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Tárgy: UD Stahl Recycling Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és 

kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

I. Az UD Stahl Recycling Kft. (székhely: 4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. telephely: 3300 Eger-

Felnémet Tárkányi út 1164/3-6 1164/10 hrsz.; KÜJ: 102 566 435 KTJ: 100 899 253)– továbbiakban 

Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3300 Eger-Felnémet Tárkányi út 1164/3-

6 és a 1164/10 helyrajzi szám alatti telephelyén történő 

 

nem veszélyes hulladékok 

gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és kereskedelmére 

       vonatkozóan 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok. 

 

II. Ügyfél adatai: 

Neve: UD Stahl Recycling Kft. 

Székhely:  4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. 

KSH azonosító: 12517613-4677-113-09. 

KÜJ szám:  102 566 435 

Telephely:  3300 Eger-Felnémet Tárkányi út 1164/3-6 1164/10 hrsz. 

KTJ szám:  100 899 253 

Cégjegyzékszám:  01-09-269129 

Adószám: 12517613-2-09 

Telep nyilvántartásba 

 vételi száma: 20092-2/2018. (Eger Megyei Jogú Város Jegyzője) 
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III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 35. és 42. pontjainak megfelelően, továbbá 

a Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontjával összefüggésben: 

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző 

előkészítő művelet. 

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bek. 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe 

történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és 

előzetes tárolását is. 

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bek. 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a 

hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi. 

Kereskedő (Ht. 2. § (1) bek. 35. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját 

vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a 

kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa; 

Tárolás (Ht. 2. § (1) bekezdés 42. pont): 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. 

 

Előkezelési kódok meghatározása: 

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. 

(XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján: 

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);  

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);  

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)  

E02 –06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) 

A tevékenység területi hatálya:  

Engedélyes 3300 Eger-Felnémet Tárkányi út 1164/3-6 1164/10 hrsz. alatti telephelye 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, tárolható és kereskedelmi tevékenységbe bevonható   

nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek: 

 

HAK 

száma 

Megnevezése 

Fém hulladék 

 02 Mezőgazdasági, kertészeti, vízikultúrás termelésből, erdőgazdaságból, 

halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok 

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

halászat hulladékai 

 02 01 10 fémhulladék 

 07 Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok 

 07 02 Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok  

 07 02 13 Hulladék műanyagok 

12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 

származó hulladékok 

12 01 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 

származó hulladékok 

12 01 01 Vasfém részek és esztergaforgács 

12 01 02 Vasfém részek és por 

12 01 03 Nemvas fémé reszelék és esztergaforgács 

12 01 04 Nemvas fém részek és por 

12 01 05 Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 

12 01 99 közelebbről meg nem határozható hulladék 

15 Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről meg nem határozott 

abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékokat) 

 15 01 04 Fém csomagolási hulladékok 

16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 

16 01 A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett 

járművek (ideértve a terepjáró járműveket is) azok bontásából, valamint a 

járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 

08) 

16 01 17 Vasfémek 

16 01 18 Nemvas fémek 

17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területről kitermelt 

földet is) 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz 



4 

 

17 04 02 Alumínium 

17 04 03 Ólom 

17 04 04 Cink 

17 04 05 Vas és acél 

17 04 06 Ón 

17 04 07 Fémkeverékek 

17 04 11 Kábelek, melyek különböznek a 17 04 10-től 

19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket kezelésük telephelyén kívül 

kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból 

származó hulladékok 

19 10 Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék 

19 10 01 Vas- és acélhulladék 

19 10 02 Nem-vas fém hulladék 

19 12 Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, 

aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

19 12 02 Fém vas 

19 12 03 Nemvas fémek 

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 40 Fémek 

Papír hulladék 

15 Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről meg nem határozott 

abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékokat) 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 

19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket kezelésük telephelyén kívül 

kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból 

származó hulladékok 

19 12 Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, 

aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

19 12 01 Papír és karton 

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 

Műanyag hulladék 
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02 Mezőgazdasági, kertészeti, vízikultúrás termelésből, erdőgazdaságból, 

halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok 

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

halászat hulladékai 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) 

07 Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok 

07 02 Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

07 02 13 Hulladék műanyagok 

12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 

származó hulladékok 

12 01 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 

származó hulladékok 

12 01 05 Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 

15 Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről meg nem határozott 

abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékokat) 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 05 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 

15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladékok 

16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 

16 01 A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett 

járművek (ideértve a terepjáró járműveket is) azok bontásából, valamint a 

járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 

08) 

16 01 19 Műanyagok 

19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket kezelésük telephelyén kívül 

kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból 

származó hulladékok 

19 12 Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, 

aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

19 12 04 Műanyag és gumi 

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 39 Műanyagok 

Fa hulladék 

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

kartongyártásból származó hulladék 
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03 01 Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék 

