolására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély módosítása 

Ügyintéző: 

 

Telefonszám: 

Jágerné Cserti Ildikó 

dr. Márki Mirella 

82/795-979 

82/795-981 

 

 

 

HATÁROZAT 

 

Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 8700 Marcali, Dózsa 

György u. 1.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére a SO-04Z/KO/1048-13/2019. ügyiratszámon 

kiadott nem veszélyes hulladék előkezelésére és tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedélyt (a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint: 

 

módosítom. 

 

1. Az Engedély 3.1. pontja helyébe az alábbi kerül: 

3.1.  Az előkezelési tevékenységgel érintett hulladékok VM rend. szerinti kódszáma, típusa, valamint 

mennyisége: 

 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(t/év) 

02 

Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, 

vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó 

hulladékok 

02 01 
Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat 

hulladékai 

02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek 100 

02 01 04 Műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) 100 

02 01 07 Erdőgazdálkodási hulladékok 100 

02 01 09 Agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól 100 

02 01 10 Fémhulladék 100 

02 01 99 Közelebbről nem meghatározott hulladékok 100 

02 03 

Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből 

és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztő kivonat készítéséből, 

melasz feldolgozásból és fermentálásból származó hulladékok 
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02 03 02 Tartósítószer-hulladék 100 

02 03 03 Oldószeres kivonatolásból származó hulladék 100 

02 03 04 Fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok 100 

02 03 99 Közelebbről nem meghatározott hulladékok 100 

02 04 Cukorgyártási hulladékok 

02 04 01 Cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld 100 

02 04 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 

02 05 Tejipari hulladék 

02 05 01 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 100 

02 05 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 

02 06 Sütő- és cukrászipari hulladék 

02 06 01 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 100 

02 06 02 Tartósítószer hulladék 100 

02 06 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 

02 07 
Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve 

kávé, tea és kakaó) 

02 07 01 
A nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából 

származó hulladékok 
100 

02 07 02 Szeszfőzés hulladéka 100 

02 07 03 Kémiai kezelésből származó hulladék 100 

02 07 04 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 100 

02 07 99 Közelebbről nem meghatározott hulladékok 100 

03 
Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és 

kartongyártásból származó hulladékok 

03 01 Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok 

03 01 01 Fakéreg és parafahulladék 200 

03 01 05 
Faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, 

amelyek különböznek a 03 01 04-től 
200 

03 01 99 Közelebbről nem meghatározott hulladékok 100 

03 02 Faanyagvédőszer-hulladék 

03 02 99 Közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer 100 

03 03 Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok 

03 03 01 Fakéreg és fahulladék 100 

03 03 07 
Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai 

úton elválasztott maradékok 
100 

03 03 08 
Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó 

hulladékok 
100 

03 03 99 Közelebbről nem meghatározott hulladékok 100 

04 Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék 

04 01  Bőr- és szőrmeipari hulladék 

04 01 09 Kidolgozási és kikészítési hulladék 200 

04 01 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 

04 02  Textilipari hulladék 
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04 02 09 
Társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, 

elasztomerek, plasztomerek) 

200 

04 02 15 Kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től 100 

04 02 17 Színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól 100 

04 02 21 Feldolgozatlan textilszál hulladék 200 

04 02 22 Feldolgozott textilszál hulladék 300 

04 02 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 

07 Szerves kémiai folyamatból származó hulladék 

07 02 
Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék 

07 02 13 Hulladék műanyag 100 

07 02 15 Adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től 100 

07 02 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 

09 Fényképészeti ipar hulladéka 

09 01 Fényképészeti ipar hulladéka 

09 01 07 Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír 100 

09 01 08 Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír 100 

09 01 10 Egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül 100 

09 01 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 

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 hulladékok 1.000 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 1.000 

15 01 03 Fa csomagolási hulladék 500 

15 01 04 Fém csomagolási hulladékok 100 

15 01 05 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 500 

15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 1.000 

15 01 07 Üveg csomagolási hulladék 200 

15 01 09 Textil csomagolási hulladék 100 

15 02 Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat 

15 02 03 
Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely 

különbözik a 15 02 02-től 
500 

16 A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék 

16 01 

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű 

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

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

a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

16 01 19 Műanyagok 100 

16 01 22 Közelebbről meg nem határozott alkatrészek 100 

16 01 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 
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16 02 14 
Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig 

terjedő hulladéktípusoktól 
100 

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

02 15-től 
100 

16 03 Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek 

16 03 04 Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól 100 

16 03 06 Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től 100 

17 Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 07 
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 

különbözik a 17 01 06-tól 
1.000 

17 02 Fa, üveg és műanyag 

17 02 01 Fa 200 

17 02 03 Műanyag 200 

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag 

17 06 04 Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól 100 

17 08 Gipsz alapú építőanyag 

17 08 02 Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 100 

17 09 Egyéb építési-bontási hulladék 

17 09 04 
Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 

09 02-től és a 17 09 03-tól 
2.000 

18 

Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos 

kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi 

hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból 

származnak) 

