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Ügyiratszám:  SO-04Z/KO/1048-13/2019. Tárgy: 

  

 

Az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 8700 Marcali, külterület 097/6. 

hrsz. alatti területen, nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére és tárolására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási 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) kérelmére és 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. 

1.3. Telephelye: 8700 Marcali, külterület hrsz.: 097/6. 

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

 1.5. Adószáma: 24364625-2-14 

1.6. KÜJ: 103 142 696 

 1.7. KTJ: 102 422 079 

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: 

 

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladék előkezelése (az R1-R11 hasznosítási 

műveleteket megelőző mechanikai-biológia kezelés) (R12, E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, 

E02-13), valamint tárolása (R13) az 1.3. pontban meghatározott telephelyen. 
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3. Az előkezelési és tárolási tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. 

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

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 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 
200 

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 
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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 

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 
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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 

20 01 99 Közelebbről nem meghatározott hulladékok 100 

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: 59.200 

 
3.2. A tárolási tevékenységgel érintett hulladék VM. rend. szerinti kódszáma, típusa, valamint 

mennyisége: 
 

A telephelyen belül kialakított 305 m2-es bálatárolóban, a 19 12 10 azonosító számú éghető 

hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) bebálázott könnyű frakció (ún. RDF) hulladékból 

egyidejűleg 720 tonna RDF mennyiség tárolható.  

 

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye: 

 

A határozat 2. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenységet az Engedélyes a 

Marcali Regionális Hulladékkezelő Központ telephelyén, a Marcali, 097/6 hrsz. alatti területen végzi. 

A terület tulajdonosa Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi utca 11.). 

 

A telephely Marcali-Cserhátpuszta külterületén, a várostól ÉNy-i irányban helyezkedik el. A 

telephelytől D-i irányban a Saubermacher-Marcali Kft. által üzemeltetett Regonális Hulladéklerakó 
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és Kezelőtelep található. A telephelyet Ny-ról közút, É-i és K-i oldalról mezőgazdasági terület 

határolja. A létesítmény környezetében természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet nem található. 

 

A telephely vízellátását vízjogi engedély alapján üzemeltetett kút biztosítja. A csurgalékvíz kezelése 

helyben párolgással megoldott, illetve a maximális üzemi vízszint elérésekor tengelyen történő 

elszállítást végeznek, arra engedéllyel rendelkező kezelőhöz. A telephely elektromos energiával 

ellátott, kerítéssel körülkerített. A Dél- dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) 13061-8/2014. iktatószámon a telephelyen található 

P1 és P2 azonosítószámú légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegővédelmi működési 

engedélyt adott ki, ami 2020. január 15. napjáig hatályos. Zajvédelmi szempontból a legközelebbi 

védett terület a telephelytől kb. 2.000 méterre található. 

 

A telephelyen található főbb létesítmények: 

 

1. Mechanikai előkezelő: Egységei: 1570 m2 feldolgozó csarnok, 305 m2 fedett bálatároló, 1500 

m2    manipulációs tér és 461 m2 fedett fogadó terület. 

2. Biológiai kezelő: Egységei: 1271 m2 biostabilizáló csarnok, 152 m2 biofilter, ventilátor, gázmosó, 

3360 m2 utóstabilizáló tér. 

3. Kiszolgáló létesítmények:  

- Szociális és irodaépületek: 6 db konténeregység (76 m2)  

o Hídmérleg: terhelhetősége 60 tonna 

- Vízellátást biztosító mélyfúrású kút és vezetékrendszere: vízjogi üzemeltetési engedély száma: 

16306-7/2013-12044. 

- Csurgalékvíz-elvezető és -tároló rendszer: szigetelt csurgalékvíz-gyűjtő medence (400 m3), 

csurgalékvíz-elvezető vezeték-rendszer (390 m). 

