
 

 

 

 
BÉKÉS MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

Ügyiratszám: BE/40/ 24383-008/2016. 
ügyintéző: Csukás Krisztina  

Gombosné Csepregi Katalin  
Telefon: (66) 362-944  

 

 

H A T Á R O Z A T  

I. 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft részére kiadott, a Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti telephelyen folytatott 
hulladékkezelési tevékenységre - nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására - feljogosító 
BE/40/ 21694-011/2016. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedélyt az alábbiak szerint módosítom: 

1. A BE/40/ 21694-011/2016. iktatószámú határozat II. 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
3. Az előkezelésbe és hasznosításba bevonható hulladék kódszáma, megnevezése és éves 
mennyisége: 

 

azonosító 
kódszám 

Hulladék megnevezése Mennyiség 
(tonna) 

02 MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI. AKVAKULTÜRÁS TERMELÉSBŐL, 
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-
ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

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

halászat hulladéka 

 

02 01 06 állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett 
szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt 
folyékony hulladék (hígtrágya) 

500 

02 02 hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából 
származó hulladék 

 

02 02 01 mosásból és tisztításból származó iszap 1 900 

02 02 03 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 500 

02 02 04 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 
kezeléséből származó iszap 

2000 

02 05 tejipari hulladék  

02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 50 

02 05 02 a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 
kezeléséből származó iszap 

50 
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Tárgy: Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti telep 
helyen nem veszélyes  hulladék elő- 
kezelésére és hasznosítására vonat- 
kozó hulladékgazdálkodási engedély 
módosítása 
Ügyfél:  Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
 5700 Gyula, Szent László u. 16. 
KÜJ:  100 253 029 
KTJ:  100 284 024 
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II. 

A BEJ401 21694-011/2016. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély egyéb rendelkezései változatlanul 
érvényben maradnak. 

III. 

A határozat ellen annak kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest Mészáros út 58/A.) címzett, de a Békés Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természet Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) három példányban benyújtott 
fellebbezésnek van helye. 
A jogorvoslati eljárás díja: 147.500,- Ft, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578- 00000000 
számú számlájára kell befizetni. A díj befizetését igazoló dokumentumot a fellebbezéshez kell csatolni. 

INDOKOLÁS 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2016. június 6-án hulladékgazdálkodási engedély 
módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályára (a továbbiakban: Főosztály). A Kft. a Főosztály által BE/40/ 21694-011/2016. ikt. számon kiadott 
hulladékkezelési engedélyben szereplő 02 02 04 azonosító kódú (folyékony hulladéknak a képződése helyén 
történő kezeléséből származó iszap) hulladék kezelhető mennyiségét kívánta módosítani 500 t/év- röl 2000 t/év 
mennyiségre. 
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 31. § (1) bekezdése és 8. melléklet 1.1. pontja, 
  

azonosító 
kódszám 

Hulladék megnevezése 
 

Mennyiség 
(tonna) 

02 07 tejipari hulladék  

02 07 02 szeszfőzés hulladéka 1 000 

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 100 

19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, Á SZENNYVIZET 

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

HULLADÉK 

 

19 08 szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék  

19 08 05 Települési szennyvíz tisztításából származó hulladék 8 000 

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS ÁT 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 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdéi hulladék 100 

20 03 egyéb települési hulladék  

20 03 04 oldómedencéből származó iszap 15 000 

Összesen 29200 
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valamint a 30. § (1) bekezdése és 7. melléklet í. táblázat 3. pontja alapján a környezet-egészségügyi 
szakkérdéseket a kormányhivatal vizsgálja. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya a dokumentációra a BE-04/10/00134-6/2016. ügyiratszámú véleményt adta, 
melyben feltétel előírása nélkül javasolta a hulladékgazdálkodási engedély kiadását. 

A Korm. r. 31. § (3) bekezdése alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása engedélyezése 
iránti eljárásban a 8. sz melléklet II. táblázatának 2. pontja alapján - a felszíni és felszín alatti vizek minősége 
védelmére vonatkozó kérdések vizsgálatára, valamint a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és 
szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára 
jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. valamint a vizek lefolyására, az 
árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatára - szakhatóságként bevontam a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát a 2016. június 13-án kelt, BE/40/24383-
004/2016. ügyiratszámú megkereséssel. 
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a 2016. július 11-én 
érkezett, 35400/2383/2/2016.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában - vízgazdálkodási és vízvédelmi 
szempontból - feltétel nélkül hozzájárult a hulladékgazdálkodási engedély módosításához. A szakhatósági 
állásfoglalás indokolása szerint: 

„A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BE/40/24383- 
004/2016. ügyiratszámú megkeresésében a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) által a 
Gyula, külterület 0114 hrsz. alatti ingatlanon folytatott nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
tevékenységekre vonatkozó BE/40/21694-011/2016. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély 

módosítási eljárás során szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot. A Kft. 
által benyújtott kérelem a 02 02 04 azonosító kódú hulladék előkezelhető és hasznosítható 
mennyiségének 500 t/év mennyiségről 2000 t/év mennyiségre történő növelésére vonatkozik, az 
engedély többi részét a módosítás nem érinti. 
Megállapítottam, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése, 
tisztítása biztosított. A Gyula, külterület 0114 hrsz. alatti ingatlan vízbázis védőterületét nem érinti, a 

tevékenység a jeges, illetve jégmentes árvizek levonulását nem befolyásolja, mederfenntartásra nincs 
hatással, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott 
előírásoknak megfelel, ezért a hulladékgazdálkodási engedély módosításához - az előkezelhető és 
hasznosítható hulladék mennyiségének növeléséhez - hozzájárultam. 
A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint 
a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. 

§ (1) és (3) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásomat 
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése alapján a 8. számú melléklet II.2.pontjában 
meghatározott szakkérdésekben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló módosított 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 44. § (6) bekezdésében előírt módon 
adtam meg. 

A döntés elleni önálló fellebbezést a Két. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé. 
Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Két. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 
szíveskedjen részemre megküldeni.” 

Az ügyfél kérelmére a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és az engedély rendelkező részének 
megjelölt pontját módosítottam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Tv. (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) be-
kezdése alapján. 
A határozatot a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Két.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdései szerinti módon adtam ki, a Ht. 80. § (1) bekezdése, valamint 
a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdéseiben foglaltak alapján.  
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Tárgyi - kérelemre indult - környezetvédelmi államigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 
31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 5., 7. és 37. pontja alapján 295.000,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj 
befizetése megtörtént. 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Két. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés előterjesztésének 
a határidejét a Két. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 
A jogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A 
fellebbezés esetén benyújtandó jogorvoslati kérelem példányszámát a Két. 102. § (4) bekezdésével 
összhangban határoztam meg. 
A hulladékkezelési engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem. 
A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és 
annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. 

Gyula, 2016. július 14. 

dr. Illich Andrea s. k. 
főosztályvezető 

Kapják: 
1./ Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (TV) 
 5700. Gyulala, Szent László u. 16. 

2./ Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala, Népegészségügyi Osztály 
(e-mail: gyula@dar.antsz.hu) 

3./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (e-Tv) 
Hivatali kapu: BEKESMKI 

4./ Gyula Város Önkormányzata (tájékoztatásul, +TV) 
5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

5./ ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. (tájékoztatásul, bejegyzett bányaszolgalmi jog miatt) 
9027 Győr, Puskás Tivadar u. 37. 

6./ EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (tájékoztatásul, bejegyzett vezetékjog miatt) 
6720 Szeged, Klauzál tér 1. 

7./ BÉMKH KTF, Irattár (helyben)
 
 

 

 

 
 


