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Ügyiratszám:  SO/TO/01200-10/2020. Tárgy: 

  

 

Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 8700 Marcali, Ziehl- Abegg utca 

7. Hrsz.: 2628/23. alatti telepehelyen, 

hulladékgyűjtő udvar (veszélyes és nem 

veszélyes hulladék gyűjtése) üzemeltetésére 

és nem veszélyes hulladék előkezelési 

tevékenység végzésére vonatkozó hulladék-

gazdálkodási engedélye 

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) részére  

hulladékgazdálkodási engedélyt 

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.  

1. Az Engedélyes adatai:  

   

1.1. Neve: MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

1.2. Székhelye: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1. (hrsz.: 599) 

1.3. Telephelye: 8700 Marcali, Ziehl- Abegg utca 7. Hrsz.: 2628/23. 

 1.4. Statisztikai azonosító jele: 24364625-3811-572-14 

 1.5. Adószáma: 24364625-2-14 

1.6. KÜJ: 103 142 696 

 1.7. KTJ: 102 537 801 

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: 

 

A határozat 3. pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, valamint 

nem veszélyes hulladékok előkezelése (R12, E02-03-, E02-04, E02-05, E02-06, E02-17) 

(hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése). 
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3. A gyűjtési és előkezelési tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. 

(VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rend.) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége: 

 

A telephelyen a hulladékgyűjtő udvarban átvehető hulladékok körét az egyes hulladékgazdálkodási 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Létr.) 1. melléklete szabályozza. 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(t/év) 

02 

Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, 

vadászatból, halászatból, élelmiszerelőállításból és -feldolgozásból származó 

hulladék 

02 01 
Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és 

halászat hulladéka 

02 01 04 Műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)** 50 

  02 01 08* Veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék 20 

02 01 09 Agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól 20 

02 01 10 Fémhulladék** 200 

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

kartongyártásból származó hulladék 

03 02 Faanyagvédőszer-hulladék 

03 02 99 Közelebbről meg nem határozott faanyagvédőszer 20 

07 Szerves kémiai folyamatból származó hulladék 

07 03 
Szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11) 

07 03 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 20 

07 06 
Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok 

gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 

07 06 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 20 

07 07 
Finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából 

és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék 

07 07 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 20 

08 

Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és 

nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék 

08 01 
Festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, 

valamint ezek eltávolításából származó hulladék 

08 01 11* 
Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

festék- és lakk-hulladék 
20 

08 01 12 Festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től 50 

08 01 17* 
Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket 

vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 
20 

08 01 18 
Festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely 

különbözik a 08 01 17-től 
20 

08 01 21* Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 20 
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08 03 
Nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából 

származó hulladék 

08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 30 

08 03 18 Hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től 50 

08 04 
Ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve) 

08 04 09* 
Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

ragasztók, tömítőanyagok hulladéka 
50 

08 04 10 
Ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-

től 
50 

09 Fényképészeti ipar hulladéka 

09 01 Fényképészeti ipar hulladéka 

09 01 07 Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír 20 

09 01 08 Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír 20 

09 01 10 Egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül** 20 

09 01 11* 

Egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 

vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó 

áramforrást is tartalmaz** 

20 

09 01 12 
Áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, 

amely különbözik a 09 01 11-től** 
20 

12 
Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 

származó hulladék 

12 01 
Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladék 

12 01 01 Vasfém részek és esztergaforgács 100 

12 01 02 Vasfém részek és por 100 

12 01 03 Nemvas fém reszelék és esztergaforgács 100 

12 01 04 Nemvas fém részek és por 100 

12 01 10* Szintetikus gépolaj 20 

12 01 13 Hegesztési hulladék 20 

12 01 21 
Elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 

01 20-tól 
50 

13 
OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az 

étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot) 

13 02 Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék 

13 02 05* 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 

kenőolaj** 
20 

13 02 06* Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj** 20 

13 02 07* Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj** 20 

15 
Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok 

(abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat  

15 01 
Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 

hulladékot) 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék** 500 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék** 500 
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15 01 03 Fa csomagolási hulladék 200 

