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H A T Á R O Z A T 
 

 

A Vadkert Pack Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Arany J. u. 4/1.; adószám: 11428534-2-03) 

képviseletében Papp László Imre (székhely: 6500 Baja, Szent Antal u. 103.) környezetvédelmi szakértő – a 

továbbiakban: Engedélyes – részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint. 

 

1.) Engedélyes adatai: 
Név: Vadkert Pack Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 6230 Soltvadkert, Arany János utca 4/1. 

Telephely: 6230 Soltvadkert, 0214/11 hrsz. 

KÜJ szám: 100 261 013 

KTJ szám: 102 855 196 

Adószám: 11428534-2-03 

KSH szám: 11428534-2222-113-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-131356 

 

Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása. 

 

Az engedélyezett előkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete 

szerint: 
Fizikai előkezelés, átalakítás: 

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

E02-05  válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06  válogatás anyagminőség szerint (osztályozás). 
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Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:  

R3  Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a 

komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az 

összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel); 

R12  Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a 

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 

műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás 

vagy elkülönítés); 

 

A gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységbe bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok és 

mennyiségük: 

 

Hulladék azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(tonna/év) 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 1.200 

07 02 13 hulladék műanyag 1.200 

12 01 05 
gyalulásból és esztergálásból származó műanyag 

forgács 
1.200 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 1.200 

16 01 19 műanyagok 1.200 

17 02 03 műanyagok 1.200 

19 12 04 műanyag és gumi 1.200 

20 01 39 műanyagok 1.200 

Összesen: 1.200 

 

A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok és mennyiségük: 

 

Hulladék azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

(tonna/év) 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 5 

07 02 13 hulladék műanyag 40 

12 01 05 
gyalulásból és esztergálásból származó műanyag 

forgács 
5 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 111 

16 01 19 műanyagok 10 

17 02 03 műanyagok 10 

19 12 04 műanyag és gumi 20 

20 01 39 műanyagok 5 

Összesen: 206 

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A Vadkert Pack Kft. (továbbiakban: Kft.) nem veszélyes hulladékok (újrahasznosítható műanyag 

hulladékok) gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi, ezért nyújtotta be jelen hulladékgazdálkodási 

engedélykérelmét. 

A Kft. saját tulajdonát képezi a 6230 Soltvadkert, 0214/11 hrsz. alatti telephely, amely drótfonatos 

kerítéssel, zárható kapuval és beton burkolattal rendelkezik. 

A Kft. elsősorban saját gyártási tevékenységéből származó gyártási és csomagolási hulladékait dolgozza 

fel, valamint más termelőknél és hulladékkezelőknél keletkezett hasznosítható műanyag hulladékokat 

gyűjti, előkezeli és hasznosítja. A gyártóknál és kezelőknél keletkezett hulladékot a Kft. kisteherautójával 

vagy a hulladék tulajdonos járművével szállítják be a telephelyre. A Kft. jelen engedélykérelemével 

párhuzamosan nyújtott be országos hulladékgazdálkodási engedélykérelmét a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, szállítására és kereskedelmére vonatkozóan. A 

beérkező műanyag hulladék bálák formájában raklapokra pántolva, BIG-BAG zsákokban vagy 60-120 
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literes műanyag zsákokban érkezik. A telephelyre érkezést követően szemrevételezés és tömegmérés 

történik elektronikus, hitelesített mérleg segítségével, majd kiállítják a szállítólevelet. A szemrevételezés a 

rendszer egyik kritikus pontja, amelynek során ellenőrzik, hogy a csomagoláson feltüntetett jelölés 

megegyezik a szállítmány tartalmával. 

Az átvételt követően kézi erővel vagy targoncával mozgatják a telephelyen belül az átvett hulladékokat.  

A telephelyen egyidejűleg maximálisan 206 tonna műanyag hulladék tárolható.  

Az előkezelés során a vegyesen beérkező hulladékokat kézi erővel szín és anyagfajtának megfelelően BIG-

BAG zsákokba szétválogatják. A műanyag ládákat, rekeszeket, raklapokat, kupakokat és kifolyási 

tömböket a feldolgozás elősegítése érdekében (rekesz elődaráló, szalagfűrész segítségével) feldarabolják, 

ledarálják. Az összedarált és összeaprított műanyagot gyűjtőládákba gyűjtik. 

