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Tárgy: PLAN Kg Kft. HE-02/KVTO/05042-6/2017. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

I. A PLAN Kg Kft. [továbbiakban: Engedélyes] (székhely, telephely: 3300 Eger-Felnémet, Tárkányi 

út 1164/3,4,5,6, 1164/10. hrsz., KÜJ: 100386752, KTJ:102 723 389) HE-02/KVTO/05042-6/2017. 

számú (továbbiakban: Alaphatározat) hulladékgazdálkodási engedélyét az alábbiak szerint 

módosítom 

  

II. Az Alaphatározat II.1. pontja helyébe az alábbi változásokat rögzítem: 

Neve: PLAN KG Kft. 

Székhely:  3300 Eger-Felnémet, Tárkányi út 1164/3,4,5,6, 1164/10. hrsz. 

KSH azonosító: 11964287-4677-113-10 

KÜJ szám:  100386752 

Telephely:  3300 Eger-Felnémet, Tárkányi út 1164/3,4,5,6, 1164/10. hrsz. 

KTJ szám:  100899253 

Telepengedély száma: 60/2013 (Eger Megyei Jogú Város Jegyzője) 

 

 

III. Az Alaphatározat II.2. pontja helyébe az alábbiakat rögzítem: 

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység 

Megnevezése kereskedelem, tárolás, előkezelés, gyűjtés (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. 
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Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 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) bekezdés 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a 

hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi. 

Kereskedő (Ht. 2. § (1) bekezdés 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: 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) 

 

Területi hatálya: az Engedélyes 3300 Eger-Felnémet, Tárkányi út 1164/3,4,5,6, 1164/10. hrsz. 

 

IV. Az Alaphatározat II.3. pontját az alábbiakkal egészítem ki: 

gyűjthető és előkezelhető 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 
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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 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 

 

Gyűjtető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok mennyisége: 

- Fém hulladékok: 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 

 

V. Az Alaphatározat II.4. pontja helyébe az alábbi változásokat rögzítem: 

Engedélyes 3300 Eger-Felnémet, Tárkányi út 1164/3,4,5,6, 1164/10. hrsz. alatti telephelyén a 

határozat II. 3. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok kereskedelmét, tárolását, telephelyi 

gyűjtését és előkezelését végzi az UD STAHL RECYCLING Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft-től bérelt telephelyén. A hulladékot a termelőktől, begyűjtőktől átveszik, saját gépjárművel a 

telephelyre szállítják, majd tárolják a megfelelő rakomány összegyűléséig. Engedélyes a szállítást 

a 14/9418-8/2013. számú országos nem veszélyes hulladékszállítási engedély alapján végzi. 

A vas hulladékok tárolása 2 db 10 m3 és 4 db 4 m3-es konténerben, valamint 5000 m2-es 

betonozott, zúzottköves területen történik. A színesfémeket és nem vas fémeket fajtánként 

elkülönítve 100 m2-es zárt raktárban tárolják. A papír, műanyag és fa hulladékokat bálázásig a 

bálázó csarnokban tárolják, majd elszállításig a csarnok előtti betonozott területen. Az elektronikai 

hulladékok tárolása 10-30 m3-es konténerekben történik. A begyűjtött hulladékokról Engedélyes 

naprakész nyilvántartást vezet. 

Engedélyes rendelkezik a hulladék kereskedelmi és tárolási tevékenység végzéséhez szükséges 

tárgyi és személyi feltételekkel. A tevékenység elvégzéséhez szükséges ismeretek elsajátítását 

saját munkavállalói számára biztosítja. A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi 

eszközökkel engedélyes a munkavállalóit ellátja. A munkavállalók a munkafolyamat során 

betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan oktatásban részesülnek. A 

rendszeres foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat külön szerződés alapján minden 

munkavállaló részére biztosított. 

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik 

valamint felsőfokú környezetvédelmi végzettséggel rendelkező szakembert foglalkoztat. 