- Tüzivíz tároló medence: szigetelt, 652 m3 hasznos térfogatú 

- Szennyvíz-elvezető és -gyűjtő: 16 m, gyűjtés két 15 m3-es vasbeton aknában 

- Csapadékvíz-elvezető rendszer: a térburkolattal ellátott területekről és tetőkről elfolyó 

csapadékvizeket útárokba vezetik (vízjogi üzemeltetési engedély száma: 16306-7/2013-12044) 

- Üzemanyagtöltő állomás:konténerben elhelyezett 5 m3-es gázolaj tartály, valamint iszap- és 

olajfogó műtárgy 

- Kerítés tolókapuval és sorompóval 

 

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői: 

 

A telephelyen az Engedélyes a vegyesen gyűjtött lakossági nem veszélyes hulladékok mechanikai 

és biológiai előkezelését végzi a hasznosítható anyagok kinyerésével, a lerakásra kerülő hulladék 

mennyiségének csökkentése érdekében. 

 

5.1. Mechanikai kezelőmű: 

 A telephelyre beszállított, mérlegelt vegyes hulladékot a szállító gépjármű a feldolgozó 

csarnok padozatára üríti. A hulladékot szemrevételezése és előzetes, nagyvonalú kézi 

válogatása után rakodógéppel az előaprító berendezésre feladják. 

Az előaprító gép a hulladékot 250 mm méretűre aprítja. Az aprított anyagból mágneses 

szeparátor kiválasztja a mágnesezhető fémeket. A hulladék minőségétől függően felszerelt 

rács mérete szerint 40, 60 vagy 80 mm-es lehet. Jelenleg a hulladékot 60 mm lyukméretű 
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dobszitán méret szerint szétválasztják. A 60 mm alatti szemcseméretű frakciót biológiai 

kezelésnek vetik alá, az ennél nagyobb szemcseméretű frakcióból leválasztják a nem 

mágnesezhető fémeket és az egyéb nehézfrakciót. A maradék könnyűfrakciót 50 mm 

szemcseméretre aprítják, így nyerik a magas fűtőértékű, úgynevezett RDF frakciót, amelyet 

bálázás vagy konténerbe csomagolás után arra engedéllyel rendelkező kezelőnek történő 

átadással tüzelőanyagként hasznosítanak. 

A mechanikai kezelő kapacitása 30.000 t/év. 

 

A technológiai soron a feladott hulladékból keletkező másodlagos hulladékok: 

− vasfémek (19 12 02) 

− nem mágnesezhető fémek (19 12 03) 

− nehézanyag frakció (19 12 09) 

− RDF (19 12 10) 

− stabilizált hulladék (19 03 05) 

 

5.2. Biológiai kezelő: 

A mechanikai kezelés során leválasztott 60 mm-nél kisebb szemcseméretű frakciót a magas 

szervesanyag-tartalma miatt biológiai úton stabilizálják. A kezelés folyamata két fázisra 

bontható. 

 Az előstabilizálást zárt csarnokban végzik. A stabilizálandó anyag futószalagon érkezik a 

csarnokba, ahol prizmába rakja a terítőszalag. A 3 prizmába rakott anyagot 3 naponta 

forgatják. A folyamat során keletkező gázok megkötése céljából a párás levegőt elszívják, 

és biofilteren tisztítják. Az előstabilizálás után az anyagot teherautóval az utóérlelő térre 

szállítják. 

Az utóérlelés során az anyagot táblás komposztálási eljárással stabilizálják. A 

komposztálási folyamat során is 3 nap/forgatás periódussal forgatják az anyagot. Az 

utóérlelés ideje kb. 30 nap. A stabilizált anyagból dobszitán, majd mágneses és 

vakuumszeparátor segítségével leválasztják a még esetlegesen benne levő fémet és nehéz 

darabos (kövek), valamint könnyű frakciót (műanyag). Az így előállított anyag legcélszerűbb 

felhasználása hulladéklerakók takaróanyagaként történhet. 

A biológiai kezelő kapacitása 15.000 t/év. 