A hasznosítás során a szelektíven összegyűjtött műanyag kupakok a kupak daráló soron keresztül haladva 

extrudálható méretűre aprítódnak, miközben az idegen, mechanikai szennyezéseket (port, papírt) és 

fémeket eltávolítják róluk, végül pedig BIG-BAG zsákokban kerülnek összegyűjtésre. A rekesz 

elődarálásból kikerült 10-25 cm-es darálékot tovább aprítják a rekesz darálóval, aminek következtében 

extrudálható nagyságú műanyagot keletkezik, amely szintén BIG-BAG zsákokban kerül összegyűjtésre. Az 

agglomeráló segítségével a fólia hulladékot megolvasszák és felaprózzák, majd hirtelen hűtést követően 

megszilárdulva pehelyszerű részekké alakul (léha), amelyet gyűjtőládába gyűjtenek. Az így keletkező léha 

kiváló műanyagipari alapanyag. Az elődarált kemény műanyagok végleges méretűre történő aprítása a 

Genox V600-as daráló géppel történik, amely segítségével a 10-25 cm-es műanyagdarabokból 490 mm-es 

méretű darabok keletkeznek. A készterméket a 300 m
2
 nagyságú raktár épületben tárolják elszállításig. A 

rendszer második kritikus pontja a késztermék megfelelőségének vizsgálata, amennyiben a termék össze 

van tapadva és nem extrudálható, újra visszakerül a technológiába. 

Az előkezelés és hasznosítás során keletkező műanyag apríték és agglomerátum egy részét a Kft. saját 

maga dolgozza fel, egy részét pedig értékesíti, amelyet a vevő vagy a Kft. tehergépjárművével szállít el a 

vevőnek. 

 

A Kft. a műanyag hulladék, szennyező anyagoktól való tisztításából és egyéb hulladékok leválogatásából 

származó fém, papír és fa hulladékokat egy 110 literes fedeles műanyag kukákba gyűjtik a munkahelyi 

gyűjtőhelyén, amelyet az FBH-NP Nonprofit Kft. szerződés alapján szállít el. 

A kézi emelők és a targonca javítását és karbantartását szakszerviz végzi, a tevékenységből származó 

veszélyes hulladékról elszállításáról és kezeléséről a szakcég gondoskodik. A Kft. tevékenysége során nem 

keletkezik veszélyes hulladék a telephelyen. 

A telephelyen keletkező kommunális hulladékot szintén 110 literes műanyag kukába gyűjtik, amelyet a 

közszolgáltató elszállít szerződés alapján. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenység célja a műanyag feldolgozás és a használat (csomagolási hulladékok) 

során keletkező hulladékból újrahasználható műanyag alapanyag előállítása. 

 

Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, 

előkezelése és hasznosítása végezhető. 

2. Évente maximálisan 1.200 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, előkezelése és hasznosítása végezhető. 

3. A telephely területén az egyidejűleg tárolt nem veszélyes hulladék mennyisége nem 

haladhatja meg a 206 tonnát. 

4. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 

1 évig tárolható. 

5. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejűleg gyűjthető és 

tárolható mennyiségek nem léphetők túl. 

6. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, 

továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 
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7. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető 

legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok 

hulladékkal történő helyettesítésére. 

8. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

9. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a 

konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, 

illetve felirattal kell ellátni. 

10. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a termékként történő felhasználással, 

vagy a minősítését követően szűnik meg.  

11. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem 

megfelelő, illetve termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell 

tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell. 

12. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag 

alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 

referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell 

végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási 

tevékenység nem végezhető. 

13. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása 

mellett történhet. 

14. A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell 

tartani. 

15. A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a 

vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

16. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása 

mellett történhet. 

17. A hulladékkezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet jogszabályainak megfelelően 

anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell 

vezetni a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.  

18. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolás másolatát 

minden év május 31-ig meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére. 

19. Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás 

meglétéről szóló igazolást. 

20. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi 

hatóság részére felügyeleti díjat fizetni minden év február 28-ig. 

21. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóság felé bejelenteni. 

22. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát 

követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély 

iránti kérelmet kell benyújtania.  

23. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) nem veszélyes hulladékok 

esetében a tárgyévet követő 5 évig kell megőrizni. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

24. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel 

való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

25. A tevékenység végzése során a hulladékok gyűjtése csak környezetszennyezést kizáró módon 

történhet. 

26. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a légszennyezés 

csökkentésére (pl. napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű 

koordinálás). 