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban 

(haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a 
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műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek 

kialakulását és a környezeti elemek szennyezését. 

 

VI. Az Alaphatározat III. pontja helyébe az alábbi változásokat rögzítem: 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatáskörben: 

- 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. 

- Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átveendő hulladékok veszélyességi 

jellemzőkkel nem rendelkeznek. 

- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni. 

- A gyűjtött hulladékok tömegét mérlegeléssel kell megállapítani.  

- A gyűjtött és előkezelt hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

gazdálkodó szervezetnek adhatja át. 

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

célú tevékenység csak nappal végezhető. 

- Engedélyes telephelyén a tároló hely üzemeltetése során a Környezetvédelmi 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 végleges 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 az adott hulladék, 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 nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 

nem haladhatja meg a 1.295 tonnát. 

- 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. 
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- Különös gondot kell fordítani a területre hulló esetlegesen szennyeződő csapadékvíz 

ártalmatlanítására. 

- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (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 (továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) 

VM rendelet) 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú 

átadásáról a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), a 

végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak 

szerint kell gondoskodni. 

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a 

tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről 

gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

- 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 kezelésre való 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 

intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) 

foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni. 

- Haváriás jellegű 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 környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről 

engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.  

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

tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) 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 gyűjtésre, 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 (kereskedelem, tárolás, gyűjtés, előkezelés) ki kell terjednie, figyelemmel a 

tevékenység területi hatályára is. 

- 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 Környezetvédelmi Hatóság részére tárgyév február 28-ig éves felügyeleti díjat 

fizetni.  

A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell 

megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül. 

- 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. 

(XII.23.) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést vagy légszennyezettséget okoz, 

illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt. 

- A szabadban, félig zárt vagy zárt térben végzett műveletek és technológia, valamint a 

hulladék kezelése, tárolása helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősül, melyeket 

úgy kell kialakítani, működtetni, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag 

kerüljön a környezetbe. 

- A diffúz levegőterhelés, illetve lakossági panasz elkerülése érdekében az üzemeltető köteles 

a telephely rendszeres tisztántartásáról és karbantartásáról gondoskodni. 

- A gyűjtő-szállító tevékenységet úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány, 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, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról. 

- A hulladékok előkezelését és tárolását úgy kell végezni, hogy az ne okozzon határérték feletti 

szálló porterhelést. 

- A szállítás során a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a közúti jármű 

üzembentartójának a megfelelő intézkedések megtételével (pl.: zárt konténer, megfelelő 

takarás) kell gondoskodnia. 

- A gyűjtési-szállítási tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 
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- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról 

gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. 

- 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. 

- 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. 

- A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján 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 be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan 

technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a talaj, földtani közeg 

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 szállítójárművek, munkagépek tisztítása, mosatása, karbantartása, nagyjavítása a 

telephelyen belül tilos, az csak erre a célra kialakított és hatósági engedéllyel rendelkező 

helyen lehet végezni, úgy hogy a földtani közegbe, a felszíni és felszín alatti vizekbe 

szennyezőanyag ne kerüljön. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok 

kármentő tálca felett végezhetők. 

- A telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni. 

- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék 

tárolására kialakított terek, a térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint 

szükség esetén el kell végezni azok javítását. 

- A földtani közeget veszélyeztető anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki 

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban 

lehetséges. 

- 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 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 
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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 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 

szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés 

végrehajtása. 

2. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben 

- A nem veszélyes hulladékkal végzett tevékenységet úgy kell végezni, hogy környezet-

egészügyi szempontból veszélyeztetést ne okozhasson. A telephelyen keletkező kommunális 

hulladékok folyamatos, egészségügyi kártevők hozzáférését kizáró gyűjtését, és folyamatos 

közszolgáltatóval történő elszállíttatását biztosítani kell. 