03 01 05 Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és funér, amely különbözik a 

03 01 04-től 

15 Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről meg nem határozott 

abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékokat) 

15 01 03 Fa csomagolási hulladékok 

17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területről kitermelt 

földet is) 

17 02 Fa, üveg, műanyag 

17 02 01 Fa 

19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket kezelésük telephelyén kívül 

kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból 

származó hulladékok 

19 12 Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl osztályozás, 

aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

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

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 38 Fa, amely különbözik a 20 01 37-től 

Elektronikai hulladék 

16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 

16 02 Elektromos és elektronikai berendezések hulladékai 

16 02 14 Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 13-

ig felsoroltaktól 16 02 16 Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek a 

16 02 15-től 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 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 

01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 

 

Gyűjteni és előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége: 

- Fémhulladékok: 50.00 t/év  

- Papír hulladékok: 5.000 t/év 

- Műanyag hulladékok: 500 t/év 
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- Fa hulladékok: 500 t/év 

- Elektromos és elektronikus hulladékok: 500 t/év 

- Összesen: 56.500 t/év 

A kereskedelmi tevékenységbe bevonni kívánt hulladéktípusok és mennyiségek:  

 

HAK 

Azonosító 

kód 

Megnevezése Mennyiség

e 

(tonna/év) 

 02 Mezőgazdasági, kertészeti, vízikultúrás termelésből, 

erdőgazdaságból, halászatból, élelmiszer előállításból és 

feldolgozásból származó hulladékok 

 

02 01 Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, 

vadászat és halászat hulladékai 

 

 02 01 10 fémhulladék 100 

 07 Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok  

 07 02 Műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok  

 

 07 02 13 Hulladék műanyagok 100 

12 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 

felületkezeléséből származó hulladékok 

 

12 01 Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai 

felületkezeléséből származó hulladékok 

 

12 01 01 Vasfém részek és esztergaforgács 10 000 

12 01 02 Vasfém részek és por 10 000 

12 01 03 Nemvas fémé reszelék és esztergaforgács 500 

12 01 04 Nemvas fém részek és por 100 

12 01 05 Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 100 

12 01 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 10 000 

15 Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről meg nem 

határozott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és 

védőruházat 

 

15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött 

települési csomagolási hulladékokat) 

 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 4000 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 500 

15 01 03 Fa csomagolási hulladékok 300 

 15 01 04 Fém csomagolási hulladékok 500 

15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladékok 100 

15 01 07 Üveg csomagolási hulladék 10 

16 A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok  

16 01 A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó 

kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is) azok 

bontásából, valamint a járművek karbantartásából származó 

hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08) 
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16 01 03 Gumiabroncsok 100 

16 01 06 Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot sem 

más veszélyes összetevőt 

1000 

16 01 17 Vasfémek 1000 

16 01 18 Nemvas fémek 200 

16 01 19 Műanyagok 100 

16 01 20 Üveg 10 

16 02 Elektromos és elektronikai berendezések hulladékai  

16 02 14 Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-

től 16 02 13-ig felsoroltaktól 

150 

16 02 16 Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek 

különböznek a 16 02 15-től 

150 

16 06 Elemek és akkumulátorok  

16 06 04 Lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) 50 

16 06 05 Egyéb elemek és akkumulátorok 50 

17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területről 

kitermelt földet is) 

 

17 02 Fa, üveg, műanyag  

17 02 01 Fa 100 

17 02 02 Üveg 10 

17 02 03 Műanyag 100 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz 1000 

17 04 02 Alumínium 2000 

17 04 03 Ólom 100 

17 04 04 Cink 100 

17 04 05 Vas és acél 15000 

17 04 06 Ón 100 

17 04 07 Fémkeverékek 1000 

17 04 11 Kábelek, melyek különböznek a 17 04 10-től 1000 

19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük 

telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és 

iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok 

 

19 12 Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl 

osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó 

hulladékok 

 

19 12 01 Papír és karton 1000 

19 12 02 Fém vas 1000 

19 12 03 Nemvas fémek 500 

19 12 04 Műanyag és gumi 100 

19 12 05 Üveg 10 

19 12 07 Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 100 

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 3000 
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A kereskedelmi tevékenységbe bevont nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 70 700 t/év 

 

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása 

Az UD Stahl Recycling Kft. Eger- Felnémet Tárkányi úti saját telephelyén a HE-02/KVTO/00814-

15/2019. számú engedélye alapján veszélyes hulladékok gyűjtésével és kereskedelmével, 

valamint a többször módosított HE-02/KVTO/05042-6/2017. számú engedélye alapján nem 

veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével, tárolásával és kereskedelmével foglalkozik. 