 

A biológiai kezeléssel a 19 03 05 stabilizált hulladékból keletkező további hulladékfrakciók: 

− vasfémek (19 12 02) 

− inert hulladék (19 12 05, 19 12 09) 

− RDF (19 12 10) 

− stabilizált hulladék maradéka (19 03 05) 

 

A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat az adott hulladék átvételére 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. 
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6. Személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek: 

 

Személyi feltételek: 

 

Az Engedélyes a nem veszélyes hulladék előkezelési és tárolási tevékenység végzéséhez 

szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Az Engedélyes a környezetvédelmi feladatok 

ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű munkavállalóval rendelkezik. 

Tárgyi feltételek: 

 

  A mechanikai és biológiai kezeléshez a telepített technológiai gépsoron kívül az alábbi, mobil   

eszközöket használja az Engedélyes: 

 

- nyerges vontató, 

- háromtengelyes félpótkocsi, oldalfüggöny ponyvás kivitelben, 

- mozgópadlós De Kreker gyártmányú pótkocsi, 

- Wilton gyártmányú billentőplatós félpótkocsi, 

- billenőplatós teherautó, 

- törzscsuklós homlokrakodó 4 m3-es kanállal, 

- emelhető fülkés ipari-gémes rakodógép, 

- összkerék meghajtású, teleszkópos gémszerkezetű targonca bálafogó adapterrel és 0,5 m3-es 

kanállal, 

- mobil dobszita könnyű anyag leválasztóval, 

- önjáró komposztforgató, 

- kétkaros konténerszállító, 

- görgős konténerszállító, 

- különböző nagyságú és kivitelű konténerek 

 

Közegészségügyi feltételek: 

 

A tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket az Engedélyes 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 nem veszélyes hulladék előkezelése és tárolása végezhető az 5. 

pontban foglalt technológiával. 

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

összesen maximálisan 59.200 tonna hulladékot előkezelhet és bálákban egyidejűleg 

720 tonna RDF mennyiséget tárolhat.  

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

közúti szállításra vonatkozó és a közlekedési szabályokat betartva – a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 14. § figyelembevételével – külön szállításra 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. 

7.4. A telephelyre beszállított hulladék más hulladékkal nem keveredhet. 

7.5. A hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartása mellett 

kell végezni. 
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7.6. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy a 

felelős. 

7.7. A hulladéktároló helyen 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. 

7.8. A kezelésre beszállított hulladékot az előkezelés megkezdéséig a hulladéktároló helyen az 

erre a célra kijelölt területen kell tárolni. 

7.9. A hulladék raktározása során biztosítani kell, hogy illetéktelen személy ne férhessen a 

hulladékhoz. 

7.10. A telephelyre beszállított hulladékok előkezelését – a technológia kapacitást figyelembe véve 

– haladéktalanul meg kell kezdeni. 

7.11. A kezelésre beszállított hulladékok kezelését, a spontán, az ellenőrízetlen körülmények közötti 

bomlási folyamatok megindulása előtt meg kell kezdeni.íííííííí 

7.12. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kiépített tárolókapacitást meghaladóan – nem 

halmozhat fel. 

7.13. Az előkezelési tevékenységen átesett hulladék további kezeléséről a Ht. 31. §- ának 

figyelembevételével gondoskodni kell. 

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

hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg 

tárolni. 

7.15. 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 az üzemelés alatt a teljes 

létesítményre vonatkozóan folyamatosan biztosítani kell. 

7.16. A telephelyen a határozat 2. pontjában engedélyezett tevékenységen kívül más 

hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási 

Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a 

továbbiakban: Járási Hivatal) engedélyével végezhető. 

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

elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.  

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

rendelkező telephelyen végezhetik. 

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

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

Hivatalt. Havária esetén a bekövetkező szennyezés felszámolásáért az Engedélyes a felelős. 

A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni. 

7.20. A kezelésre átvett, az előkezelt, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban 

előírtaknak megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell 

teljesíteni. 

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

rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell. 

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

– jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni. 

7.23. A személyi és tárgyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan 

biztosítani kell. 