- A tervezett tevékenységhez kapcsolódva amennyiben veszélyes vegyianyaggal, keverékkel 

tevékenység végzés lesz (telephely-, gépi berendezések karbantartása, és a higiénés 

takarítási tevékenysége is ide értendő), úgy be kell tartani a kémiai biztonsági törvény és 

végrehajtási rendelet előírásait. Kémiai biztonsági regisztrációs számmal kell rendelkezni, a 

veszélyes vegyianyagokkal/keverékekkel végzett tevékenységre kockázatbecslést, értékelést 

kell készíteni, és a tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó 

biztonsági adatlap birtokában végezhető.  

- A tevékenység megkezdése előtt a várható tevékenységből eredő egészségkárosító 

kockázatokat meg kell becsülni (munka-, és lakókörnyezetre), a kockázatbecslés 

felülvizsgálatát szükség szerint el kell végezni (technológiamódosítás, változás esetén, vagy 

jogszabályi előírásra). Az egészséget károsító kockázatok megelőzése, ill. csökkentése 

érdekében a szükséges egészségügyi vizsgálatok elvégzését és a biológiai kockázatok 

megelőzésére a védőoltásokat, valamint műszaki védelmet biztosítani kell. 

- A telephelyen a rovar és rágcsálók elszaporodására az évi kétszeri megelőző védelmet 

folyamatosan biztosítani kell. 

- A munkáltató irányítása alá tartozó valamennyi munkahelyen gondoskodni kell a 

nemdohányzók védelméről. 

 

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/7717/2018. ált. 

számon szakhatósági hozzájárulását megadta. 

Előírásai: 

 

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

tartani. 

- Törekedni kell a tevékenység helyszínén a területre hulló csapadékvizek szennyeződésének 

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

nem kerülhet. 

- A telephelyen keletkező szennyeződhető csapadékvizeket az olajfogó berendezésen 

átvezetve megfelelő tisztítás után lehet a befogadóba vezetni. 

- A tevékenység végzéséhez szükséges vízi létesítmények jogerős vízjogi üzemeltetési 

engedély alapján üzemeltethetőek. 

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

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

Igazgatóságunkat azonnal tájékoztatni kell. 
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4. Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 17106-2/2018. számon kiadott szakhatósági 

állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez 

hozzájárulását kikötések nélkül megadta.  

5. Engedélyes az eljárás lefolytatásáért a 272.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

 

6. A hulladékgazdálkodási engedély 2022. 12. 31-ig érvényes. 

 

7. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben, illetve az alaphatározatban foglaltaktól 

eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése 

alól nem mentesít.  

 

8. 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 Környezetvédelmi Hatóságnak bejelenti. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles 

bejelenteni. A bejelentés alapján a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt módosítja.” 

 

A határozat ellen – annak közlésétől számított – 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, 

de a Környezetvédelmi Hatóságnál elektronikusan benyújtott fellebbezéssel lehet élni.  

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának 50 %-a, azaz 136.000,- 

Ft, (százharminchatezer Forint) amelyet a Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10035003-00299619-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a befizetés 

közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – átutalni, és az átutalási megbízást (annak 

hiteles másolatát) a Környezetvédelmi Hatóság részére megküldeni. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

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

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. 

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

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

Fellebbezés hiányában a határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon - külön értesítés nélkül - 

véglegessé válik. 

 

I N D O K O L Á S  

Engedélyes 2018. év szeptember 15. napján az Eger-Felnémet, Tárkányi út 1164/3,4,5,6, 1164/10. 

hrsz. (KTJ:100 899 253) szám alatti telephelyén a Környezetvédelmi Hatóság által HE-

02/KVTO/05042-6/2017. számon nem veszélyes hulladékok kereskedelmére és tárolására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyének módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be, mely alapján 2018. 