15 01 04 Fém csomagolási hulladék** 500 

15 01 05 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 200 

15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 200 

15 01 07 Üveg csomagolási hulladék** 500 

15 01 09 Textil csomagolási hulladék** 200 

15 01 10* 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladék 
100 

15 01 11* 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. Azbesztet) tartalmazó fémből 

készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos 

palackokat 

20 

16 A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék 

16 01 

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű 

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

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

a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

16 01 03 Hulladékká vált gumiabroncsok** 50 

16 01 07* Olajszűrő** 20 

16 01 13* Fékfolyadék** 20 

16 01 14* Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék** 20 

16 01 15 Fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től 20 

16 01 17 Vasfémek 200 

16 01 18 Nemvas fémek 100 

16 01 19 Műanyagok 100 

16 01 20 Üveg 200 

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 

16 02 11* 
Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból 

kivont berendezés 
200 

16 02 13* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely 

különbözik  

a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

200 

16 02 14 
Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig 

terjedő hulladéktípusoktól 
200 

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

02 15-től 
200 

16 06 Elemek és akkumulátorok 

16 06 01* Ólomakkumulátorok** 100 

16 06 02* Nikkel-kadmium elemek 100 

16 06 03* Higanyt tartalmazó elemek 100 

16 06 04 Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 100 

16 06 05 Egyéb elemek és akkumulátorok 100 

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

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 Beton** 1.000 

17 01 02 Tégla** 1.000 
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17 01 03 Cserép és kerámia** 1.000 

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

különbözik a 17 01 06-tól** 
3.000 

17 02 Fa, üveg és műanyag 

17 02 01 Fa 200 

17 02 02 Üveg** 500 

17 02 03 Műanyag** 200 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz** 20 

17 04 02 Alumínium** 20 

17 04 03 Ólom** 20 

17 04 04 Cink** 20 

17 04 05 Vas és acél** 200 

17 04 06 Ón** 20 

17 04 07 Fémkeverék** 200 

17 04 11 Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től** 20 

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag 

17 06 04 Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól 500 

17 08 Gipsz alapú építőanyag 

17 08 02 Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től** 500 

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** 
3.000 

20 

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló 

kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött 

frakciót is 

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

20 01 01 Papír és karton** 500 

20 01 02 Üveg** 500 

20 01 10 Ruhanemű 200 

20 01 11 Textíliák 200 

20 01 13* Oldószerek 50 

20 01 14* Savak 50 

20 01 15* Lúgok 50 

20 01 17* Fényképészeti vegyszer 20 

20 01 19* Növényvédő szer** 50 

20 01 21* Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 50 

20 01 23* Klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés 20 

20 01 25 Étolaj és zsír** 20 

20 01 26* Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től** 20 

20 01 27* 
Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és 

gyanták** 
50 

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

01 27-től** 
50 

20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer** 20 
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20 01 30 Mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től** 20 

20 01 32 Gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től 10 

20 01 33* 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 

vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is 

megtalálhatók** 

20 

20 01 34 Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól** 50 

20 01 35* 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 

20 01 23-tól** 

50 

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** 
500 

20 01 37* Veszélyes anyagokat tartalmazó fa 50 

20 01 38 Fa, amely különbözik a 20 01 37-től 50 

20 01 39 Műanyagok** 500 

20 01 40 Fémek** 1.000 

20 02 Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék 2.000 

20 03 Egyéb települési hulladék 

20 03 07 Lomhulladék** 3.000 

Összesen: 26.800 

 

A gyűjtési tevékenységgel átvehető veszélyes hulladékok éves mennyisége összesen maximum 

1.640 tonna lehet.  

 

A gyűjtési tevékenységgel átvehető nem veszélyes hulladékok éves mennyisége összesen 

maximum 25.160 tonna lehet.  

 

A telephelyen előkezelhető nem veszélyes hulladékok éves mennyisége összesen maximum 3.000 

tonna lehet. 

 

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye: 

 

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet az Engedélyes a Marcali, Ziehl- Abegg utca 

7. Hrsz.: 2628/23. alatti, bérelt telephelyen végzi.  

 

A terület tulajdonosa Marcali Város Önkormányzata. Az építmények és az eszközök tulajdonosa a 

Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás. A hulladékgyűjtő udvar környezetében ipari üzemek 

találhatók. A helyi építési szabályzat szerint az ingatlan Gksz3 – kereskedelmi, szolgáltató terület 

– övezeti besorolás alá tartozik. A létesítmény környezetében helyi jelentőségű védendő terület, 

természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, illetve természetvédelemre kijelölt terület nem 

található. 