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

káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással. 
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7.25. Az engedélyezett előkezelési és tárolási technológiától eltérni kizárólag a Járási Hivatal 

engedélyével lehet. 

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

kezeléséről gondoskodni kell. 

 

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 

Járási Hivatalnak bejelenteni. 

 

8.3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás esetén az 

Engedélyesnek előzetesen engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania a Járási 

Hivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Járási Hivatal 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 Járási Hivatalnak be kell jelentenie.  

 

9. Szakhatósági állásfoglalás: 

 

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

35200/1782-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához vízügyi és 

vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal – hozzájárult: 

1. „Az általános jogszabályi előírások betartásával a tevékenység során ki kell zárni a felszíni 

és felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg szennyezését.  

 

2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező 

anyagok tárolása, előkezelése kizárólag az erre a célra kialakított helyeken történhet. 

 

3. A vízszennyező anyagok elhelyezésére új tároló hely kiépítése, használata csak az 

Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.  
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4. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívülálló okokból 

bekövetkezett földtani közeg- és vízszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. 

Egyidejűleg haladéktalanul köteles megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.” 

 

10. Egyidejűleg a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező 

részében előírtak betartása mellett 

jóváhagyom. 

 

11. Az engedély 2024. április 15. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.  

 

12. A Baranya Megyei Kormányhivatal által 6405-10/2015. iktatószámú határozattal módosított, 

a Felügyelőség által a 8118-10/2014. iktatószámú végzéssel kijavított – 8118-8/2014. 

iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) jelen 

engedély véglegessé válásával hatályát veszti. 

 

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 Járási Hivatal nem 

rendelkezett. 

Jelen döntés ellen - annak közlésétől számított 15 napon belül - az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz 

(1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.) mint másodfokú hatósághoz címezve, a Járási Hivatalnál 

fellebbezést lehet előterjeszteni. 

A fellebbezést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelek (ld. 

gazdálkodó szervezet, jogi képviselő) kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Természetes 

személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a 

kapcsolattartás formájaként nem az Eüsztv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail 

útján nem terjeszthető elő! 

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve 

csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban 

az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza.  

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja: az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjának 50%-a, azaz 132.000 forint, illetve civil szervezetek esetében az elsőfokú hatósági eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.640 forint, melyet a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-

00299688-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás során a 

közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés ügyiratszámát, és az átutalási megbízást vagy annak 

hiteles másolatát a Járási Hivatal részére az elektronikus ügyintézés szabályai szerint meg kell küldeni.  
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INDOKOLÁS 

Az Engedélyes rendelkezik a 8700 Marcali, külterület 097/6. hrsz. alatti területen lévő hulladékkezelő 

telep üzemeltetésére vonatkozó Engedéllyel, amely 2014. július 1. napján jogerőre emelkedett és 2019. 

május 31. napjáig hatályos. 

Az Engedélyes az Engedély lejárta miatt 2019. február 28. napján nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére és tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott 

be a Járási Hivatalhoz. 

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 Járási Hivatal az eljárás megindulásáról a SO-04Z/KO/1048-4/2019. ügyiratszámú 

végzésében értesítette Marcali Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat). 

 

Az értesítést az Önkormányzat - a letöltési igazolás szerint - 2019. március 6. napján átvette, azonban 

nyilatkozattételi jogával nem élt. 

 

A kérelemhez csatoltan az Engedélyes benyújtotta a Krajczár Ibolya szakértő által készített a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről 

szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 9. § (1) bekezdés előírásai 

szerint részben összeállított dokumentációt.  

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékletként a következő nyilatkozatokat, 

dokumentumokat csatolta: 

- A cégkivonatot. 

- Az Engedélyt. 

- A Marcali Regionális Hulladékkezelő Központi Telephely üzemeltetési szabályzatát. 

- A Marcali Regionális Hulladékkezelő Központi Telephely monitoring szabályzatát. 

