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Fogarasi Doroti

Tárgy: Gyula,  külterület  0567/1/c  hrsz.  alatti
telephelyen  veszélyes  és  nem  veszélyes
hulladékok  gyűjtésére  vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély

Telefon: (66) 362-944 Ügyfél: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
5600  Békéscsaba,  külterület  0763/192
hrsz.

KÜJ: 103474704

KTJ: 102587437

H A T Á R O Z A T

A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  mint  hulladékgazdálkodási  hatóságnál  indult  hulladékgazdálkodási
tevékenység engedélyezésének ügyében –  a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. képviseletében eljáró Szilágyi Éva
környezetvédelmi megbízott kérelmének helyt adva – Gyula, külterület 0567/1/c hrsz. alatti telephelyen a
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., KÜJ: 103474704) részére
veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység azonosító kódja: 

G0001 – Gyűjtés

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

5700 Gyula, külterület 0567/1/c hrsz. alatti telephely (hulladékgyűjtő udvar)

II.

1. Az Engedélyes adatai:

Az  engedélyes  teljes  neve:  DAREH  BÁZIS  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság
Az engedélyes rövidített neve: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Székhelye: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
KSH azonosító száma: 25448717-3811-573-04
KÜJ száma: 103474704
Telephelye: 5700 Gyula, külterület 0567/1/c hrsz.
KTJ száma: 102587437

2. Az engedély időbeli hatálya:   2026. szeptember 30.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944 
E-mail: hulladekgazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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A  határozatban  előírttól  eltérő  tevékenység  és  a  jogszabályi  előírások  be  nem  tartása  esetén  az
engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. A) Jelen engedély alapján a gyűjtési tevékenységbe bevonható   nem veszélyes hulladékok   azonosító  
kódja, megnevezése és éves mennyisége:

Azonosító
kódszám

Hulladék megnevezése
Mennyiség
(tonna/év)

Egyidejűleg
tárolható

mennyiség
(tonna)

02

MEZŐGAZDASÁGI,  KERTÉSZETI,  AKVAKULTÚRÁS
TERMELÉSBŐL,  ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL,  VADÁSZATBÓL,
HALÁSZATBÓL,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL  ÉS  -
FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

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

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)** 10 000 200
02 01 09 agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól 10 000 200
02 01 10 fémhulladék** 500 50

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 12
festék- vagy lakkhulladék, amely különbözik a 08 01 11-
től

10 000 200

08 01 18
festékek  és  lakkok  eltávolításából  származó  hulladék,
amely különbözik a 08 01 17-től

10 000 200

08 03
Nyomdafestékek  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és
felhasználásából származó hulladék

08 03 18 hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 10 000 200

08 04
ragasztók  és  tömítőanyagok  gyártásából,  kiszereléséből,
forgalmazásából  és  felhasználásából  származó  hulladék  (a
vízhatlanító termékeket is beleértve)

08 04 10
ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a
08 04 09-től

10 000 200

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
09 01 fényképészeti ipar hulladéka

09 01 10 egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül** 10 000 200

09 01 12
áramforrást  is  tartalmazó,  egyszer  használatos
fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től**

10 000 200

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 500 50
12 01 02 vasfém részek és por 500 50
12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 500 50
12 01 04 nemvas fém részek és por 500 50
12 01 13 hegesztési hulladék 10 000 200

12 01 21
elhasznált  csiszolóanyagok  és  eszköz,  amelyek
különböznek a 12 01 20-tól

10 000 200

15
CSOMAGOLÁSI  HULLADÉK;  KÖZELEBBRŐL  MEG  NEM
HATÁROZOTT  FELITATÓ  ANYAGOK  (ABSZORBENSEK),
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

15 01
Csomagolási  hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött  települési
csomagolási hulladékot)

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék** 10 000 200
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15 01 02 műanyag csomagolási hulladék** 10 000 200
15 01 03 fa csomagolási hulladék 10 000 200
15 01 04 fém csomagolási hulladék** 500 50
15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 10 000 200
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 10 000 200
15 01 07 üveg csomagolási hulladék** 10 000 200
15 01 09 textil csomagolási hulladék** 10 000 200

16
A  HULLADÉKJEGYZÉKBEN  KÖZELEBBRŐL  MEG  NEM
HATÁROZOTT HULLADÉK

16 01

A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká
vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált
gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék
(kivéve  a  13,  a  14  főcsoportokban,  a  16  06  és  a  16  08
alcsoportokban meghatározott hulladék)

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok** 10 000 200
16 01 15 fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től 10 000 200
16 01 17 vasfémek 500 50
16 01 18 nemvas fémek 500 50
16 01 19 műanyagok 10 000 200
16 01 20 üveg 10 000 200
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

10 000 200

16 02 16
kiselejtezett  berendezésből  eltávolított  anyag,  amely
különbözik a 16 02 15-től

10 000 200

16 06 elemek és akkumulátorok

16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 10 000 200
16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 10 000 200

17
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI  HULLADÉK  (BELEÉRTVE  A  SZENNYEZETT
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia

17 01 01 beton** 10 000 200
17 01 02 tégla** 10 000 200
17 01 03 cserép és kerámia** 10 000 200