 

Az Engedélyes a telephelyen a porta- és szociális épületet biztosítja. 
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A telephelyen a víz- és szennyvíz ellátás, elektromos energiaellátás, fűtés, a csapadékvíz 

elvezetés, valamint a villámvédelem biztosított. A telep területe körülkerített, lakattal zárható 

kapuval, biztonsági berendezésekkel ellátott.  

 

A telephelyen bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A hulladékgyűjtő udvar 

üzemeltetése zajkibocsátással nem jár. 

 

A telephely a Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által a 

Marcali, Ziehl- Abegg utca 7. Hrsz.: 2628/23. alatti ingatlanra vonatkozóan 2676-9/2015. 

ügyiratszámon, 197 nyilvántartási számon kiadott telepengedéllyel (a továbbiakban: 

Telepengedély) rendelkezik. 

 

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői: 

 

Az Engedélyes jelen határozatban engedélyezett tevékenység keretében a Marcaliban és 

vonzáskörzetében a háztartásoknál keletkező összes típusú elkülönítetten gyűjthető hulladék 

elhelyezési lehetőségét biztosítja. 

 

A veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtési technológiája: 

 

Az ingatlanhasználók által elkülönítetten gyűjtött és beszállított hulladékok átvétele, a hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelő nyitvatartási rendben. 

A hulladék átvétel folyamata: 

- A beszállító azonosítása, a hulladék eredetének megállapítása, az átadó adatainak rögzítése 

az üzemeltetési naplóban. 

- A hulladék jellegének, típusának, fajtájának megállapítása. 

- Amennyiben a hulladék nem vehető át, arról feljegyzés készül, a további teendőkről az 

Engedélyes által foglalkoztatott környezetvédelmi szakértő dönt. 

- Ha a hulladék átvehető, akkor a személyzet a helyszíni mobil mérleggel megállapítja a 

tömegét, majd a hulladék adatait (HAK kód, megnevezés, jelleg, tömeg) és rögzíti azt az 

üzemeltetési naplóban. 

- A hulladékot – annak típusától függően – a személyzet vagy az átadó a személyzet által 

megjelölt helyre (konténerbe) rakja. 

- A díjmentesen átvehető hulladékokról átvételi elismervény, kézi mérlegjegy vagy szállítólevél, 

a díjfizetés ellenében beszállított hulladékokról készpénzfizetési számla és átvételi 

elismervény (kézi mérlegjegy) készül. 

 

A hulladékgyűjtő udvar működési és ellenőrzési szabályai üzemeltetési szabályzatban rögzített. Az 

Engedélyes a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetéséről üzemeltetési naplót vezet. 

 

A veszélyes hulladékok gyűjtése zárt, saválló konténerben történik, mely kármentővel ellátott. A 

nem veszélyes hulladékokat (fém-, papír-, műanyaghulladék, építési törmelék, lom) különböző 

méretű és típusú konténerekben, elkülönítetten tárolják. A konténerek alapterülete összesen: 108 

m2. 
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Az átvett hulladékokat a telephelyen elszállításig tárolják. A telephelyről a tárolt hulladékokat a 

hulladék típusa szerinti engedéllyel rendelkező hulladékszállító szállítja el a kezelőhöz. A 

hulladékgyűjtő udvar hídmérleggel nem rendelkezik, ezért a szállító járművet az átvevő kezelő 

mérlegeli, vagy az Engedélyes a saját üzemeltetésében lévő Marcali Regionális Hulladékkezelő 

Központban végzi el a tömeg megállapítását. Az Engedélyes a feladott tömeget a telephelyi 

nyilvántartás alapján állapítja meg hulladéktípusonként akkor, ha a teljes készlet kiszállításra került. 

 

A nem veszélyes hulladékok előkezelési technológiája: 

 

Az átvett hulladékok átalakítással, válogatással, szétszereléssel, jóval kedvezőbb módon 

kezelhetők tovább, vagy az alkotórészek szétválasztásával kisebb lehet a tárolási, szállítási helye. 