Továbbá a HE/KVTO/3290-20/2019. számú engedélye alapján veszélyes hulladék előkezeléssel 

és nem veszélyes hulladékhasznosítással is foglalkozik.  

A hulladékot termelőktől, begyűjtőktől átveszik, saját gépjárművel a telephelyre szállítják, 

megfelelő rakomány összegyűléséig tárolják. Az üzemekben a Kft. által biztosított konténerekben 

gyűjtik a fém, papír, műanyag és egyéb hulladékokat, melyeket a Kft. saját gépjárműivel szállít a 

telephelyére a jelenleg is hatályban lévő Pest megyei Kormányhivatal által kiadott 

PE/KTFO/03927-20/2018 számú veszélyes és nem veszélyes hulladék kereskedelmi és 

szállítási engedélye alapján.  

 

A telephelyre a fém hulladék a cég autóival kerül beszállításra. A telephelyre beérkező 

hulladékot a telepvezető/ raktáros utasítása szerint rakják le a kijelölt helyre. Ezt követően 

rakodógép segítségével megtörténik a válogatás anyagminőségenként. A válogatást követően 

lángvágóval kohászatilag „adagolható méretűvé” darabolják vagy tömörítik amennyiben 

szükséges. A vas fém hulladékok tárolása 2 db 10 m3-es és 4 db 4 m3-es konténerekben 

valamint a kijelölt vas hulladékgyűjtő 5000 m2 területén, betonozott és zúzottköves területen 

történik. A színesfémeket fajtánként elkülönítve 400 m2-es zárt raktárban tárolják. A színesfém 

tartalmú alkatrészek tárolása és szükség esetén lángvágással történő darabolása, aprítása 

fedett, zárt, betonozott helyiségben történik. A papír-, műanyaghulladékok, kompozitok és 

csomagolási hulladékok, valamint fahulladékok bálázásig történő tárolása az 150 m2 –es bálázó 

csarnokban, illetve a csarnok előtti 1000 m2 –es betonozott területen történik. A műanyag és 

papír tárolása és bálázása zárt csarnokban történik. A fémforgács hulladékokat csapadékvíz 

elvezető rendszerrel és olajfogóval rendelkező betonozott területen gyűjtik. A Társaság által 

átvett nem veszélyes hulladékokat amennyiben szükséges kézi válogatással a hasznosítható és 

nem hasznosítható frakciókra osztályozzák anyagminőség szerint. Illetve a hulladékokból a nem 

azonos anyagfajtájú hulladékokat eltávolítják a további hasznosíthatóságot elősegítve. A 

feldolgozott fémhulladék kiszállítása közúton vagy vasúton történik. 

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik. 

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban 

(haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a 

műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek 

kialakulását és a környezeti elemek szennyezését. 

 

 

20 01 02 Üveg 10 

20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladéktól 

150 

20 01 39 Műanyagok 100 

20 01 40 Fémek 5000 
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3. A telephely bezárásának feltételei 

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját 

megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási 

Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság). 

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az 

átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult 

szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat. 

 

IV. Előírások: 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben 

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem 

veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, tárolását és kereskedelmét a III. pontban 

meghatározott helyszínen és a III. 3. pontban részletezett módon lehet végezni. 

- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének 

lehetőségét. 

- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység 

során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet. 

- A telephelyre beérkező hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani. 

- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú 

tevékenység csak nyitvatartási időben végezhető. 

- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át. 

- Engedélyes telephelyén a tároló hely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által 

jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel 

rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes 

hulladékként kell kezelni. 

- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező 

részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni 

tilos!  

- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 

évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra 

vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai 

és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem 

tárolható, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet 

veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel 

rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell. 

- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható összes hulladékmennyiség nem haladhatja meg 

az alábbi mennyiségeket: 
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- 5000 m
2
 területű tárolótéren: 5.000 tonna 

- 400 m
2
 területű fedett csarnoképületben: 150 tonna 

- 150 m
2
 fedett csarnoképületben, illetve a csarnok előtti 1000 m

2 
területű betonozott 

aljzatú tárolótéren: 2.100 tonna 

- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó 

környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú 

gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek 

olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális 

mértékűre kell szorítani. 

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt 

követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani. 

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről 

szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. 

melléklete határozza meg – gyűjtéséről, előkezeléséről és további hulladékgazdálkodási célú 

átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos 

jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése során keletkező veszélyes hulladék birtokosa 

– a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes 

hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes 

hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg 

a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.  

- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem 

tárolható. 

- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a 

kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló 

gyűjtőedényben kell gyűjteni. 

- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi 

jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása 

esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott 

alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről 

gondoskodni kell. 

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé 

juttatni! 

- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a 

környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni.  

Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett 
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intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. 

(IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak 

megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni. 

- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag 

szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell 

kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a 

szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.  

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és 

egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és 

személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan. 

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett 

tevékenység módja (kereskedelem, előkezelés) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos 

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

(továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás 

szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.  

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell végezni. 

- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – a gyűjtés, előkezelés, valamint a 

hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – 

évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie. 

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte 

mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A 

környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi 

hatályára is. 

- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, 

valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év 

május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást 

megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll. 

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezet- 

védelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati 

összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy 

környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik. 

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles 

a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti 

díjat fizetni.  

b) Környezetvédelmi hatáskörben 

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai 

elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, 

amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. 
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(XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, 

illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt. 

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a tárolási, mozgatási, 

előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

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

határértéket meghaladó szálló porterhelést. 
 

- A telephelyen belüli anyagmozgatás és az előkezelési technológiák teljes folyamatában csak a 

vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki 

állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.  
 

- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni 

kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. 
 

- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását 

illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani. 
 

- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind 

nyílttéren mind tüzelőberendezésben tilos! 
 

- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az 

esetlegesen keletkező tűz eloltásáról. 

- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi 

Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról. 

- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés alapján 

amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) 

bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén 

nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás 

hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást 

magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás 

üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem 

állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell 

benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. 

- Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy 

bekövetkezett minden olyan változást, amely a határérték-túllépést okozhat, a változás 

bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 

 A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése 

során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a 

talaj szennyezésének lehetőségét.   

 A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.  

 A mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, 

berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt 

alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és 
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szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére. 

 Hulladékgazdálkodási tevékenység csak egybefüggő szilárd burkolattal ellátott, megfelelő 

műszaki védelemmel rendelkező, a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő 

területen végezhető. 

 A hulladék tárolására szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal 

és tárolótér burkolatát egységes és egybefüggő - veszélyes hulladék esetén vízzáró - 

szilárd burkolattal kell ellátni! 

 Hulladékot tárolni, kezelni műszaki védelem nélküli, kavicsozott burkolatú térszínen tilos! 

 A telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni. Ennek érdekében a szilárd 

útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint szükség 

esetén az ezek tárolására szolgáló rendszert.  

 A munkagépek tisztítása, mosatása, karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. 

Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett végezhetők 

úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön. 

 A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani 

közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendeletben [továbbiakban: 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet] meghatározottak szerint a 

környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, 

szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és 

cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A 

bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről 

valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a 

Környezetvédelmi Hatóságot.  

- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a 

Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a felszín alatti vizek védelméről 

szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet) 

szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés 

végrehajtása 

 

2. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben 

 

2.1. A hulladék és az azzal kapcsolatos tevékenység a talaj, a felszín alatti víz, az ivóvízbázis, 

valamint a levegő szennyezése által közegészségügyi szempontból veszélyeztetést nem 

okozhat. Törekedni kell a környezet-egészségügyi kockázatok elkerülésére, minimalizálására. 

2.2. A települési hulladék kiszóródást, szivárgást megakadályozó módon történő gyűjtéséről, 

átadásáról vagy elszállításáról, a telephelyen elszóródó hulladék feltakarításáról gondoskodni 

szükséges.  

2.3. A tevékenységet végzőknek kézmosási, indokolt esetben kézfertőtlenítési lehetőséget kell 

biztosítani. 

2.4. A munkáltató irányítása alá tartozó valamennyi munkahelyen biztosítani szükséges a 

nemdohányzók védelmét. A telephelyen felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölendők a 
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dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek és a dohányzásra kijelölt helyek. A 

dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni. Nemdohányzó 

munkahellyé minősítés esetén annak tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés 

alkalmazásával kell feltüntetni.  

2.5. A telephelyen védekezni szükséges az egészségügyi kártevők ellen – a rovarok és rágcsálók 

megtelepedésének, elszaporodásának, terjedésének megakadályozásával, a rendszeres 

irtással. 

 

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálata 35500/7866/2022.ált. számú szakhatósági hozzájárulásában 

tett előírásai: 

- A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell 

tartani. 

- A tevékenység végzése során ki kell zárni a felszíni és a felszín alatti vízkészlet 

elszennyeződésének lehetőségét. 

- Törekedni kell a tevékenység által érintett területre hulló csapadékvizek szennyeződésének 

megelőzéséről, a tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem 

kerülhet. 

- A tevékenység végzéséhez szükséges vízi létesítmények csak hatályos vízjogi üzemeltetési 

engedély alapján üzemeltethetők. 

- Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín 

alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről a vízügyi 

hatóságot azonnal tájékoztatni kell. 

- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) 

pontjának értelmében a környezethasználó környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás 

helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti 

elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a 

területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

 

 

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli 

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 344.000 Ft;- összeget - megfizette. 

 

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2027. 10. 12-ig érvényes. 

 

VII.  

1. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység 

végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

2. A hulladékgazdálkodási engedély  

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben: 

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt 

megszünteti, 
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- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár, valamint  

 

B) hivatalból visszavonható, amennyiben: 

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, 

- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és 

az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, 

- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, 

vagy 

- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza. 

3. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben 

meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A 

hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles 

bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja. 

4. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási 

Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, 

valamint bírságot szab ki. 

 

VIII. A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett 

közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A 

keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított 30 napon belül kell 

benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.  

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó 

hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben 

kérheti a bíróságtól. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi 

székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Környezetvédelmi Hatóságnál. A 

keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. 

 

I N D O K O L Á S  

Engedélyes 2022. év szeptember 12. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett 

beadványában a 3300 Eger-Felnémet Tárkányi út 1164/3-6 1164/10 hrsz. alatti telephelyén nem 

veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására kereskedelmére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2022. szeptember 19-én, HE/HGO/02125-3/2022. számon 

tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás 

tisztázásának szükségessége, valamint a kérelem hiányossága volt. 
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A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/02125-9/2022. számú végzésemben 

hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet) szerinti igazgatás szolgáltatási díjat részben fizette meg, valamint a 

kérelem nem felelt meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a 

hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek. 

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2022. szeptember 30-án eleget tett. 

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, 

valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni, tárolni és 

kereskedelembe bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait valamint azok 

megnevezését és mennyiségét, illetve a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi 

feltételeket. 

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat: 

- Meghatalmazás  

- Szakértői engedély  

- Bizonyítvány  

- Telepengedély  

- Lejáró engedély + módosító határozatok  

- Helyszínrajz  

- Földhivatali térkép  

- Cégkivonat  

- Üzemorvosi szerződés  

- Környezetvédelmi felelősség biztosítás  

- Köztartozásmentes adózói igazolás  

- Nyilatkozat munkavédelmi eszközök biztosításáról  

- Nyilatkozat természeti terület érintéséről  

- Nyilatkozat pénzügyi, személyi feltételekről  

- Nyilatkozat korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről  

- Nyilatkozat hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáról  

- Nyilatkozat önkormányzati adótartozásról  

- Előző évi pénzügyi mérleg  

- Havária terv  

 

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 17, 35, 36. és 42. pontjai szerinti tevékenységek, a 12. § (2) 

bekezdése, a 15. § (2) bekezdése és a 13. § (2) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság 

hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek. 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes 

hulladékok gyűjtése, kereskedelme, tárolása és előkezelése engedélyezése iránti eljárásában 

vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is. 

Fentiekre tekintettel 2022. év szeptember hó 19. napján kelt, HE/HGO/02125-6/2022. számú iratban 

megkértem a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi szempontú 

szakmai véleményét. 
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A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2022. szeptember 26. napján kelt, 

HE/NEF/1605-2/2022. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.  

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul 

előadta az alábbiakat: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakkérdés 

vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányuló, HE/HGO/02125-

6/2022. számú megkeresése, valamint az ahhoz csatolt dokumentáció értelmében az UD STAHL 

RECYCLING Kft. a 3300 Eger-Felnémet, Tárkányi u. (1164/3., 1164/4., 1164/5., 1164/6., 1164/10. hrsz.) 

alatt nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, tárolását és kereskedelmét kívánja folytatni. A 

rendelkezésemre álló beadványuk (azonosító: EPAPIR-20220912-14562) mellékletének részét képező, 

Nagy Mihály környezetmérnök, környezetvédelmi tanácsadó (szakértői tevékenység: SZKV-hu, SZKV-le, 

SZKV-vf, SZKV-zr 05-1677) Titán Csillag Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi u. 

31.) által készített, „Az Ud Stahl Kft. (egri telephely) HGO-01696-13-2022, HE-02/KVTO/05227-5/2018 

és HE-02/KVTO/4416-10-2018. számokon módosított, HE-02/KVTO/5042-6-2017. számú, lejáró 

hulladékgazdálkodási engedélyének megújítására irányuló engedélykérelem” című dokumentáció 

ismerteti a következőket: 

-  A fenti telephelyén a cég jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenységet végez. A hasznosítható 

hulladékokat termelőitől, magánszemélyektől, kezelőitől megvásárolja, gyűjti, egységrakomány 

kialakításáig tárolja, részben előkezeli, majd értékesíti. Az üzemekben a hulladékok gyűjtéséhez a 

konténereket a gazdasági társaság biztosítja, melyeket saját gépjárműveivel szállít be a telepére.  