17 01 07
beton,  tégla,  cserép  és  kerámia  frakció  vagy  azok
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól**

10 000 200

17 02 fa, üveg és műanyag

17 02 01 fa 10 000 200
17 02 02 üveg** 10 000 200
17 02 03 műanyag** 10 000 200
17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz** 500 50
17 04 02 alumínium** 500 50
17 04 03 ólom** 500 50
17 04 04 cink** 500 50
17 04 05 vas és acél** 500 50
17 04 06 ón** 500 50
17 04 07 fémkeverék** 500 50
17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től** 500 50
17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag 

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

10 000 200

17 08 gipsz alapú építőanyag

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től** 10 000 200
17 09 egyéb építési-bontási hulladék
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17 09 04
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09
01-től, a 17 09 02-től és a17 09 03-tól**

10 000 200

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** 10 000 200
20 01 02 üveg** 10 000 200
20 01 10 ruhanemű 10 000 200
20 01 11 textíliák 10 000 200
20 01 25 étolaj és zsír** 10 000 200

20 01 28
festékek,  tinták,  ragasztók  és  gyanták,  amelyek
különböznek a 20 01 27-től**

10 000 200

20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től** 10 000 200

20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től 10 000 200

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

10 000 200

20 01 36
kiselejtezett  elektromos  és  elektronikus  berendezések,
amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a
20 01 35-től**

10 000 200

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 10 000 200
20 01 39 műanyagok** 10 000 200
20 01 40 fémek** 500 50

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

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 10 000 200
20 03 egyéb települési hulladék

20 03 07 lomhulladék** 10 000 200
Nem veszélyes fémhulladék összesen:
Egyéb nem veszélyes hulladék összesen:

500
10 000

50
200

A  telephelyi  gyűjtésbe  bevonható  nem  veszélyes  fémhulladékok  összes  mennyisége  nem
haladhatja meg az 500 tonna/év mennyiséget, az egyéb nem veszélyes hulladékok mennyisége
pedig a 10 000 tonna/év mennyiséget.
A telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség  nem veszélyes fémhulladék
esetében legfeljebb 50 tonna, egyéb nem veszélyes hulladék esetében legfeljebb 200 tonna lehet.

A **-gal jelölt hulladékot kötelezően át kell venni a hulladékgyűjtő udvar gyűjtési kapacitásának erejéig.

 B) A telephelyi gyűjtésbe bevonható   veszélyes h  ulladékok   kódszáma, megnevezése és éves mennyisége:  

Azonosító
kódszám

Hulladék megnevezése
Mennyiség
(tonna/év)

Egyidejűleg
tárolható

mennyiség
(tonna)

02

MEZŐGAZDASÁGI,  KERTÉSZETI,  AKVAKULTÚRÁS
TERMELÉSBŐL,  ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL,  VADÁSZATBÓL,
HALÁSZATBÓL,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL  ÉS  -
FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

02 01
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás,
vadászat és halászat hulladéka

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék 2 000 10

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



5

08 01 11*
szerves  oldószereket  vagy  más  veszélyes  anyagokat
tartalmazó festék- és lakk-hulladék

2 000 10

08 01 17*
festékek  és  lakkok  eltávolításából  származó,  szerves
oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó
hulladék

2 000 10

08 01 21*
festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált
anyagok

2 000 10

08 03
nyomdafestékek  gyártásából,  kiszereléséből,  forgalmazásából  és
felhasználásából származó hulladék

08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 2 000 10

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

2 000 10

09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA
09 01 fényképészeti ipar hulladéka

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**

2 000 10

12
FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI
FELÜLETKEZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK

12 01
Fémek,  műanyagok  alakításából,  fizikai  és  mechanikai
felületkezelésből származó hulladék 

12 01 10* Szintetikus gépolaj 2 000 10

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**

2 000 10

13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű-, és kenőolaj** 2 000 10

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

2 000 10

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 10*
veszélyes  anyagokat  maradékként  tartalmazó  vagy
azokkal szennyezett csomagolási hulladék

2 000 10

15 01 11*
veszélyes,  szilárd  porózus  mátrixot  (pl.  azbesztet)
tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve
a kiürült hajtógázos palackokat

2 000 10

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 07* olajszűrő** 2 000 10
16 01 13* fékfolyadék** 2 000 10
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék** 2 000 10
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 11*
klór-fluor-szénhidrogéneket  (HCFC,  HFC)  tartalmazó
használatból kivont berendezés

2 000 10

16 02 13* veszélyes  anyagokat  tartalmazó  kiselejtezett  berendezés,
amely  különbözik  a  16  02  09-től  16  02  12-ig  terjedő

2 000 10
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hulladéktípusoktól
16 06 elemek és akkumulátorok

16 06 01* ólomakkumulátorok** 2 000 10
16 06 02* nikkel-kadmium elemek 2 000 10
16 06 03* higanyt tartalmazó elemek 2 000 10

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 13* oldószerek 2 000 10
20 01 14* savak 2 000 10
20 01 15* lúgok 2 000 10
20 01 17* fényképészeti vegyszer 2 000 10
20 01 19* növényvédő szer** 2 000 10
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 2 000 10