18 01 
Szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve 

megelőzéséből származó hulladékok 

18 01 01 Éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 01 03) 100 

18 01 04 

Hulladék, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális 

követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. Kötszerek, 

gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) 

100 

18 02 
Állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből 

származó hulladékok 

18 02 03 

Hulladék, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális 

követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében 

 

100 

19 

Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül 

kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból 

származó hulladékok 

19 02 
Hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) 

származó hulladék 

19 02 03 Előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz 200 

19 02 10 Éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től 200 

19 02 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 
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19 03 Stabilizált/megszilárdított hulladék 

19 03 05 Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től 100 

19 03 07 Megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól 100 

19 05 Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék 

19 05 01 Települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója 200 

19 05 02 Állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója 200 

15 05 03 Előírástól eltérő minőségű komposzt 500 

19 05 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 

19 08 Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok 

19 08 01 Rácsszemét 500 

19 08 02 Homokfogóból származó hulladék 200 

19 08 05 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap 100 

19 08 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 100 

19 12 
Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, 

tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

19 12 01 Papír és karton 500 

19 12 02 Fém vas 200 

19 12 03 Nem-vas fémek 200 

19 12 04 Műanyag és gumi 500 

19 12 05 Üveg 200 

19 12 07 Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 200 

19 12 08 Textíliák 200 

19 12 09 Ásványi anyagok (pl. Homok, kövek) 200 

19 12 10 Éghető hulladék (pl. Keverékből készített tüzelőanyag) 2.000 

19 12 12 
Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert 

hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 
2.000 

20 

Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, 

kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten 

gyűjtött hulladékokat is 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

20 01 01 Papír és karton 500 

20 01 02 Üveg 200 

20 01 08 Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok 200 

20 01 10 Ruhanemű 100 

20 01 11 Textíliák 100 

20 01 28 
Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 

27-től 

100 

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 

100 

20 01 38 Fa, amely különbözik a 20 01 37-től 100 

20 01 39 Műanyagok 500 

20 01 40 Fémek 100 

20 01 41 Kéményseprésből származó hulladék 100 
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20 01 99 Közelebbről nem meghatározott hulladékok 1.000 

20 02 Kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 1.000 

20 02 02 Talaj és kövek 100 

20 02 03 Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok 1.000 

20 03 Egyéb települési hulladék 

20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 30.000 

20 03 02 Piacokon keletkező hulladék 300 

20 03 03 Úttisztításból származó hulladék 300 

20 03 06 Szennyvíztisztításból származó hulladék 100 

20 03 07 Lom hulladék 3.000 

20 03 99 Közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok 500 

Összesen: 62.900 

 

2. Az Engedély 7.2. pontja helyébe az alábbi kerül: 

7.2. A tevékenység során az Engedélyes - a határozat 3. pontjában meghatározott - évente összesen 

maximálisan 62.900 tonna hulladékot előkezelhet és bálákban egyidejűleg 720 tonna RDF 

mennyiséget tárolhat. 

3.   Szakhatósági állásfoglalás: 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 

35200/2149-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosításához 

vízügyi és vízvédelmi szempontból – kikötés nélkül – hozzájárult. 

4. Egyidejűleg a hulladéktároló hely módosított üzemeltetési szabályzatát az Engedély 

rendelkező részében előírtak betartása mellett 

jóváhagyom. 

 

Az Engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosítással nem érintett rendelkezései 

– változatlan tartalommal – továbbra is érvényben maradnak. 

Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes. 

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon és illetéken felül egyéb 

eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a 

továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett. 

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni 

jogszabálysértésre hivatkozással a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával. 

A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.), kell benyújtani 

a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve. 
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A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás 

támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú 

közigazgatási határozatot hozó szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül 

elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával. 

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által 

rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a http://birosag.hu/nyomtatvany-

urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok oldalról tölthető le. 

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot 

választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is 

elektronikusan kézbesít részére. 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs 

halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben 

részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét 

megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó 

tényeket pedig valószínűsíteni kell.    

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése 

a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az 

érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.    

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.  

INDOKOLÁS 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) Engedélyt adott a 8700 Marcali, külterület 

097/6. hrsz. szám alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladék előkezelési és tárolási 

tevékenységre vonatkozóan. Az Engedély 2019. május 2. napján véglegessé vált és 2024. április 15. 

napjáig hatályos. 

Az Engedélyes 2020. május 14. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében az Engedély 

módosítását kérte, a kezelendő hulladékok típusában és mennyiségében tervezett változtatás miatt. 

A kérelemhez csatoltan az Engedélyes benyújtotta a hulladék előkezelési tevékenységbe bevonni 

kívánt hulladékok típusát és mennyiségét tartalmazó táblázatot. 