- Az érintett, nem veszélyes hulladékok köre: mezőgazdasági termelésből, fafeldolgozásból, falemez- és 

bútorgyártásból, szerves kémiai folyamatokból (műanyagipar), fémek, műanyagok alakításából, fizikai és 

mechanikai felületkezeléséből származó egyes hulladékok, bizonyos csomagolási hulladékok, 

hulladékká vált gépjármű és annak több hulladéka, elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, 

különböző elemek és akkumulátorok, építési-bontási, valamint hulladékkezelésből származó hulladékok, 

továbbá elkülönítetten gyűjtött települési hulladék frakciók.  

- Az átvett nem veszélyes hulladékokat, amennyiben szükséges, válogatással hasznosítható és nem 

hasznosítható frakciókra osztályozzák. Darabolás az adagolás, szállítás megkönnyítésére történhet. A 

fémhulladékot anyagminőség szerint válogatják, majd indokolt esetben, darabolják vagy tömörítik. A 

hulladék beszállítás után manipulációs területekre érkezik. A vashulladékot konténerekben, valamint a 

kijelölt betonozott és zúzottköves részeken tárolják. A színesfémek fajtánként elkülönítve, zárt raktárba 

jutnak. A színesfémet tartalmazó alkatrészek tárolása, darabolása, aprítása fedett, zárt, betonozott 

helyiségben zajlik. A kijelölt területen bontás alá kerülnek mindazon fémhulladékok, amelyek összetevői 

különböző fémek vagy más idegen anyagok. A bejövő hulladék papírt és műanyagot, kompozitokat, 

csomagolási, valamint fahulladékokat a bálázó csarnokban, továbbá a csarnok előtti betonozott területen 

helyezik el. A műanyagot és papírt a zárt csarnokban tárolják, bálázzák. Az elektronikai hulladékot zárt 

konténerekbe helyezik. A fémforgács hulladékokat csapadékvíz-elvezető rendszerrel, olajfogóval 

rendelkező, betonozott területen gyűjtik. A járműveket a gépjármű bontó csarnokba viszik, ahonnan 

szárazra fektetésüket követően betonozott tárolóterületre jutnak. Itt folyik a hulladékok szelektálása. 

- A képződő veszélyes hulladékok tárolása betonozott területen valósul meg. 

- Eszközök: lángvágó, körfűrész, flex, ollózó-, bálázó-, rakodógépek, targonca és kéziszerszámok. 

- A feldolgozott fémhulladékot közúton vagy vasúton szállítják ki. 
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- A leírás értelmében technológiai szennyvíz nem képződik. A dokumentáció 7. pontja tartalmazza: „A 

telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre áll WC, mosdó, öltöző és étkező helyiség. A 

telephely rendelkezésre áll vezetékes ivóvíz (hideg-meleg).” 

A dokumentáció mellékletét képezik az Eger Megyei Jogú Város Jegyzője által 20092-2/2018. 

ügyszámon kiadott, 2018. december 4-én kelt telepengedély, valamint a 2022. szeptember 12-ei 

keltezésű „Veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat” iratai is. 

Fentiek alapján – álláspontom szerint – a megkeresésben megjelölt közegészségügyi szakkérdésre, a 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározott „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 érvényesítésére kiterjedően”, a 

hulladékgazdálkodási tevékenység tekintetében, az előzőekben részletezett 1-6. pont figyelembevétele 

mellett kizáró ok nem vélelmezhető. 

 

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 6. § (1)-(2), 31. § (2) és 39. § (1) bekezdéseiben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 45. § (1) bekezdésében és 46. §-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d) és f) pontjaiban, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet 1. § (2) bekezdésében, 6. § c) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

20. § (3), 28. § (3) és 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdéseiben, a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) 

pontjában, 4/A. §-ában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a 

kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, továbbá a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) és 39. § (2) bekezdéseiben foglaltakat.  

 

Szakmai véleményemet a Heves Megyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő, UD STAHL 

RECYCLING Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és kereskedelmére 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 

7. § (2) bekezdésében és 2. mellékletének 2. pontjában meghatározott feltételek szerint, az ott megjelölt 

szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.” 

Az eljárás során a HE/NEF/1605-2/2022. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és 

elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában 

szerepeltettem. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. 

mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 
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hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában 

indokolásul az alábbiakat adta elő: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály – 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. – HE/HGO/02125-4/2022. számon megkereste a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági 

állásfoglalás megadása céljából az UD Stahl Recycling Kft. – 4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. – 

engedélyes Eger-Felnémet, Tárkányi u., 1164/3., 1164/4., 1164/5., 1164/6., és 1164/10. hrsz. alatti 

telephely nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján meghatározott 

szakkérdésben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében 

eljárva) szakkérdése „annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülneke”, továbbá 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 a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására 

gyakorolt hatás vizsgálata.” Az elektronikusan megküldött, a TITÁN Csillag Kft. – 3528 Miskolc, Zsédenyi 

u. 31. – által 2022. 08.24.-i keltezéssel készített engedély kérelem alapján az alábbiakat állapítottam 

meg: Jelen engedélykérelem az engedélyes részére HGO-01696-13-2022, HE-02/KVTO/05227-5/2018 

és HE-02/KVTO/4416-10-2018. számokon módosított, HE-02/KVTO/5042-6-2017. számon kiadott 

2022.12.31.-én lejáró hulladékgazdálkodási engedély megújítására irányul. 