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

2 000 10

20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től** 2 000 10

20 01 27*
veszélyes  anyagokat  tartalmazó  festékek,  tinták,
ragasztók és gyanták**

2 000 10

20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer** 2 000 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**

2 000 10

20 01 35*
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos
és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20
01 21-től és a 20 01 23-tól**

2 000 10

20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 2 000 10

Összesen: 2 000 10

A  felsorolt  veszélyes  hulladékok  telephelyi  gyűjtésbe  bevonható  összes  mennyisége  nem
haladhatja meg a 2 000 tonna/év mennyiséget, a telephelyen egyidejűleg tárolható maximális
hulladékmennyiség pedig a 10 tonnát.
A **-gal  megjelölt  hulladékokat a hulladékgyűjtő  udvarban kötelezően át  kell  venni  a hulladékgyűjtő
udvar gyűjtési kapacitásának erejéig.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A  DAREH  BÁZIS  Zrt.  (a  továbbiakban:  Engedélyes)  –  mint  közszolgáltató  –  veszélyes  és  nem
veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő udvart üzemeltet a Gyula, külterület 0567/1/c
hrsz. alatti ingatlanon. Beszállítás az alábbi településekről történik: Békéscsaba, Doboz, Elek, Gyula,
Kamut, Kétegyháza, Kötegyán, Méhkerék, Sarkad, Szabadkígyós, Újkígyós, Újszalonta.
Nyitvatartási idő: április 1. és október 31. között hétfőtől péntekig 6-tól 18 óráig, szombaton 8-tól 12
óráig, míg november 1. és március 31. között 7-töl 16 óráig és minden hónap első szombatján 8-tól 12
óráig.
A beszállított  hulladékokat szemrevételezés után mérlegelik, majd a hulladék és a beszállító adatait
rögzítik  a  nyilvántartásba,  és  kiállítják  az  átvételi  bizonylatot.  Átvétel  után  a  hulladékot  típusának
megfelelő  konténerben  helyezik  el  és  gyűjtik  elszállításig.  A  hulladékokon  nem végeznek  kezelési
műveletet.
A megtelt konténereket Engedélyes vagy alvállalkozója vagy a békéscsabai hulladékválogató üzembe
szállítja  vagy  közvetlenül  a  békéscsabai  regionális  lerakóra.  A  válogatóműben  a  hulladékokat
válogatják,  majd  innen szállítják tovább hasznosításra,  illetve értékesítik,  mint  nyersanyagot.  Egyes
hulladékokat (pl. elektronikai berendezések hulladéka) egyéb hulladékkezelők részére adnak át.

A hulladékok tárolásának helye:
• veszélyes hulladék tároló konténer (alapterület: 40 m2): előregyártott, telepített, zárt kialakítású

konténer, kármentő aljzattal.
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• nyílt,  betonozott tárolótér  (alapterület:  1206 m2),  a  hulladékok  tárolása  nyitott  vagy  zárt
kialakítású konténerekben történik.

• fedett, betonozott aljzatú tároló helyiség (ömlesztett elektronikai hulladék)

A  hulladékok  gyűjtésére  használt  konténerek  szivárgásmentes  kialakításúak.  A  tárolóhelyeken  jól
látható módon feltüntetik a hulladék 6 számjegyű azonosító kódját és megnevezését.
Átvett hulladékot egy éven túl nem tárolnak a telephelyen.

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell  végezni,  hogy a környezet szennyezése kizárt
legyen.  Amennyiben  ezen  tevékenység  során  rendkívüli  esemény  (baleset,  elemi  csapás)
hatására  a  környezet  szennyezésének  veszélye  áll  fenn,  vagy  bekövetkezik  a  környezet
szennyezése, abban az esetben Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet,
illetve  a  környezetszennyezés  megszüntetésére.  Egyidejűleg  értesítenie  kell  a  területi
környezetvédelmi,  természetvédelmi  és  hulladékgazdálkodási  hatósági  hatáskörében  eljáró
Békés Megyei Kormányhivatalt az eseményről.

2. A telephelyre történő beszállítást megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító
kód),  mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy
összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.

3. A telephelyen üzemelő munkagépeken, illetve gépi berendezéseken – a helyszínen – csak az
elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár
elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.

III.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A  tevékenység  során  mindenben  be  kell  tartani  a  Békés  Megyei  Kormányhivatalhoz  (a
továbbiakban:  területi  hulladékgazdálkodási  hatóság)  2021.  szeptember 13-án  beérkezett
engedélykérelemben,  illetve a  2021.  szeptember  14-én  benyújtott  kérelem  módosítási
dokumentációban és  az  üzemeltetési  szabályzatban  megadott  technológiai  és  biztonsági
előírásokat,  továbbá  biztosítani  kell  a  hulladékok  környezetvédelmi  és  hulladékgazdálkodási
szempontoknak megfelelő gyűjtését.

2. Az  átvett  hulladékokról  a  hatályos  jogszabály  által  előírt  adattartalommal  nyilvántartást  kell
vezetni,  valamint  minden  év  március  1.napjáig  adatszolgáltatást  kell  teljesíteni  a  területi
hulladékgazdálkodási hatóság részére.