év szeptember hó 16. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. Engedélyes módosítási 

kérelmében kérte az Alaphatározatot nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és előkezelésével 

kibővíteni, a telephely bérleti szerződésének módosítását, valamint a telephelye helyrajzi számának 

pontosítását. 
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A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE-02/KVTO/04416-3/2018. számú 

végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy nem fizette meg az eljárás lefolytatásáért az 

igazgatási szolgáltatási díjat. 

A hiánypótlási felhívásnak Engedélyes 2018. szeptember 25-én eleget tett. 

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az Engedélyes, illetve a telephelye azonosító adatait, a 

tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni kívánt 

hulladékok körét és mennyiségét, továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és 

közegészségügyi feltételek meglétének igazolását. 

 

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat: 

 Üzemorvosi szerződést; 

 munkavédelmi feltételek leírását; 

 üzemeltetési szabályzatot; 

 telepengedély másolatát; 

 telephely bérleti szerződését; 

 jóváhagyott üzemi gyűjtőhely szabályzatot; 

 havária tervet; 

 pénzügyi eszközök dokumentumait; 

 környezetvédelmi biztosítást; 

 környezetvédelmi megbízott dokumentumait, megbízását, meghatalmazását; 

 nyilatkozatot korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről 

 köztartozás mentességi igazolást. 

 

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17., 17.a., 35. és 42. pontjai szerinti tevékenységek, a 

12. § (2) bekezdése, 13. § (2) bekezdése, valamint a 15. § (2) bekezdése értelmében a 

környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek. 

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti döntés meghozatalára 8 napon belül 

nem volt lehetőség, 2018. szeptember 21-én HE-02/KVTO/04416-2/2018. számon függő hatályú 

döntést hoztam. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 

8. melléklet I. táblázat 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének, 

kereskedelmének, tárolásának engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó közegészségügyi 

szakkérdés is. 

Fentiekre tekintettel 2018. év október hó 1. napján kelt, HE-02/KVTO/04416-5/2018. számú iratban 

megkértem a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 

közegészségügyi szempontú – szakmai véleményét. 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2018. év november 

hó 7. napján kelt, HE-02/NEO/02514-2/2018. számú szakmai véleményében – környezet-

egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.  

 

 



14 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szakmai 

véleményében indoklásul előadta az alábbiakat: 

 

„A dokumentáció áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység és 

annak üzemszerű működtetése során jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, várhatóan a 

környezetben élő lakosság egészségi kockázata nem növekszik, valamint előírásaim betartása mellett 

környezet-egészségügyi káresemény nem várható. 

Környezet-egészségügyi szakkérdés véleményemet - a 71/2015 (III.30) Kormányrendelet 31§ (2), 8 

melléklet 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” – megkeresésre adtam. 

Állásfoglalásom kiadása során figyelembe vettem: 2000 évi XXV Tv 19§;20§ 28§(3); 29§; a 44/2000 

(XII.27) EüM;r. 9§ a kémiai biztonsági-; a 2012. évi CLXXXV. törvény 39§ (1), és végrehajtására 

kiadott 13/2017 (VI.12) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 3§ a hulladékokra; a fertőző 

megbetegedések megelőzésére vonatkozó: 18/1998.(VI.3)NM rendelet 36§ (2) bekezdés, f)-g)-h)-i)-j) 

pontjaira, a 39§ (2) bekezdés, és 4.mellékletben; és az 1999 évi CLII törvény a nem dohányzók 

védelmére 2§ (1) bekezdés c), és a végrehajtására kiadott 39/2013 (II.14) Korm.r. 11§(1) előírásai, a 

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 2§ (1) d.), és a 4§ (1) p) 

pontjában biztosított hatáskörben, a 39/2016 (XII.30) MVM utasítás 24§; 71§-ra a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló utasításban, valamint a Heves Megyei 

Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 59/2017. (X. 27.) kormánymegbízotti utasítás 1. 

melléklet 16. §-ban foglalt előírására tekintettel adtam meg.” 