A jelenleg is folytatott tevékenységet a Társaság a továbbiakban is a 3300 Eger-Felnémet, Tárkányi u. 

1164/3,4,5,6, 1164/10,11 hrsz. alatti meglévő telephelyén kívánja végezni. 

Gyűjteni és előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége: összesen: 56.500 t/év (változatlan 

mennyiség). Az átvett hulladékok biztonságos tárolása a telephelyeken megoldott. A hulladékok tárolása 

konténerekben, valamint betonozott területen, ill. raktárakban történik. A tevékenység során technológiai 

szennyvíz nem képződik, a hulladékok jellegéből és az alkalmazott kezelési módokból következően a 

tevékenység során nem kell jelentős környezeti kibocsátásokkal számolni. 

A hulladék fogadó- és tárolótér műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzik, szükség szerint javítják azt. A 

Társaság csak olyan hulladékokat vesz át, mely sem felületén sem belsejében csepegésre alkalmas 

mennyiségben nem tartalmaz olajat. A munkagépek mosását, szervízelését szakszerviz végzi. 

Az UD Stahl Recycling Kft., az Eger, Tárkányi úti telephely (hrsz.: 1164/4.) szennyvíz – és csapadékvíz  

elvezető és kezelő rendszer használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására 355000/7237-

8/2018.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely 2024.02.28-ig hatályos. 

Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági 

hozzájárulás kiadható. 

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem. 
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A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. 

pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) 

bekezdése szerint eljárva adtam meg. 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § 

(1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja 

állapítja meg.” 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 53., 

59. pontjai szerinti szakkérdések tekintetében, a  nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési 

eljárásban Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2022. év szeptember hó 19. napján 

kelt, HE/HGO/02125-5/2022. számú végzésben megkerestem. 

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 2022. év szeptember hó 21. napján kelt szakhatósági 

állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását 

kikötések nélkül megadta. 

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésben és 9. § (1) 

bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel. 

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítéltem meg, hogy az 

Engedélyes biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok 

környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez, tárolásához és 

kereskedelméhez szükségesek. 

A hulladékok telephelyre történő beszállítása a termelőktől közvetlenül történik. A telephelyi kezelés 

szállító és rakodó gépei: 2 db rakodógép, 1 db targonca. 

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás, illetve diffúz forrás nem található, az 

előkezelési műveletek okozta légszennyező hatás minimális. A telephelyi előkezelési, valamint a gyűjtési 

tevékenység levegőkörnyezeti hatását tekintve jelentős levegőminőség változás az Engedélyes 

tevékenységéből származóan nem várható. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után a 

306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 4. §-a, illetve a 26-27. §-a alapján tettem. 

A telephely környezetében védendő ingatlan nem található. A telephelyen éjszakai munkavégzés nincs. 

A csatolt zajmérési jegyzőkönyv alapján a vonatkozó zajvédelmi határérték teljesül. Az előírások 

betartása esetén a tevékenység zajvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély 

megadásának zajvédelmi szempontú akadálya nincs. 

Zajvédelmi ügyekben a hatáskört a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. §-a szabályozza, melynek (3) 

bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, 

berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek 

ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyében a területi 

környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört. 

Zajvédelmi szempontú előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet, a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján tettem. 
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Az engedélyezési dokumentációból és a hiánypótlás során benyújtottakból megállapítottam, hogy 

telephelyen belül vannak olyan hulladék tárolására szolgáló területek, melyek nem felelnek meg a 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak. A hiányos műszaki védelem miatt előírásokat 

tettem. 

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés 

– előírásaim betartás mellett – alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek. 

A szakvéleményt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. 

alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 2-4. §-ai, 

valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg. 

A 3300 Eger-Felnémet Tárkányi út 1164/3-6 1164/10 hrsz. hrsz-ú ingatlanon található telephely országos 

jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetét nem érinti, nem 

minősül egyedi tájértéknek. A kérelmezett tevékenység a kérelemben foglaltak szerinti engedélyezése 

természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért. 