3. A  hulladékgyűjtő  udvarra  elkészített  –  a  2021.  szeptember 14-én  benyújtott  –  üzemeltetési
szabályzatot  jóváhagyom.  Az  engedélyezett  tárolóhelyeken  történő  a  veszélyes  és  nem
veszélyes  hulladékok  tárolását  a  jóváhagyott  üzemeltetési  szabályzat  szerint  kell  végezni.  A
hulladéktárolás egyéb feltételei:

▪ A telephelyen tárolt  hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól
látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel
kell tüntetni.

▪ A tárolás során használt  tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát
rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.

▪ A  tárolás  során  a  hulladékhoz  történő  szabad  és  akadálymentes  hozzáférést
folyamatosan biztosítani kell.

▪ Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladékgyűjtő terület kapacitásának mértékét,
azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.

▪ A  telephelyen  egyidejűleg  legfeljebb  50 tonna  mennyiségű  nem  veszélyes
fémhulladék,  200  tonna egyéb nem veszélyes  hulladék és  10  tonna veszélyes
hulladék tárolása történhet.

▪ Hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl nem tárolható a telephelyen.
▪ Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes

osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló
szerves,  illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes,  valamint  fertőző hulladék
nem tárolható.
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▪ A  gyúlékony  hulladékok  tárolást,  gyűjtését  tűzvédelmi  szempontból  a  telephely
biztonságos részén kell megvalósítani.

4. Engedélyes  köteles  gondoskodni  az  átvett  hulladékok  biztonságos,  környezetvédelmi  és
hulladékgazdálkodási  szempontból  megfelelő  gyűjtéséről,  valamint  a  további  kezelésre,
hasznosításra  történő  rendszeres  átadásáról.  Erre  a  célra  csak  engedéllyel  rendelkező
hulladékkezelőt vehet igénybe.

5. Engedélyes  köteles tárgyév  február  28-ig  a  hulladékgazdálkodási hatóság  részére éves
felügyeleti díjat fizetni.

6. A  tevékenység  végzése  során  Engedélyesnek  folyamatosan  rendelkezni  kell  környezeti
káreseményre  kiterjedő  felelősségbiztosítással.  A  környezeti  károk  elhárítására  szolgáló
biztosítási  szerződést  az  engedélyezett  tevékenység  befejezéséig  fenn  kell  tartani,  az  nem
oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a
területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.

7. Engedélyesnek mindenkor  rendelkeznie  kell  a  szükséges  foglalkozás-egészségügyi,  valamint
balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.

8. A tevékenység esetleges felhagyása esetén,  a telephelyen lévő valamennyi  hulladékot el  kell
szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.

9. Engedélyesnek  az  engedélyben  meghatározott  feltételekben  bekövetkező  változást,  illetve  a
hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon
belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.

10. Engedélyes köteles képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírá  sok a tevékenység folytatásához  

1. A  telephelyen  folytatott  tevékenység  nem  eredményezheti  a  földtani  közeg  minőségének
veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani
közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció
jellemez.

2. A telephelyen használt gépek, berendezések műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.

3. A  telephely  területén  –  elegendő  mennyiségben  –  kárelhárításra  szolgáló  felitatóanyagot  és
eszközöket kell tartani, valamint  rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga
alkalmas a veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.

4. A hulladékok gyűjtése során tilos a  légszennyezés,  valamint  a  levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezettséget okoz. 

5. A  telephelyen  folytatott  hulladékgyűjtési  tevékenység  alatt  keletkező  diffúz  levegőterhelést  az
elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell  kerülni,  illetve a lehető legkisebb mértékűre kell
csökkenteni. 

6. Az  ingatlan  –  kiemelten  a  közlekedési  útvonalak,  a  parkoló  és  a  tároló  területek  –  rendszeres
karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb
légszennyező anyag juthasson a levegőbe. 

7. A közúti jármű üzembentartója hulladékszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés
megelőzéséről gondoskodni köteles.

C) Közegészségügyi előíráso  k a tevékenység folytatásához:  

1. A  tevékenységet  úgy  kell  végezni,  hogy  az  sem emberi,  sem pedig  környezeti  ártalmat  ne
okozzon, illetve a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést, valamint környezet-egészségügyi
kockázatot idézzen elő.

2. A  veszélyes  hulladékot  annak  fizikai,  kémiai  jellegének  megfelelően,  a  környezet
veszélyeztetését,  szennyezését,  károsítását,  valamint  az  emberi  egészség  veszélyeztetését,
károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.

3. A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi
alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.

4. Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg
lehessen  becsülni,  továbbá  a  szükséges  intézkedések  meghatározhatók  legyenek,  a
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munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely feltehetően biológiai tényezők kockázatával
jár,  meg  kell  határoznia  a  munkavállalókat,  illetve  munkát  végző  személyeket  érő  expozíció
jellegét,  időtartamát  és  –  amennyiben  lehetséges  –  mértékét.  A  becsléstől  függően  a
munkáltatónak írásban kell meghatározni azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknél speciális
védelmi  intézkedések  szükségesek.  A  biológiai  kockázattal  érintett  dolgozókat  munkakörhöz
kapcsolódó védőoltásban kell részesíteni.