 

Földtani közeg-védelem: 

27. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 

környezetterhelést és igénybe vételt okozza. 
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28. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

29. Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a 

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

30. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni. 

31. A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése 

következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk megállapítja az 

esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

Az engedély területi hatálya: 

6230 Soltvadkert, 0214/11 hrsz. 

 

Az engedély érvényességi ideje:  

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

A kérelemhez benyújtott, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt hulladéktároló hely üzemeltetési 

szabályzatát jóváhagyom. 
 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata 

 

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: 

 
„Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, a Vadkert Pack Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, 

Arany J. utca 4/1.) megbízásából Papp László Imre (6500 Baja, Szent Antal u. 103.) környezetvédelmi 

szakértő által benyújtott kérelemre indult eljárásban, a mellékelten benyújtott dokumentumok vizsgálatával 

megállapítottam, hogy a Soltvadkert 0214/11 hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes (műanyag) hulladék 

gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységhez a kérelmező rendelkezik a szükséges közegészségügyi 

és környezet-egészségügyi szakkérdésekben meghatározott feltételekkel.  

 

A Vadkert Pack Kft. részére a hulladékgazdálkodási engedélyt közegészségügyi és környezet-egészségügyi 

szempontból az alábbi feltétek figyelembevételével javaslom megadni: 

 

1. A tevékenység végzése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és 

fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy 

csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti.  

2. A telephelyen folyamatos irtással és a tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi 

legyek, rágcsálók megtelepedése és elszaporodása ellen. 

3. A munkavállalókat érő kémiai kockázatok tekintetében munkahelyi kockázatértékelésben feltártak 

alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket. 

4. A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munka-végzés 

feltételeiről, – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását (kiemelten: hallásvédők), azok 

elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő 

cseréjét is – a hulladékkezelő vállalkozás üzemeltetőjének kell gondoskodnia, az egyéb vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével.   

5. A dolgozónak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály a Soltvadkert 0214/11 hrsz.-ú telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadása ügyében megkereste az illetékes Népegészségügyi Osztályt, a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § 
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alapján, a 8. melléklet I. táblázat 2. és 4. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálati eljárásában, 

szakmai álláspont megkérése céljából.” 
 

Szakhatósági állásfoglalások 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/3316-1/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Kecskemét) 

BK/KTF/04677-4/2020. számú megkeresésére, a Vadkert Pack Kft. (6230 Soltvadkert, Arany J. u. 4/1.) 

által meghatalmazott Papp László kérelmére, a Soltvadkert, 0214/11 hrsz-ú telephelyen nem veszélyes 

hulladék gyűjtésére, előkezelésére, és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadásához a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi-vízvédelmi hatáskörben az 

alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A Vadkert Pack Kft. (6230 Soltvadkert, Arany J. u. 4/1.) részére a Soltvadkert, 0214/11 hrsz-ú telephely 

hulladékgazdálkodási engedélye kiadásához előírás nélkül hozzájárulok. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági 

állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást 

megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslati kérelem keretében lehet élni.” 

 

 

Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének 1/1304-2/2020. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály megkeresésében szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte a Soltvadkert, külterület 

0214/11 hrsz alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladék gyűjtésének, előkezelésének és 

hasznosításának engedélyezési eljárásához. 

 

Soltvadkert Város Jegyzője előzetes szakhatósági hozzájárulását 

kikötés nélkül megadja. 

 

A szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak 

nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg.” 

 

* 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

A kérelmező az eljárás 710.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 
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I N D O K O L Á S 

 

 

A Vadkert Pack Kft. (6230 Soltvadkert, Arany János utca 4/1., KÜJ szám: 100 261 013) megbízásából 

Papp László környezetvédelmi szakértő (mérnöki kamara regisztrációs szám: 03-0301) elkészítette és 2020 

július 27. napján benyújtotta a Vadkert Pack Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és 

hasznosításra irányuló engedélykérelmét. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján 

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján 

végezhető. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. Korm. rend.) 8/A. § (1) bekezdés alapján 

területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt 

kivétellel – a megyei kormányhivatal jár el. 

 

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor igazolta 710.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A dolgozók jelenlegi létszáma: 2 fő alkalmazott és 1 fő ügyvezető. 

A Kft. rendelkezik 1 fő környezetvédelmi megbízottal. 

A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő létszámú alkalmazottal rendelkezik. 