 

Az alkalmazott előkezelési/előkészítői műveletek: 

 

- elektromos berendezésekből elemek eltávolítása, 

- kevert formában érkező csomagolások szétválogatása, 

- beton, tégla, cserép és kerámia frakciók szétválasztása, veszélyes bontási hulladékok 

elkülönítése az esetlegesen keverten érkező anyagokból, 

- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések szétválogatása a hasznosítási 

lehetőségek szerint, elkülönített csomagolásuk, raklapozásuk, 

- lomhulladék anyagfajtánként történő szétválogatása, széttörése, szerelése, 

- különböző elem- és akkumulátor típusok szétválasztása, 

- a műanyagok közül a PET, PE PP-HDPE, PS típusok szétválogatása tekintettel a más irányú 

hasznosítási lehetőségekre. 

 

Az előkezelés során képződhetnek a beszállítottól eltérő típusú hulladékok: 

 

- 15 01 06 HAK kevert csomagolási hulladékból 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 hulladék 

azonosító kóddal rendelkező hulladékok 

- 20 03 07 HAK lom hulladékból pl.: 20 01 38, 20 01 39, 20 01 36 hulladék azonosító kóddal 

rendelkező hulladékok 

- 20 01 36 HAK elektronikai és elektromos hulladékból 20 01 34 és 20 01 39 hulladék azonosító 

kóddal rendelkező hulladékok 

 

6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek: 

 

Pénzügyi eszközök: 

 

Az Engedélyes rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt. -nél 930/828436774 szerződésszámon 

megkötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással. 

 

Személyi feltételek: 

 

Az Engedélyes a telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel 

(ügyvezető, hulladékgazdálkodási ügyintéző, telepvezető - technológiai vezető - mérlegkezelő, 

szállításvezető, szállítási koordinátor, gépkocsivezető, rakodók, segédmunkások, ügyfélkapcsolati 
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és ügyviteli foglalkoztatottak) rendelkezik. Az Engedélyes külső megbízott szakértőket alkalmaz 

olyan tevékenységek ellátására, amelyekre külön jogszabály kötelezi, valamint, ha az alkalmazotti 

állományában álló képzett munkaerővel nem rendelkezik. A környezetvédelmi feladatok ellátását a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű munkavállaló főállásban látja el. 

       Tárgyi feltételek: 

 

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezett tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi 

eszközöket biztosítja. 

A telephelyen alkalmazott eszközök, gépek, berendezések: 

- veszélyes hulladékgyűjtő konténer (háztartásokból származó veszélyes hulladék részére) 

- veszélyes hulladékgyűjtő konténer (háztartásokból származó elektronikai hulladék részére) 

- lomgyűjtő konténer 

- fémhulladék gyűjtő konténer 

- építési, bontási hulladék gyűjtésére szolgáló konténer 

- műanyag hulladék gyűjtésére szolgáló konténer 

- egyéb konténerek (5-6 m3 -es, illetve 1,1 m3 -es) 

- kétkaros konténerszállító gépjármű 

- görgős konténerszállító gépjármű + pótkocsi 

- beürítő szerkezet 

- raktári mérleg (200 kg méréshatárú mérleg) 

 

Közegészségügyi feltételek: 

 

Az Engedélyes a tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket (a szükséges 

szociális épületek, rendszeres egészségügyi vizsgálat, védőoltások, munkavédelmi eszközök és 

munkaruha, a telephely kártevőirtása) biztosítja.  

 

7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások:  

 

7.1. Jelen engedély alapján a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen, a határozat 3. 

pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése (hulladékgyűjtő 

udvar üzemeltetése), valamint nem veszélyes hulladékok előkezelése végezhető az 5. 

pontban foglalt technológiával. 

7.2. A tevékenység során az Engedélyes - a határozat 3. pontjában meghatározott típusú és 

mennyiségű - évente összesen maximálisan 1.640 tonna veszélyes hulladék és 25.160 

tonna nem veszélyes hulladék gyűjtését, valamint évente összesen 3.000 tonna nem 

veszélyes hulladék előkezelését végezheti. 

7.3. Az Engedélyes a hulladékok közszolgáltatás keretében történő gyűjtését csak 

közszolgáltatóként vagy a közszolgáltató alvállalkozójaként végezheti. 