5. A munkavállalók részére megfelelő minőségű ivóvizet kell biztosítani.

6. A munkáltató irányítása alá tartozó valamennyi zárt és szabadtéri munkahelyen gondoskodni kell
a megfelelő munkavédelmi (munkabiztonsági és munkaegészségügyi) követelmények meglétéről,
beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását,
karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is. 

7. A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok a
biztonságot,  az  egészséget,  illetve  a  testi  épséget  ne  veszélyeztessék,  a  környezetet  ne
szennyezhessék,  károsíthassák.  A felhasználásuk és tárolásuk során a biztonsági  adatlapban
foglaltakat  be  kell  tartani.  A  tevékenység  során  felhasznált  veszélyes  anyagokról  és
készítményekről,  illetőleg azok változásairól a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
bejelentést  kell  tenni  a  területileg  illetékes  járási  hivatal  népegészségügyi  osztálya  felé
elektronikus  úton  az  Országos  Szakrendszeri  Információs  Rendszer  Kémiai  Biztonsági
Szakrendszere által biztosított módon.

8. A  tevékenység  végzése  során  a  fertőző  betegségek  és  járványok  megelőzése  érdekében
szükséges  járványügyi  intézkedések  betartása  szükséges.  A  telepen  a  rágcsálók
megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében szükség szerint,  de legalább
évenként  két  alkalommal  rágcsálóirtást  kell  végeztetni.  Az  ennek  igazolását  szolgáló
dokumentációt a helyszínen kell tartani. Folyamatos irtással és a tenyészőhelyek alkalmatlanná
tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.

9. A  dohányzási  korlátozással  érintett,  valamint  a  dohányzásra  kijelölt  helyeket,  helyiségeket  a
vonatkozó  rendelet  előírás  szerinti  meghatározott  tartalmú  és  formájú  felirat  vagy  jelzés
alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton
vagy  jelzésen  szereplő  „DOHÁNYZÁSRA  KIJELÖLT  HELY”  és  „TILOS  A  DOHÁNYZÁS”
szövegeknek  piros  színnel,  legalább  30  pontos  Helvetica  Bold,  az  egyéb  szövegrészeknek
legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

IV.

Jelen  határozat  véglegessé  válásával  egyidejűleg  a  BE-02/20/00491-8/2019. ügyiratszámú
hulladékgazdálkodási engedély hatályát veszti.

V.

A határozat  a  közléssel  véglegessé  válik.  A határozat  ellen  a  Szegedi  Törvényszékhez (6720 Szeged,
Széchenyi  tér  4.)  címzett  keresetlevélben  közigazgatási  per  indítható,  melyet  a  Békés  Megyei
Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani.
A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha  a  keresetlevél  alapján  a  hatóság  megállapítja,  hogy  döntése  jogszabályt  sért,  azt  módosítja  vagy
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a
nem  jogszabálysértő  döntést  is  visszavonhatja,  illetve  a  keresetlevélben  foglaltaknak  megfelelően
módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a
Békés Megyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a
bírósághoz.  A  közigazgatási  szerv  az  ügy  iratait  továbbítás  helyett  a  bíróság  számára  elektronikusan
hozzáférhetővé teszi.
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A jogi  képviselővel  eljáró  fél,  valamint  az ügyfélként  eljáró  gazdálkodó szervezet,  állam,  önkormányzat,
költségvetési  szerv  az  űrlapbenyújtás  támogatási  szolgáltatás  (IKR rendszer  használata,  elérhető  az  e-
kormanyablak.kh.gov.hu  oldalon)  igénybevételével  köteles  benyújtani  a  keresetlevelet  a  hatóság  hivatali
kapujára (BEMKHKTF).

Ha egyik fél  sem kérte tárgyalás tartását,  és azt  a bíróság sem tartja szükségesnek,  a bíróság az ügy
érdemében  tárgyaláson  kívül  határoz.  Tárgyalás  tartását  a  felperes  a  keresetlevélben,  az  alperes  a
védiratban  kérheti.  Tárgyalás  tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a  perbevonásától  vagy  a
perbeállítástól  számított  15 napon belül  is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.
A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog
illeti  meg.  Akit  tárgyi  illetékfeljegyzési  jog illet  meg,  mentesül  az  illeték előzetes megfizetése alól.  Ilyen
esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a hulladékgazdálkodási hatóság tizenöt napra közhírré teszi. 
A közhírré tétel napja: 2021. október 14.
A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

I N D O K O L Á S

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.  (a továbbiakban: Engedélyes, cím:  5600 Békéscsaba, külterület 0763/192)
ügyfél  megbízásából  eljáró  Szilágyi  Éva 2021.  szeptember  13-án  kérelmet   nyújtott  be  a  Békés  Megyei
Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztályához  (a  továbbiakban:
területi  hulladékgazdálkodási  hatóság),  melyben veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. A tevékenységgel érintett telephely a  Gyula,  külterület  0567/1/c
hrsz. alatti ingatlanon található hulladékudvar. 

Fentiek alapján 2021. szeptember 14-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése
alapján  a  BE/38/05299-2/2021.  ügyiratszámú levelemben  tájékoztattam Engedélyest,  hogy  a  kérelmére  indult
eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet  (a továbbiakban:
Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként 

a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és

b)  a  hulladékgazdálkodásért  felelős  miniszter  (a  továbbiakban:  miniszter)  által  kijelölt  szervezeti
egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.