A Kft. a munkavállalók részére egyéni munkavédelmi eszközöket és foglalkozás-egészségügyi ellátást 

biztosít. 

 

Tárgyi feltételek: 

1 db elektronikus mérleg (méréshatár: 2.000 kg; teherfelvevő típus: Tscale Electronics Mfg. (Kunshan) 

Co., Ltd., BW, gyártási szám: BW20016), 

1 db rekesz elődaráló 

1 db szalagfűrész 

1 db kupak daráló sor 

1db rekesz daráló 

1 db agglomeráló 

1 db Genox V600 shredder 

 

2 db kézi emelő 

1 db Jungheinrich TFG 162 típusú targonca 

 

A Kft. az engedélykérelemhez mellékelten benyújtotta a Dr. Dulai és Társai Egészségügyi Szolgáltató Kft.-

vel (6200 Kiskőrös, Kilián utca 27.) kötött Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződését.  

 

A Kft. engedélykérelméhez mellékelten csatolta a BIO MANT Kft.-vel (6300 Kalocsa, Jókai Mór utca 13.) 

kötött rovar és rágcsálóirtásra vonatkozó Vállalkozási Szerződését. 

 

A Kft. engedélykérelmi dokumentációjához mellékelte az FBH-NP Nonprofit Kft.-vel (6521 Vaskút, 

0551/2 hrsz.) kötött, heti rendszerességű hulladék szállítási szerződését. 

 

A Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 

95595003647474000), mely szerint a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési felelősséget is 

tartalmazó biztosítással rendelkezik. 

 

A Kft. pénzügyi biztosítékként benyújtotta az OTP Bank Nyrt.-nél 11718000-22395359-00000000 számla 

számon elkülönítve, 150.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya. 
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A Kft. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta.   

 

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

9. §-o szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel, illetve érvényes telepengedéllyel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A rendelkező rész 1. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 20., 23. pontjai, 12. § (2) és 15. § (1)-(2) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (2) és 15. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. Korm. rend.) 7. § (1) bekezdés c) és 9. § (1) 

c, pontjai alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (3) és 15. § (5) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a 12. § (2) és 15. § (1)-(2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19 § (6) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 10-11. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. § és 12. §-a 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) b, pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 20. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a 

gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy 

nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az 

esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a 

tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység 

év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a 

hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon 

belül. 
A rendelkező rész 21. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 23. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 29. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 
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A rendelkező rész 30. pontja a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 31. pontját a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő 

hivatalunk. 

 

A gyűjthető, előkezelhető, hasznosítható és szállítható hulladékok köre a hulladékjegyzékéről szóló 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került megállapításra. 

 

A 439/2012. Korm. rend. 15. § alapján, amennyiben az engedélyes jogszabályban, vagy hatósági 

határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az 

engedélytől eltérő módon végzi, akkor – a külön jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett – a 

környezetvédelmi hatóság kötelezi a jogsértő állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a 

körülmények mérlegelése alapján a tevékenység korlátozása vagy felfüggesztése mellett. 

A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt 

megszünteti, valamint 

- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott kötelezettségének, engedélyes a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély 

kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő 

módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza. 

A Ht. 86. §-a alapján, amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy 

a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak 

szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

Levegő-tisztaság védelem: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint tilos a 

légszennyezés, a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe 

juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az 

üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról 

gondoskodik. 

A telephelyen a beruházással nem létesül a R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

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

rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik. A benyújtott dokumentációk alapján megállapítható, 

hogy a hatásterületen nincs védendő épület és védett terület. 

 

Földtani közeg védelme 

A telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységgel nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével 

és hasznosításával kapcsolódó kereskedelemmel foglalkoznak. A műanyag hulladékok hasznosítását a 

hulladékok agglomerálásával (megömlesztés, hirtelen lehűtés) és darálással, az előkezelését válogatással és 

aprítással tervezi a cég megoldani. Olyan műanyag hulladékokat szeretne gyűjteni, szállítani, előkezelni, 

hasznosítani és velük kereskedni, melyek alkalmasak újrafeldolgozásra, termék előállításra. A telep ivóvíz 

ellátása a városi közműhálózatról biztosított. A hidraulika olajat tartalmazó gépek (targonca, béka) javítását 

a szakaszervizek végzik. A hasznosítási folyamatban egy helyen jelentkezik vízigény ez az agglomeráló 