- A Fonyód Város Jegyzője által, a 8700 Marcali, külterület 097/6 hrsz. alatti telephelyen folytatott 

bejelentés-köteles ipari tevékenység végzésére vonatkozó 02/1155-4/2014. ügyiratszámú 

nyilvántartásba vétel igazolását. 

- Krajczár Ibolya szakértő, szakértői igazolását. 

- A környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot. 

(Groupama Biztosító Zrt., Szerződésszám: 930/828436774) 

- Havária tervet és munkavédelmi szabályzatot. 

- A köztartozásmentesség igazolását. 

- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozatokat. 

- A Rinstrum R420 típusú hídmérlegre, valamint a CAS DBI típusú mérlegre vonatkozó, a 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi és Mérésügyi 

Osztály (a továbbiakban: Mérésügyi Osztály) által SO-04S/MER/00112-2/2018/2 

ügyiratszámon kiadott hitelesítési bizonyítványt. 



14 
 

A Járási Hivatal a kérelemhez mellékelt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az 

hiányos, mivel nem tartalmazza az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés o) pontja alapján előírt 

nyilatkozatot. 

A fentiekre tekintettel a Járási Hivatal a SO-04Z/KO/1048-2/2019. ügyiratszámú végzésében 

hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.  

 

Az Engedélyes az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés o) pontja alapján pótlólag nyilatkozott arról, hogy 

figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben 

foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazásának 

lehetőségét. 

A Járási Hivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott 

dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés a) - o) 

pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt. 

 

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 5., 6. 

pontjai szerinti 264.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – felhívásra – megfizette. 

 

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

a nem veszélyes hulladék 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 – felhívásra –  megfizette. 

 

A Járási Hivatal 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 62. és 63. pontja alapján megkereste az ügyben érintett 

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 35200/1782-1/2019. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását 

az alábbiakkal indokolta: 

„A Kormányhivatal tárgyi ügyben az SO-04Z/KO/1048-6/2019. ügyiratszámú – 2019. március 20. napján 

érkeztetett – megkeresésével az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából kereste 

meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a és az 1. számú melléklet 9. táblázat 62. és 63. pontja alapján 

pontja alapján a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási engedélyezési 

eljárásban vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy 
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a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesülnek-e, valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező 

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

védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

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

vizsgálata. 

A szakhatósági megkeresésben a Kormányhivatal megadta a tárgyi engedélyezési dokumentáció 

elektronikus elérési útvonalát. 

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a 

következőket állapítottam meg. 

Környezethasználó jelenlegi telephelyén a 8700 Marcali külterület hrsz.: 097/6. végzi nem veszélyes 

hulladék előkezelési illetve nem veszélyes hulladékok begyűjtési tevékenységét. A 

hulladékgazdálkodási előkezelési engedély érvényessége lejár, de a tevékenységet a korábbi 

engedélynek megfelelő feltételekkel kívánják tovább folytatni. 

A telephely kapacitása és üzemvitele nem változott. Nem változik az átvehető hulladékok köre és az 

előkezelt mennyiség. 

A telephely célja, hogy a vonzáskörzetében, a háztartásokban keletkező és a háztartások hulladékával 

együttesen gyűjthető termelési eredetű hulladékok hasznosításra kerüljenek, ezáltal csökkenjen a 

lerakásra kerülő hulladékok mennyisége.  

Csurgalékvíz elvezetése víznyelő aknákon, zárt vezetéken keresztül a telep csurgalékvíz 

tárolómedencéjébe kerül.  

Az üzemanyag töltő állomás területét terhelő csapadékvíz víznyelő aknán és olajfogó műtárgyon 

keresztül vezetődik a csurgalékvíz medencébe.  

A csarnok belső felületein keletkező csurgalékvizek a víznyelő aknákon, zárt gravítációs vezetékkel 

folynak a csurgalékvíz gyűjtőmedencébe. A csurgalékviz kezelése helyben párolgással. A párolgás 

növelése cirkulációval vagy légbefúvással történik. A maximális üzemi vízszint elérésekor tengelyen 

elszállítják az engedélyes kezelőhöz.  