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, tárolása és kereskedelme) 

jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez 

szükséges berendezések már rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok 

gyűjthetők, előkezelhetők és kereskedelmi tevékenységbe bevonhatók, melyek jelen határozat III. 1. 

pontjában foglalt táblázatban szerepel. 

A nevezett hulladék tárolása szilárd vízzáró burkolatú fedett térszínen és konténerekben más anyagoktól 

elkülönítve, környezet szennyezését kizáró módon történik a telephelyen. Anyagmozgató gépekkel, 

szállítóeszközökkel jól megközelíthető.  

A gyűjtött és az előkezelésre, kereskedelemre átvett, nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja 

meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.  

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, 

karbantartásáról az Engedélyes szakcéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak 

megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek 

alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére. 

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével 

megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos 

jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok 

gyűjtése és előkezelése környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem 

veszélyes hulladék gyűjtési, tárolási, előkezelési és kereskedelmi engedély megadható. 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg. 

Engedélyes az eljárási költséget megfizette. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, hatóságom az 

irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.  

Az eljárási költséget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III.31.) FM rendelet) 2. § bekezdése 

és az 1. melléklet 4.4., 4.5. és 11. pontjai alapján állapítottam meg.  

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén 

alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdései szerint hoztam meg. 

cdp://1/A0300164.KOR/
cdp://1/A0100016.KOM/
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A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél 

benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) 

bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) 

bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-

ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a állapítja meg. 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 10/2022.(IX.22.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 

 Juhász Péter 

 osztályvezető 

 

Kapják: 

Ügyintézői utasítás szerint 

 

 

 



  

  

  

  

HEVES MEGYEI  

KORMÁNYHIVATAL  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 
Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36 795 145 

KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG 
E-mail: hulladekgazdalkodas@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu 

Ügyintéző szervezeti egység: 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály 

Iktatószám: HE/HGO/02125-15/2022. 

Ügyintéző: Gólya Vendel 

Telefonszám: + 36 (36) 795-328 

 

 

Tárgy: UD Stahl Recycling Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, tárolására és 

kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének kijavítása 
 
 

H A T Á R O Z A T  

 

I. A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által 

HE/HGO/02125-12/2022. számon kiadott határozatot (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint 

ki jav í tom:  

 

A Határozat rendelkező részének II. pontjában az ügyfél adataiban szereplő székhelyet az 

alábbiak szerint javítom: 

Székhely: 4242 Hajdúhadház, Hunyadi utca 51. 

 

A Határozat rendelkező rész III. pontjának 6. oldalán lévő 1. bekezdését az alábbiak szerint 

javítom: 

A gyűjteni és előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok mennyisége:  

- Fémhulladékok: 50.000 t/év  

- Papír hulladékok: 5.000 t/év  

- Műanyag hulladékok: 500 t/év 

- Fa hulladékok: 500 t/év  

- Elektromos és elektronikus hulladékok: 500 t/év  

- Összesen: 56.500 t/év  

 

II. A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett 

közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A 

keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított 30 napon belül kell 

benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.  
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A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, 

de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a 

bíróságtól. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel 

rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével 

köteles benyújtani a keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál. A keresetlevél 

követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § 

tartalmazza. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, 

de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a 

bíróságtól. 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

Az UD Stahl Recycling Kft. (székhely: 4242 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. telephely: 3300 Eger-Felnémet 

Tárkányi út 1164/3-6 1164/10 hrsz.; KÜJ: 102 566 435 KTJ: 100 899 253) – továbbiakban Engedélyes 

részére a Hulladékgazdálkodási Hatóság nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, 

tárolására és kereskedelmére a 2022. október 12. napján kelt Határozatával hulladékgazdálkodási 

engedélyt adott.  

Az Engedélyes 2022. október 13. napján érkezett kérelmében jelezte, hogy a Határozat rendelkező 

részének II. pontjában, az ügyfél adataiban szereplő székhely, illetve a határozat rendelkező 

részének III. pontjának 1. bekezdésében a gyűjteni és előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok 

mennyisége elírásra került. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) 

bekezdése szerint: „Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, 

a hatóság a döntést kijavítja.” 

Fentiekre tekintettel a Hulladékgazdálkodási Hatóság az Ákr. 90. § (1) bekezdése alapján a rendelkező 

részben foglaltak szerint hivatalból kijavította a határozatot. 

Az Ákr. 90.§ (2) bekezdése alapján a kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte.  

Az Ákr. 90.§ (3) bekezdése szerint a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak 

van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

Határozatomat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az 

Ákr. 80. § (1), 81. § (1) bekezdései és a 90. § szerint hoztam meg.  

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél 

benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) 

bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) 

bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg. 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 10/2022.(IX.22.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 
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Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul. 

 

 

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 Juhász Péter 

 osztályvezető 

 

 

Kapják: 

Ügyintézői utasítás szerint 
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