Az eljárás során a HE-02/NEO/02514-2/2018. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe 

véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat VI.2. 

pontjában szerepeltettem. 

Az eljárás során a 2018. év október hó 1. napján kelt, HE-02/KVTO/04416-5/2018. számú végzésben 

megkerestem az ügyben szakhatóságként érintett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot, amely 2018. év október hó 24. napján kelt, 35500/7717/2018. ált. számú iratában 

szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. Előírásait a határozat rendelkező részének VI.3. 

pontjában szerepeltettem. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állásfoglalásában indokolásul 

előadta az alábbiakat: 

„Hatóságunk nyilvántartása szerint az Eger-Felnémet, Tárkányi út 1164/3,4,5,6 és 1164/10. hrsz.-ú 

ingatlanok hatályos határozattal kijelölt hidrogeológiai védőidomot, védőterületet, valamint nagyvízi 

medret, parti sávot nem érintenek. 

A felszín alatti vizek védelme szempontjából megállapítottam, hogy az érintett terület besorolása a 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete és az 1:100000 méretarányú szennyeződés 

érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából „fokozottan érzékeny” terület. 

Felhívom a figyelmet, hogy a telephely vízilétesítményei csak jogerős vízjogi üzemeltetési engedély 

birtokában üzemeltethetők. 

Hatáskörömbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a szakhatósági 

hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. t., a vízgazdálkodási 
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hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján tettem. 

A szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31.§ (3) bekezdése, valamint a 8. 

számú melléklet II. táblázat 2. pontja értelmében és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

és az 1. melléklet 19. táblázat 62. és 63. pontja alapján, és az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bek. 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 egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 64. 

pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési 

iránti eljárásban Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2018. év október hó 1. 

napján kelt, HE-02/KVTO/04416-6/2018. számú végzésben megkerestem. 

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 2018. év október hó 10. napján kelt, 17106-2/2018. iktatószámú 

szakhatósági állásfoglalásában a hulladékgazdálkodási engedély módosítása ellen kifogást nem 

emelt. 

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

Az előírások betartása mellett a telephelyen a fém hulladék előkezelési és gyűjtési kapacitásának 

bővítése nem okoz változást a levegő minőségében. Levegőtisztaság-védelmi szempontú 

szakvéleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 306/2010. (XII.23) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján adtam meg. 

A tevékenység zajvédelmi érdeket nem sért, az hulladékgazdálkodási engedély kiadásának 

zajvédelmi szempontú akadálya nincs.  

Előírásaimat a fentiek figyelembevételével 

- 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 adtam meg. 

A tervezett tevékenység a fenti előírások betartása mellett nem okozza a földtani közeg 

szennyeződését. 

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél 

kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. tv. 14-15. §. alapján, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
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rendelet, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. 

(IV. 26.) Korm. rendelet figyelembevételével tettem. 

Az Eger 1164/3-5 és 1164/10 hrsz.-ú ingatlanokon található telephely országos jelentőségű védett 

természeti területet, Natura 2000 területet, barlangot, barlang felszíni védőövezetet valamint az 

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény által kihirdetett országos ökológiai 

hálózat övezeteit nem érinti. 

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és a benyújtott dokumentációk alapján, a HE-

02/KVTO/05042-6/2017. számon kiadott, nem veszélyes hulladékok kereskedelmére és tárolására 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosította. 

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

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

Határozatomat a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet a 8/A § (1) bekezdésén, 9. § (2) bekezdésén alapuló 

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

7. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg. 

A határozat meghozatalára az ügyintézési határidőn belül került sor, így hatóságomnak fizetési 

kötelezettsége nem keletkezett. 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, 116.§ (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, valamint 

118.§-a alapján adtam tájékoztatást. 

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1.  mellékletének 4.4., 4.5. 

6. és 37. pontjai figyelembevételével a 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

 

  

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

 

 

 

 

 Kelemen Zoltán 

 osztályvezető  
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