gépekbe öntött, a darálmány lehűtését szolgáló víz. A rendszerben a víz teljesen elpárolog, ezért 

rendszeresen kell pótolni. A kezelési technológiához kapcsolódó technológiai vízigény maximum napi 10 l, 

mely az aprítógépben elpárolog. A vízigény 2,5 m
3
/év. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A szociális 

szennyvizet 10 m
3
-es föld alatti KPE tartályba gyűjti és onnan a közszolgáltató háztartási szennyvíz szállító 

elszállítja a Soltvadkerti szennyvíztelepre. A tevékenység a telephelyre hulló csapadékvizet nem szennyezi, 

az saját telken belül elszikkad. Káresemény, vagy vészhelyzet bekövetkezésére intézkedési tervekkel 

rendelkeznek. 
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Előírásainkat a következő jogszabályi indokolásokkal tettük: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szabályozza. 

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-

FVM együttes rendelet számszerűsíti. 

 

Táj- és természetvédelem: 

Az érintett telephely országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem része. 

Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre álló információk szerint 

védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert. 

A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes 

a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

  

* 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

„A vizsgálati dokumentáció a  

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1411/-6791830214649393609/publicLink/04677-

1%20Vadkert% 

20Pack%20Kft.%20HG%20enged%C3%A9yk%C3%A9relem%20%20gy%2C%20ek%2C%20h%2C.zip 

 

illetve 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1412/-6455272941532778656/publicLink/04677-

1%20Vadkert %20Pack%20Kft.%202.zip 

 

tárhelyen volt elérhető. 

 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a 8. melléklet I. táblázat 2. és 4. pontjában meghatározott szakkérdések 

vizsgálatával, a benyújtott kérelem alapján, a Vadkert Pack Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Arany J. utca 

4/1.) által a Soltvadkert 0214/11 hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes (műanyag) hulladék gyűjtése, 

előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozóan egészséget veszélyeztető, illetve közegészségügyi 

szempontból kifogásolható hiányosságot, tényezőt nem észleltünk.  

 

Az Vadkert Pack Kft. részére a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának ˗ a közegészségügyi és 

környezet-egészségügyi szakkérdések alapján ˗ a fenti feltételek figyelembevételével akadálya nincs. 

 

Szakmai álláspontomban „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. 

törvény 4.§ (1) bekezdésében, „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben, „az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól” szóló 246/2014. (IX. 

29.) Korm. rendelete 6. – 10. §-ban, „a munkahelyek kémiai biztonságáról” szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-

SzCsM együttes rendelet 8.§ (1-4) bekezdéseiben, „a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről” szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) és 6. § 

(1) bekezdésében, valamint „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) EüM rendelet 36. § (1) pontjában és a 4. sz. 

mellékletében megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi, járványügyi vonatkozású 

követelmények betartását írtam elő, illetve vettem figyelembe.  

 

Az egyéni védőeszközök biztosítására, tárolására, rendszeres tisztítására, karbantartásra és szükség 

szerinti gyakorisággal történő cseréjre történő feltételt a tevékenységgel együtt járó (az aprítógépekből 

származó) határérték feletti zaj indokolja. 
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Szakmai álláspontomat a hivatkozott (az indoklásban feltüntetett) jogszabályhelyek alapján alakítottam ki. 

 

Szakmai álláspontomat „környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. §, a 8. melléklet I. táblázat 2. és 4. 

pontjában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 5. §, valamint „a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 86/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése és 1. számú 

melléklete alapján adtam meg.” 

 

* 

 

A szakhatóságokat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb 

ügyek” megnevezésű táblázat alapján kerestük meg, 2020. augusztus 05. napján. 

 

A szakhatóságok a tárgyi eljárásra vonatkozó állásfoglalásukat 2020. augusztus 12., illetve 2020. augusztus 

25. napján adták meg. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (vízügy-vízvédelem) szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Kecskemét) a 

BK/KTF/04677-4/2020. számú megkeresésével a), a Vadkert Pack Kft. (6230 Soltvadkert, Arany J. u.4/1.) 