7.4. A telephelyre beszállított hulladék más hulladékkal nem keveredhet. 

7.5. A hulladékgyűjtő udvarban a Létr. 1. számú mellékletében külön megjelölt hulladékokat az 

Engedélyes köteles átvenni a hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig. 

7.6. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését a Létr. 6 - 10. §-aiban meghatározott előírások 

figyelembevételével kell végezni. 
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7.7. A hulladékgyűjtő udvarban egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségét a hulladék 

tárolására kihelyezett konténerek tárolókapacitása határozza meg. Az egyes hulladékfajták 

tároló kapacitásának ideiglenes növelése céljából az eredetileg kihelyezett konténer mellett 

további konténer csak akkor helyezhető ki, ha biztosítható legalább az eredeti konténer 

használatának mind környezetvédelmi, mind balesetvédelmi szempontú biztonsága. 

7.8. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére vonatkozó jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban 

foglaltakat be kell tartani. 

7.9. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy a 

felelős. 

7.10. A hulladékgyűjtő udvarban a tárolt hulladék fajtáját, típusát és a VM rend. szerinti azonosító 

kódját a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni. 

7.11. A hulladékgyűjtő udvarban veszélyes hulladék csak olyan műszaki védelemmel ellátott 

konténerben tárolható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását és csapadékvízzel 

történő érintkezését megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt tárolásra vonatkozó 

követelményeknek. 

7.12. A veszélyes hulladékot az átvételt követően haladéktalanul a telephelyen belül kijelölt tároló 

helyen kell elhelyezni. 

7.13. A biológiailag lebomló hulladékot az átvételt követő 1 héten belül engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelőnek kell átadni hasznosításra vagy ártalmatlanításra. 

7.14. A hulladékgyűjtő udvarban biohulladék a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott ideig tárolható. 

7.15. A hulladékgyűjtő udvarban vegyes hulladék nem tárolható. 

7.16. A hulladékgyűjtő udvarban gyógyszerhulladék csak zárt építményben vagy áruszállítás céljára 

gyártott fémkonténerben elhelyezett, lezárt konténerben tárolható. 

7.17. A hulladékgyűjtő udvarban hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl nem tárolható. 

7.18. A hulladékgyűjtő udvarban a hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása nem végezhető. 

7.19. A nem veszélyes hulladékok előkezelése kizárólag a telephely arra kijelölt részén végezhető. 

7.20. A telephelyre beszállított hulladékok előkezelését – a technológia kapacitását figyelembe véve 

– haladéktalanul meg kell kezdeni. 

7.21. A kezelésre váró hulladékot az előkezelés megkezdéséig az erre a célra kijelölt területen kell 

tárolni. 

7.22. Az előkezelési tevékenységen átesett hulladék további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §- ának figyelembevételével kell gondoskodni. 

7.23. A gyűjtött hulladékok további kezelésre kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely 

rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási 

engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről. 

7.24. A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos veszélyes és nem veszélyes 

hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg 

tárolni. 

7.25. A tevékenység végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a 

továbbiakban: VML rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket 

meghaladó légszennyezettséget nem okozhatnak. 
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7.26. A diffúz jellegű levegőterhelést (porkibocsátás, bűz) a hulladékkezelési tevékenység 

(anyagmozgatás, kezelés) során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre 

kell csökkenteni. 

7.27. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú 

mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési 

körülmény mellett biztosítani kell a teljes telephelyre vonatkozóan. 

7.28. Amennyiben a telephely üzemeltetőjének intézkedése folytán vagy egyéb okból a 

zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a 

tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási 

határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezet- és természetvédelmi 

hatáskörben eljáró a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal). 

7.29. A hulladék szállítása csak a közúti fuvarozásra minden tekintetben megfelelő gépjárművel, a 

közúti szállításra vonatkozó és a közlekedési szabályokat betartva, külön szállításra 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. 

7.30. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg 

elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.  

7.31. A munkagépek, szállítójárművek mosását, karbantartását, szervizelését csak arra engedéllyel 

rendelkező telephelyen végezhetik. 