(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal
az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest főváros
területére terjed ki.)”

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti gyűjtési tevékenység csak a Békés Megyei Kormányhivatal
illetékességi területére terjed ki (Gyula), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdés alapján a Békés Megyei
Kormányhivatal az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság.

A Ht. 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

„17.  gyűjtés:  a  hulladék összegyűjtése hulladékkezelő  létesítménybe történő elszállítás céljából;  a
gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a.  gyűjtő:  olyan  gazdálkodó  szervezet,  amely  a  hulladékot  a  hulladékbirtokostól,  illetve
hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a
kereskedőként,  közvetítőként  vagy  közvetítő  szervezetként  végzett  tevékenység,  a
hulladékgazdálkodási  létesítmények  és  berendezések  üzemeltetése,  valamint  a  hulladékkezelő
létesítmények utógondozása;
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42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint
telephelyén  kívüli  átvételét,  összegyűjtését,  majd  telephelyre  történő  szállítását  követő  ideiglenes
elhelyezése  a  további  hulladékgazdálkodási  tevékenységek  elvégzése  érdekében,  kivéve  a
hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő
elhelyezését,  valamint  a  hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  ártalmatlanítási  és  hasznosítási
műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;”

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62.  §  (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység  –  e  törvényben,  valamint  kormányrendeletben
meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély
vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

Az  egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének  szabályairól  szóló
246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerint:

„2.  §  (1)   6.  hulladékgyűjtő  udvar:  az  1.  mellékletben  meghatározott  hulladék  átvételére  és
elszállításig  történő  tárolására  szolgáló,  közszolgáltató  által  üzemeltetett,  felügyelettel  biztosított
telephely.”

A  hulladékgyűjtési  tevékenységre  irányuló  hulladékgazdálkodási  engedély  iránti  kérelem  tartalmi
követelményeit  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységek  nyilvántartásba  vételéről,  valamint  hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1)
bekezdése és 11.  §-a  tartalmazza.  A benyújtott  kérelmi  dokumentáció  megfelelt  a jogszabályban foglalt
követelményeknek.
2021. szeptember 14-én érkezett  beadványában Engedélyes módosította kérelmét úgy,  hogy a gyűjteni  kívánt
fémhulladékok  mennyiségét  1000  tonna/év  mennyiségről  500  tonna/év  mennyiségre  csökkentette,  és  ennek
megfelelően módosította az üzemeltetési szabályzatot is.

A veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére  vonatkozó  engedélyezési  eljárásban a
hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
r.) 7. § (1) és (2) bekezdése alapján az 1. melléklet 4. pontjában, valamint a 2. melléklet 3. pontjában a
meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.
Ezért jelen esetben az 1. melléklet 4. pontjában és a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak – a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme
követelményeinek,  valamint  ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület  esetén
természeti  területen,  országos  jelentőségű  védett  természeti  területen,  Natura  2000  területen,  barlang
védőövezetén  folyik,  továbbá  ha  barlangot,  egyedi  tájértéket  közvetlenül  érint,  a  természet  védelmére
vonatkozó  nemzeti  és  európai  uniós  jogi  követelményeknek,  a  tájvédelem  jogszabályban  rögzített
követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi Szakértői Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára.
A  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Szakértői  Osztály  a  BE/38/05346-2/2021.  ügyiratszámú
véleményében  nyilatkozott  a  dokumentációban  foglaltakra,  amelyet  döntésemnél  figyelembe  vettem  a
rendelkező rész III. B) pontjában.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (1)
és (2)  bekezdése  alapján az 1.  melléklet  3.  pontjában és a  2.  melléklet  2.  pontjában a meghatározott
szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.
Ezért jelen esetben az 1. melléklet 3. pontjában (az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a
gyorsan  bomló  szerves  és  szervetlen  anyagokat  tartalmazó  veszélyes  hulladék  gyűjtése  módjának  és
mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata) és a 2.
melléklet 2. pontban foglaltak (környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító
kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a
rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd
hulladékkal  kapcsolatos  közegészségügyi,  járványügyi  vonatkozású  követelmények  érvényesítése)
vizsgálatára  kiterjedően  megkerestem  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Gyulai Járási  Hivatala
Népegészségügyi  Osztályát  a  fenti  szakkérdés  vizsgálatára.  A  Népegészségügyi  Osztály  a
BE–04/NEO/9235-2/2021. ügyiratszámú  állásfoglalásában  –  népegészségügyi  szempontból  –  megadta
véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. C) pontjában.

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam
meg:
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 A telephelyen  folytatott  tevékenység  a  dokumentációban  megadott  kapacitással  nem tartozik  a
környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló
314/2005.  (XII.  25.)  Kormányrendelet  (továbbiakban:  Khvr.)  3.  számú melléklete  hatálya  alá.  A
kérelmezett  hulladékgazdálkodási tevékenység során nem várható jelentős környezeti  hatás,  így
előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására nem volt szükség.