által meghatalmazott Papp László kérelmére a Soltvadkert, 0214/11 hrsz-ú telephelyen nem veszélyes 

hulladék gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához 

a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) 

bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 60. és 61. 

pontjában meghatározott szakkérdések alapján hulladékgazdálkodási engedély megadására irányuló első 

fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízgazdálkodási 

és vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki. A vízgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdés 

annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz 

tisztítása milyen hatással van a vízbázisra, a vizek lefolyására, a vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó 

szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenységnek milyen a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt 

hatása. 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött, Papp László tervező által készített engedélyezési 

dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdés/szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam 

meg: 

A kérelmező, a Vadkert Pack Kft. (6230 Soltvadkert, Arany J. u. 4/1.) műanyag hulladékok gyűjtését, 

előkezelését, és hasznosítását tervezi a tulajdonában álló Soltvadkert, 0214/11 hrsz-ú telephelyen 1200 t/év 

kapacitással. 

A telephely hatályos telepengedéllyel rendelkezik, a telephelyen a tevékenységet Soltvadkert Város Jegyzője 

az 1/1069-2/2020. számú határozatával engedélyezte. 

Az engedélyes alapvetően a saját gyártási tevékenysége során keletkezett gyártási és csomagolási műanyag 

hulladékot tervezi feldolgozni. Emellett más termelőknél keletkezett és a telephelyre beérkezett 

hasznosítható műanyag hulladékokat is átvesz majd. A bálákban érkező hulladékokat a telephely 

szabadtéri, betonozott területén, illetve a 3. számú épületrészben tárolják. A hulladékot szétválogatják, 

majd agglomerálják, aprítják vagy tovább értékesítik. 

Az ingatlan vízellátását közműves vízhálózat biztosítja, a létesítményben szociális vízfelhasználás lesz. A 

keletkező kommunális szennyvizet KPE tartályokban gyűjtik majd elszállíttatják. 
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Az épületekről lefolyó szennyezetlen csapadékvíz a burkolatlan udvari térrészen kerül elszikkasztásra. 

A hasznosítási folyamatban az agglomeráló gépekben a darálmány lehűtésére használnak vizet, amely 

azonban teljes egészében elpárolog, így technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

Vízvédelem 

Felszíni vízfolyás a telephely közvetlen közelében nincs. 

Vízbázis védelem 

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis 

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők. 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephely vízellátása, 

szennyvízelhelyezése és csapadékvíz kezelése megfelelően megoldott, a tevékenység a felszíni és a felszín 

alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a telephely üzemelő-, illetve 

távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a szakhatósági hozzájárulását a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához előírás nélkül megadta. 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

1. a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről 

2.  a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről 

3.  a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag/tervdokumentáció érdemi 

vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntöttem. 

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

továbbiakban: Ákr.) 55. §-(1) bekezdése alapján adtam. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55 § (4) bekezdése zárja ki. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 3.a 

pontja állapítja meg.” 

 

A Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és 

Hatósági Nyilvántartó Osztály előtt eljárás van folyamatban a Soltvadkert, külterület 0214/11 hrsz alatti 

telephelyen történő nem veszélyes hulladék gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának 

engedélyezésével kapcsolatban. Az eljárás folyamán az eljáró szervezet megkereste Hivatalom, hogy az 

531/2017. Korm. rendelet 19. táblázat 62. szerinti szakkérdésekben szakhatósági állásfoglalást adjon ki. 

 

A szakhatósági állásfoglalást Soltvadkert Város Képviselő-testületének a helyi építési szabályokról szóló 

11/2003.(VIII.12.) KT. rendelete /HÉSZ/, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 115. §-a, az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet előírásaira, továbbá az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) előírásaira 

tekintettel, különösen a 50. § (2) bekezdésére, és az 55. § (1) bekezdésére adtam ki. 

 

Illetékességemet az eljárásban az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. 

 

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 116.§ (1) és (3) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással 

adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.” 

 

* 
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A benyújtott engedélykérelmi dokumentációt hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.6., 5. és 7. pontjai 

tartalmazzák. 

 

Az engedélyt a fentiek szerint a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adtuk meg. 

 

Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határoztuk meg. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 85. § (5) 

bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés 

közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottuk meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. Korm. rend. 8/A. 

§ (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. szeptember 16. 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

Kapják: 

1. Vadkert Pack Kft. (6230 Soltvadkert, Arany J. u. 4/1.)  11428534#cegkapu 

2. Papp László Imre (6500 Baja, Szent Antal u. 103.) ügyfélkapu 

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6200 Kiskőrös, 

Petőfi tér 3.)           HKP 

4. Soltvadket Város Jegyzője (6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 6.)    HKP 

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.)        HKP 

6. Hatósági nyilvántartás 

7. Irattár 
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