7.32. Amennyiben havária esemény következik be, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg 

kell tenni a havária tervben rögzített szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a 

Kormányhivatalt. Havária esetén a bekövetkező szennyezés felszámolásáért az Engedélyes 

a felelős. A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni. 

7.33. A gyűjtött, az előkezelt, illetve a keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban 

előírtaknak megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell 

teljesíteni. 

7.34. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem 

halmozhat fel. 

7.35. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkavégzési helyszínek 

rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell. 

7.36. A telephelyen az átvétel és a tárolás során folyamatosan biztosítani kell az illetéktelen 

személyek hulladékhoz férésének kizárását (a telephely körül kerítésének, biztonsági 

berendezéseinek folyamatos biztosítása). 

7.37. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően 

– jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni. 

7.38. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama 

során folyamatosan biztosítani kell. 

7.39. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti 

káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással. 

7.40. A jelen határozatban engedélyezett gyűjtési és előkezelési technológiától eltérni kizárólag a 

Kormányhivatal engedélyével lehet. 

7.41. A tevékenység felhagyása esetén az Engedélyes birtokában lévő összes hulladék jogszerű 

kezeléséről gondoskodni kell. 
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8. Egyéb rendelkezések: 

 

8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, 

valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés 

hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – állandó telephelyenként – a tárgyév 

február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély véglegessé 

válását követő 30 napon belül kell megfizetni a Somogy Megyei Kormányhivatal Magyar 

Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-

00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.  

 

8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – 

adataiban való változást az annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a 

Kormányhivatalnak bejelenteni. 

 

8.3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás esetén az 

Engedélyesnek előzetesen engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania a 

Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján 

valósítható meg.  

 

8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának 

lejártát követően is folytatni kívánja, az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új 

engedély iránti kérelmet kell benyújtania. 

 

8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását 

meg akarja szüntetni, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 

30 nappal a Kormányhivatalnak be kell jelentenie.  

 

9. Szakhatósági állásfoglalás: 

 

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

35200/2730-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához vízügyi és 

vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal – hozzájárult: 

-  „A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok 

elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken 

történhet. 

- A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön 

jogszabályban – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-

FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított 

(B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát. 

- Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett 

szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a 

szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.” 
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10. A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében 

előírtak betartása mellett 

 

jóváhagyom. 

 

11. Az engedély 2025. augusztus 15. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből 

visszavonható.  

 

12. A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi, Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály (a továbbiakban: Baranya 

Megyei Kormányhivatal) által 9733-11/2015. iktatószámon kiadott hulladékgyűjtő udvar 

üzemeltetésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) jelen 

engedély véglegessé válásával hatályát veszti.  

 

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

egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a 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. 

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 kérelmen 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.    

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 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 

Az Engedélyes rendelkezik a Baranya Megyei Kormányhivatal által a Marcali, Ziehl- Abegg utca 7. 

Hrsz.: 2628/23 alatti telephelyre kiadott Engedéllyel. Az Engedély 2015. augusztus 28. napján jogerőre 

emelkedett és 2020. augusztus 15. napjáig hatályos. 

Az Engedélyes 2020. június 16. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében hulladékudvar 

üzemeltetésére (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére), valamint nem veszélyes 

hulladékok előkezelésére vonatkozóan az Engedély lejárta miatt új engedély kiadását kérte. 

 

A kérelemhez csatoltan az engedélyes benyújtotta a szakértő által készített a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 7. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés előírásai 

szerint részben összeállított dokumentációt, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 10. § (4) 

bekezdés szerint összeállított hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatát. 

 

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékletként a következő nyilatkozatokat, 

dokumentumokat csatolta: 

 

- A Jegyző által kiadott Telepengedélyt. 

- Az Engedélyes cégkivonatát és az aláírási címpéldányt. 

- A Marcali Város Önkormányzatának polgármestere nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a 

Marcali, Ziehl- Abegg utca 7. Hrsz.: 2628/23. alatti ingatlanon működő hulladékgyűjtő udvar 

üzemeltetését az Engedélyes a Dél- Balatoni Régió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DBR 

Nonprofit Kft.) alvállalkozójaként végezze. 