A kezelőtelepen keletkező szociális szennyviz mennyisége az alkalmazottak számától függően 

20l/nap/fő. A keletkezetett szennyvíz 30m3-es gyűjtőaknába kerül majd egyedi megrendelés alapján 

szippantó jármű szállítja a helyi szennyvíztisztító telepre.  

A tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek minősége védelmére és az ivóvízbázis védelmére 

vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelel, nem gyakorol kedvezőtlen hatást az árvíz és a jég 

levonulására, továbbá a keletkező csapadékvizek elvezetése biztosított. 

A kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentációk érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi 

hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

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

(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (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 
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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 kiadására vonatkozóan népegészségügyi feladatkörben 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 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 

szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak 

hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. A Ht. 2. § (1) bekezdés 42. pontja alapján a tárolás 

a hulladéknak a hulladékkezelő telephelyén történő ideiglenes elhelyezése a további 

hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében. 

 

A Járási Hivatal 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 a Létr. 21. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi 

előírásoknak. 

 

Az engedélyezett technológia célja, a vegyesen gyűjtött és lomtalanításból származó, valamint egyes 

termelési eredetű hulladékok előkezelésével energetikailag hasznosítható másod tüzelőanyag (RDF), 

valamint biológiai kezelést követően egy jól hasznosítható stabilát előállítása, ezzel is csökkentve a 

lerakásra kerülő hulladék mennyiségét. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban 

szereplő nem veszélyes hulladék előkezelésére és tárolására vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul 

a környezetterhelés csökkentéséhez. 

A benyújtott dokumentáció alapján a Járási Hivatal megállapította, hogy a tevékenység végzése – a 

telephely elhelyezkedése miatt – zajvédelmi szempontból védendő létesítményt nem érint, ezért a Járási 

Hivatal zajvédelmi szempontból a KvVM-EüM együttes rendelet alapján általános előírást tett. 
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A Járási Hivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 15. §, 31. §, illetve a Létr. 

21. § 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 Járási Hivatal.  

 

A Járási Hivatal a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Ht. 15. § (2) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. 

Rend. 14. § (3) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 9. § (2) bekezdése 

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

 

A Járási Hivatal a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Létr. 21. § (4) bekezdésében foglalt 

jogkörében eljárva hagyta jóvá. 

 

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

 

A Járási Hivatal 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 Járási Hivatal 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 Járási Hivatal 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 Járási Hivatal. 

A Járási Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a felügyeleti díjat telephelyenként évente 

egyszer kell megfizetni. 

A Járási Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Járási Hivatal 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 Járási Hivatal egyúttal tájékoztatja az Engedélyest, hogy jelen döntés kiadásával az Ákr. 43. § (1) 

bekezdésére figyelemmel a SO-04Z/KO/1048-3/2018. 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. 
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A Járási Hivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a Korm. r. 9. § (2) bekezdése és 

(3) bekezdés a) pontja alapján járt el. A Járási Hivatal illetékességi területéről a Korm. r. 8/A. § (1) 

bekezdése rendelkezik. 

 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja 

biztosítja. A fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került 

meghatározásra. 

 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. 

számú mellékletének 5., 6. pontjai, valamint a 2. § (5) - (7) bekezdése szerint került megállapításra.  

 

A határozat fellebbezés hiányában a közlést követő 15. napon – eltérő értesítés hiányában – 

véglegessé válik. 

 

Kaposvár, 2019. április 16. 

 

   dr. Boldog-Ellenberger Szilvia 

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:  

 Wéber Béla 

 osztályvezető 

 

 

Hivatali kapun keresztül értesül: 

1. MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Adószáma: 24364625-2-14) 

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

3. Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(hiv. szám: SO-05/NEO/00343-2/2019.) 

4. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 

(hiv. szám: 35200/1782-1/2019. ált.) 

5. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul) 

 

Értesül: 

1. Irattár 
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