 A Gyula, külterület 0567/1/c alatti telephely tulajdonosa a Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula,
Petőfi  tér  3.),  a  terület  használója  a  Délkelet-alföld  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). A telephelyre
vonatkozó vagyonhasznosítási szerződés benyújtásra került.

 A  Békéscsaba  Megyei  Jogú  Város  Jegyzője az  II  72-4/2017. ügyiratszámú  határozatával
telepengedélyt  adott  a  Gyula,  külterület  0567/1/c hrsz. alatti  telephelyen  folytatott
hulladékgazdálkodási tevékenységhez.

 A hulladékok telephelyre történő beszállítását a lakosság végzi. A hulladékok mérlegelése digitális
mérleggel  biztosított.  Az  átvenni  kívánt  hulladékokat  előzetesen  szemrevételezik,  ellenőrzik  a
minőségét. Szükség esetén a hulladékok átvételét az Engedélyes megtagadja.  Mérést követően a
hulladékokat felvezetik a nyilvántartásba.

 A telephelyre beérkező hulladékokat a következő gyűjtőhelyeken gyűjtik:
◦ veszélyes hulladék tároló konténer (alapterület: 40 m2): előregyártott, telepített, zárt kialakítású

konténer, kármentő aljzattal.
◦ nyílt,  betonozott  tárolótér  (alapterület:  1206  m2),  a  hulladékok  tárolása  nyitott  vagy  zárt

kialakítású konténerekben történik.
◦ fedett, betonozott aljzatú tároló helyiség (ömlesztett elektronikai hulladék)

 Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a  a hulladékgyűjtő udvar tárolóhelyének
üzemeltetési szabályzatát. Az üzemeltetési szabályzatot a Rendelet 10. § (3) bekezdése alapján,
jelen határozat rendelkező részének III. A) 3. pontjában jóváhagytam.

 Földtani közeg védelmi szempontú megállapítások:
A  telephelyre  történő  hulladékbeszállítást  követően  a  hulladékokat  a  típusának  megfelelő
konténerbe, gyűjtőeszközbe, tárolóba helyezik el.
A gyűjtés helyszíne: 

– a telephelyen belül teherbíró betonburkolat;
– fedett, betonozott aljzatú szín.
A gyűjtés módja:
– udvari térrészen nyitott és zárt konténerek;
– 25 m2-es hulladéktároló színben ömlesztve nem veszélyes elektronikai hulladékok;
–  műszaki  védelemmel  ellátott  (zárt,  folyadékzáró  aljzatú,  kémiai  hatásnak  ellenálló)
veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely aljzatában kármentővel;
– újrahasználati konténer.

A  telephely  betonozott  útról  megközelíthető,  kerítéssel  körbekerített,  zárható.  A  telephelyen
kizárólag  gyűjtési  tevékenységet  végeznek, így  technológiai  szennyvíz  nem keletkezik.  Havária
esetén a telephelyen rendelkezésre állnak kárelhárításhoz szükséges eszközök és felitatóanyagok
(0,5 m3 homok, seprű, lapát, egyéni védőeszközök, illetve egy 200 l-es fémhordó a szennyezett
felitatóanyag  tárolásához).  A  rendelkezésemre  álló  nyilvántartások  szerint  a  Gyula,  külterület
0567/1/c hrsz. alatti ingatlan szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.
A  kérelmi  dokumentáció  mellékleteként  csatolásra  kerültek  a  veszélyes  és  nem  veszélyes
hulladékok átadását biztosító befogadói nyilatkozatok, így a gyűjtött hulladékok folyamatos átadása
biztosított.

 Természetvédelmi  szempontból  megállapítottam,  hogy  az  érintett  ingatlan  és  környezete  védett
természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érintenek, a tervezett tevékenység
megfelel  a  természet  védelmére  vonatkozó  nemzeti  és  európai  uniós  jogi  követelményeknek,
valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.

 Zaj  és  rezgés  elleni  védelem  szempontjából  megállapítottam,   hogy  a  telephely  környezeti
zajkibocsátásának hatásterülete csak a hulladékudvar telephelyét érinti. Ez alapján a környezeti zaj
és  rezgés elleni  védelem egyes szabályairól  szóló  284/2007.  (X.  29.)  Korm.  rendelet  10.  §  (3)
bekezdése szerint környezeti zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani.

 Levegőtisztaság-védelmi  szempontból  megállapítottam,  hogy  a  telepen  bejelentés-köteles
légszennyező pontforrás nem üzemel. Mivel  a Zrt.  által folytatni  kívánt tevékenység – a javasolt
előírásaim, valamint a dokumentációban foglaltak betartása mellett – a környezetre várhatóan nem
jelent olyan káros hatást, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértéket meghaladná,
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ezért az engedély kiadását – az előírások megtétele mellett – javasoltam.
 A benyújtott  kérelmet  a  környezet-egészségügyi  szakkérdésekre  kiterjedően  megvizsgáltam.  A

dokumentációban  foglaltak  lehetővé  teszik  a  tevékenység  során  a  vizsgált  szakkérdések
vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által  folytatni
kívánt  tevékenység  nem  okoz  a  hulladékgazdálkodási  engedély  kiadásához  való  hozzájárulást
kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

 Engedélyes a  Groupama  Garancia  Biztosító  Zrt.-nél rendelkezik  környezetszennyezési
felelősségbiztosítással,  mely  megfelel  a  Ht.  71.  §-ban,  a  Kormányrendelet  7.  §  (1)  bekezdés i)
pontjában,  valamint a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  (a
továbbiakban: Kvt.) 101. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

 Engedélyes  a  OTP  Nyrt.-nél  vezetett  11733003-21200047 számú  számláján  50.000  Ft,  azaz
ötvenezer forint zárolt összeggel rendelkezik.