- A DBR Nonprofit Kft. és az Engedélyes között létrejött alvállalkozói együttműködési 

megállapodást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozóan, valamint a 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás és a DBR Nonprofit Kft. között létrejött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és annak módosítását. 

- A környezetszennyezésre vonatkozó biztosítási kötvényt. 

- Az engedélyezési dokumentációt készítő, illetve a környezetvédelmi foglalkoztatott 

alkalmazásának és szakértői végzettségének igazolását. 

- A hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségéről szóló nyilatkozatot. 

- A köztartozásmentesség igazolását. 

- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozatokat. 

- A telephely helyszínrajzát. 

- A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési naplóját. 

- A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályaztát. 

- A havária tervet. 

A Kormányhivatal a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az 

hiányos, mivel nem tartalmazta az Eng. Korm. Rend. 7. § (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a 9. 

§ (1) bekezdés e) pontjában előírt dokumentumot.  
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A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/TO/01200-3/2020. ügyiratszámú végzésében 

hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.  

 

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során a SO/TO/01200-3/2020. 

ügyiratszámú hiánypótlási felhívásra az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumot csatolta: 

- A tevékenység végzéséhez használt mérleg (raktári lapmérleg) Somogy Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Útügyi és Mérésügyi Osztály által SO//MER/00165-2/2020/3. ügyiratszámon kiadott 

hitelesítési bizonyítványt. 

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott 

dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 7. § (1) bekezdés a) – p) 

pontjaiban és a 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem 

megfelelt. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) 

bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek 

(amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági 

nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

Fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról a SO/TO/01200-2/2020. ügyiratszámú 

végzésében értesítette Marcali Város Önkormányzatát, mint a Marcali, Ziehl- Abegg utca 7. Hrsz.: 

2628/23 alatti ingatlan tulajdonosát (a továbbiakban: Tulajdonos), valamint a DBR Nonprofit Kft.- t, mint 

közszolgáltatót. 

A Tulajdonos a végzést – a letöltési igazolás szerint – 2020. június 23. napján, míg a DBR Nonprofit Kft. 

2020. június 24. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt. 

Az Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 4.6., 4.6. 

és 11., valamint 5. pontjai szerinti 420.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg – megfizette.  

 

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

a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozóan a területileg illetékes vízügyi hatóság 

szakhatóságkénti bevonása szükséges.  

 

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 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. pontja alapján megkereste az ügyben érintett 
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vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy a nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére vonatkozóan adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben. 

 

A hatáskörében és illetékessége szerint eljárt szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint 

megadta. 

 

A Vízügyi Hatóság a 35200/2730-1/2020. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását 

az alábbiakkal indokolta: 

 

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO/TO/01200-6/2020. számon megkereste az Igazgatóságot szakhatósági 

állásfoglalás megadása céljából. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 62, 63. pontjai alapján nem veszélyes 

hulladék előkezelése engedélyezése iránti eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben 

vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, 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. 

 

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta Engedélyes által, 2020. júniusában összeállított 

dokumentáció elektronikus elérési útvonalát. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok és a rendelkezésre álló adatok alapján a 

fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

Az Engedélyes a Marcali, 2628/23 hrsz.-ú telephelyén háztartásoknál keletkező összes típusú 

veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésé és nem veszélyes hulladék előkezelését végzi. Az 

átvehető nem veszélyes hulladék mennyisége évente 25 160t, a veszélyes hulladéké 1 640 t. A 

telephelyen előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok összes éves mennyisége: 3 000 t. A hulladékot 

ideiglenes tárolás után a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központba szállítják át. 

 

A beérkezett hulladékokat válogatás előkezelés után típusonként szeparáltan, beton burkolaton 

elhelyezett zárt konténerekben tárolják. A veszélyes hulladék gyűjtőkonténerek kármentőben kerültek 

elhelyezése. 

 

Ivóvíz ellátás és kommunális szennyvíz elvezetés közműhálózatra csatlakozással megoldott. 

 

Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a tiszta övezeti csapadékvíz belső árokrendszeren keresztül 

szikkasztómezőn elszikkad. 

 

Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter 

által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra. 
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A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a 

vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő 

környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének 

és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. 