A Kérelmező 2020. május 19. napján a Kormányhivatalnak küldött kérelem kiegészítésében a 20 01 

99 azonosító kódú hulladék mennyiségének növelését kérte. 

A Kormányhivatal a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az 

hiányos, mivel nem tartalmazza a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. 

Korm. Rend.) 9. § (1) bekezdés i) és m) pontjában előírt dokumentumokat, valamint az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 

(IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 21. § (5) bekezdés d) pontja szerint a jóváhagyott 

hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzat aktualizált példányát.  

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok
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A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/TO/00971-4/2020. ügyiratszámú végzésében 

hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.  

 

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során a SO/TO/00971-4/2020. 

ügyiratszámú hiánypótlási felhívásra az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta: 

- A környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló biztosítási kötvényt. 

- A köztartozásmentesség igazolását. 

- A hulladáktárolóhely módosított üzemeltetési szabályzatát. 

 

Az Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 5. és 37. pontjai alapján 60.000 forint 

összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – megfizette. 

Az Engedélyes a területileg illetékes vízügyi Hatóság szakhatósági közreműködéséért, az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerinti 5.000 forint összegű eljárási 

illetéket – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – megfizette. 

A Kormányhivatal a kérelmet és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás 

során a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatóságként történő bevonása szükséges. 

A Kormányhivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) 

bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázat 60. és 61. pontjai alapján megkereste az ügyben érintett 

vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy adja meg szakhatósági 

állásfoglalását a tárgyi ügyben. 

A Vízügyi Hatóság a 35200/2149-1/2020.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági 

állásfoglalásában a hulladékgazdálkodási engedély módosításához – a rendelkező rész szerint - 

hozzájárult. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO-04Z/TO/00043-4/2020. számon megkereste az Igazgatóságot 

szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. 

A szakhatósági megkereséséhez az Osztály csatolta az engedélyes kérelmét. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. cím: Egyéb ügyek 62. 63. pontja, a 

szakhatósági hatáskört kijelölő jogszabály alapján a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, 

hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti hatósági eljárásban az Igazgatóság feladata 

vízvédelmi hatáskörében annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e., illetve 

vízgazdálkodási hatáskörében annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező 

csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis 

védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesülnek-e, valamint feladata a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás 

vizsgálata. 
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Az Engedélyes a Marcali, 097/6 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelését és 

tárolását végzi 59 200 t/év kapacitással, melyet 62 900 t/évre növelné egyes hulladéktípusok 

engedélyezett mennyiségének növelésével, illetve új hulladéktípus felvételével. 

A kérelem és a mellékleteinek az érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat, 

valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet és a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam. 

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

ki. 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a 

vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. 

pont b) alpontja állapítja meg.” 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az eljárás során 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 31. § (1) bekezdése 

alapján megvizsgálva a Korm. r. 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott környezet- 

egészségügyi szakkérdéseket megállapította, hogy a nem veszélyes hulladék előkezelésére és 

tárolására vonatkozó engedély módosításával kapcsolatban népegészségügyi feladatkörben 

eljárva kifogást nem emel. 

A Kormányhivatal a kérelem és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az Engedély 

módosításának sem műszaki, sem jogi akadálya nincs, a tevékenység végzésének környezetvédelmi 

feltételei továbbra is biztosítottak. 

A fentiek alapján a Kormányhivatal a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79. § (4) bekezdése 

alapján a rendelkező részben foglaltak szerint módosította az Engedélyt. 

A Kormányhivatal a hulladéktároló hely módosított üzemeltetési szabályzatát a Létr. 21. § (4) 

bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá.   

A Kormányhivatal egyúttal tájékoztatja az Engedélyest, hogy jelen döntés kiadásával az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdésére 

figyelemmel a SO/TO/00971-5/2020. ügyiratszámon kiadott függő hatályú döntésben foglalt 

joghatások az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján nem állnak be. 

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.  

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a Korm. r. 9. § (2) bekezdése 

alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 8/A. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul. 

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017.évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 39. §- a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján 
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adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §- a rendelkezik. 

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló 

tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a polgári perben 

és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM 

rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. 

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §- a az irányadó. 

Kaposvár, 2020. július 2. 

 

             Dr. Neszményi Zsolt 

kormánymegbízott nevében és megbízásából:  

 Wéber Béla 

 osztályvezető 

 

Hivatali kapun keresztül értesül: 

1. MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (24364625) 

2. Marcali Város Önkormányzata (MARCONK), (KRID: 446644909) 

3. Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(hiv. szám: SO-05/NEO/00343-2/2019., hiv. szám: SO-05/NEO/1507-2/2020.) 

4. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 

(hiv. szám: 35200/1782-1/2019. ált., hiv. szám: 35200/2149-1/2020. ált.) 

5. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul) 

Értesül: 

1. Irattár 
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