 A környezetvédelmi megbízotti feladatokat Szilágyi Éva látja el, akinek képesítése megfelel a akinek
képesítése  megfelel  a  környezetvédelmi  megbízott  alkalmazási  és  képesítési  feltételeiről  szóló
11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak. az ADR biztonsági tanácsadói feladatokat  Marsi
Enikő látja el.

Engedélyes  által  benyújtott  kérelmet  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szakkérdések
vonatkozásában  a  rendelkezésemre  álló  előzmény  és  kapcsolódó  iratokkal  együtt  megvizsgálva
megállapítottam,  hogy  a  dokumentációban  szereplő  technológiai  leírások  és  a  vonatkozó  jogszabályok
előírásainak betartásával,  továbbá az engedély  előírásainak betartása mellett  a környezet szennyezése,
károsítása  kizártnak  tekinthető,  így  a  tevékenység  környezetvédelmi,  természetvédelmi  és
hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének,
ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

Környezetvédelmi  és  természetvédelmi  szempontú  véleményemet  a  hulladékgazdálkodási  hatóság
kijelöléséről  szóló  124/2021.  (III.12.)  Korm.  rendelet  7.  §  (1),  valamint  2.  számú melléklet  3.  pontjában
foglaltak figyelembe vételével adtam meg.

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) pontján, 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 1. mellékletében foglaltakon alapul.

Zaj- és rezgés elleni védelem szempontú megállapításom a zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

Levegőtisztaság-védelmi  előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről  szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 7. § (4) bekezdésében, a 26. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a
28. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem meg.

Közegészségügyi előírásaim az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.
(X.25.) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.
(II.  9.)  SzCsM-EüM  rendelet,  a  munkaköri,  szakmai,  illetve  személyi  higiénés  alkalmasság  orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000.
évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló  44/2000.  (XII.27.)  EüM rendelet,  a  65/1999.  (XII.  22.)  EüM
rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és
egészségvédelmi  követelményeiről,  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladékkal
kapcsolatos  közegészségügyi  követelményekről  szóló  13/2017  (VI.  12.)  EMMI  rendelet,  a  veszélyes
hulladékkal  kapcsolatos  egyes  tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló  225/2015.  (VIII.7.)
Kormányrendelet,  a  fertőző  betegségek  és  a  járványok  megelőzése  érdekében  szükséges  járványügyi
intézkedésekről  szóló  18/1998.  (VI.3.)  NM rendelet,  a  nemdohányzók védelméről  és  a  dohánytermékek
fogyasztásának,  forgalmazásának  egyes  szabályairól  szóló  1999.  évi  XLII.  törvény,  valamint  a
dohánytermékek előállításáról,  forgalomba hozataláról  és ellenőrzéséről,  a kombinált  figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi  bírság alkalmazásának részletes szabályairól  szóló 39/2013. (II.14.)  Korm.
rendelet előírásain alapulnak. 
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A hulladékgazdálkodási  engedélyezési  eljárás megindításáról  az  Ákr. 43.  § (3)  bekezdése alapján az
ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus
döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43.
§ (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A határozat a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 62. § (1) és 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. §
(2)  bekezdésében  foglaltakon  alapul,  megfelelve  az  Ákr. 81.  §  (1)  bekezdésben  foglalt  tartalmi
követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.
A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye
nem volt.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások
igazgatási  szolgáltatási  díjairól  szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  (a  továbbiakban:  FM  rendelet)  1.
melléklet 4.6. és 11. pontjai alapján 300 000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént. 

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.
A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén
alapul.

A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A
döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1)
– (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13.
§  (1)  bekezdése,  valamint  a  bíróságok  elnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

 A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési
jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A közhírré tételről  szóló  tájékoztatás az Ákr.  89.  § (1) bekezdésén alapul,  figyelemmel a Kvt.  98.  § (1)
bekezdésére.  A  közhírré  tételhez  joghatás  nem  fűződik.  A  közlemény  a  BÉMKH  Környezetvédelmi,
Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály  hirdetőtábláján,  a  Kormányzati  portálon  közhírré
tételre kerül a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

A BE-02/20/00491-8/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély hatályvesztéséről jelen engedély
véglegessé válásával egyidejűleg rendelkeztem.

Felhívom  Engedélyes  figyelmét  arra,  hogy  jelen  engedély  nem  mentesít  a  Ht.  és  annak  végrehajtási
jogszabályaiban  előírt  kötelezettségek teljesítése  alól.  Továbbá jelen  határozat  nem mentesít  az  egyéb
ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

A hatásköröm és  illetékességem a kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.  törvény  281.  §  (2)
bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
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valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén,
valamint a Hghr. 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, és a 2. § (1) bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, 2021. október 13.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Szabados Zoltán
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint
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