 

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, 

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.) 30. § (1) bekezdése alapján 

megvizsgálva a Korm. r. 7. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában és a 31. § (1) bekezdése alapján 

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

egészségügyi szakkérdéseket megállapította, hogy a telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes 

hulladék gyűjtésére (hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése) és nem veszélyes hulladék előkezelésére 

vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatban népegészségügyi feladatkörében eljárva kifogást 

nem emel. 

 

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint 

kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.  

A Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja alapján a gyűjtő, olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a 

hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi. A Ht. 12. § (2) 

bekezdése alapján a gyűjtő, hulladék gyűjtési tevékenységet a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhet.  

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző 

előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy 

kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja 
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szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak 

hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.  

A hulladékgyűjtő udvar a Létr. 1. mellékletében meghatározott hulladék átvételére és elszállításig 

történő tárolására szolgáló, közszolgáltató által üzemeltetett, felügyelettel biztosított telephely.  

 

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy levegővédelmi szempontból 

a jelen határozat 2. pontjában engedélyezett tevékenység során nem végeznek a levegőminőségi 

határértéket meghaladó légszennyezettséget okozó tevékenységet. A hulladékgyűjtő udvar 

üzemeltetése zajkibocsátással nem jár. A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal levegőtisztaság- 

védelmi és zajvédelmi szempontból a 7. pontban meghatározott általános előírásokat tett. 

 

A Kormányhivatal levegőtisztaság-védelmi előírásait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. § és 28. § -a, valamint a VML rendelet 1. melléklete alapján tette 

meg. A Kormányhivatal a Lr. 22. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva állapította 

meg a levegővédelmi követelményeket. 

 

A Kormányhivatal a zajvédelmi szempontú előírásait a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 3. § (1), a zajR. 9. § (1) 

bekezdése, a zajR. 11. § (5) és (6) bekezdése, valamint a KvVM-EüM együttes rendelet alapján tette 

meg. 

 

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy 

az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei 

biztosítottak. A tevékenységet megfelelő végzettségű szakember irányítja, az Engedélyes megfelelő 

pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, 

felszámolásához, illetve rendelkezik havária tervvel, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy 

baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására. 

 

A benyújtott üzemeltetési szabályzat megfelel az Létr. 10. § (4) bekezdése szerinti jogszabályi 

előírásoknak. 

 

A jelen engedélyben szereplő gyűjtési és előkezelési műveletek hasznos célt szolgálnak annak révén, 

hogy előkészítik a hulladékot a hasznosítási műveletek elvégzéséhez. A fentiek alapján megállapítást 

nyert, hogy a jelen határozatban szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére 

(hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése), valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett 

tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez. 

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 12. §, 15. §, 31. § és a 

Létr., valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján tette meg.  

 

Az Engedélyes adatszolgáltatási, nyilvántartás vezetési kötelezettségét a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján 

írta elő a Kormányhivatal.  
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A Kormányhivatal a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Ht. 12. § (2) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. 

Rend. 14. § (3) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 7. § (2) bekezdése 

szerinti tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt. 

 

A Kormányhivatal a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatát a Létr. 10. § (3) bekezdésében 

foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá. 

 

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

 

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az 

engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és 

(2) bekezdései alapján rendelkezett.  

 

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére 

figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles 

hulladékgazdálkodási tevékenység továbbfolytatásának szándéka esetén az engedély időbeli 

hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő 

engedélykérelem benyújtásáról. 

 

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt 

változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta 

elő. 

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a 

Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a felügyeleti díjat 

telephelyenként évente egyszer kell megfizetni. 

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, 

hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt 

feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy 

Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84 § (1) és (2) 

bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza. 

 

A Kormányhivatal egyúttal tájékoztatja az Engedélyest, hogy jelen döntés kiadásával az Ákr. 43. § (1) 

bekezdésére figyelemmel a SO/TO/01200-4/2020. ügyiratszámon kiadott függő hatályú döntésében 

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

 

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak 

(tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és 

polgári jogi vitákat nem dönt el. 

 

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.  
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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 

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. augusztus 3. 

 

          Dr. Neszményi Zsolt 

kormánymegbízott nevében és megbízásából:  

 Wéber Béla 

 osztályvezető 
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