
 

 

 

 

BÉKÉS MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL
 

Ügyiratszám: BE/40/ 25044-009/2016. 
Ügyintéző: Csukás Krisztina 

Gombosné Csepregi Katalin 
Telefon: (66) 362-944 

Tárgy: Gyula, nem veszélyes hulladé 
kok gyűjtésének engedélyezése 

Ügyfél: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
5700 Gyula, Szent László u. 16. 

KÜJ: 100 253 029 
KTJ: 101 044 683

 

H A T Á R O Z A T  

I. 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. részére hulladékgazdálkodási engedélyt adok nem veszélyes hulladékok 
gyűjtésére az alábbiak szerint. 

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység területi hatálya: 
Gyula, Hicu-telepi út 3/a. sz. (6682/8/A/1 hrsz.) alatti telephely 

II. 

1. Az engedélyes adatai: 
Az engedélyes neve: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 
Székhelye: 5700 Gyula, Szent László u. 16. 
KSH azonosító száma: 11056218-3600-572-04 KÜJ száma: 100 
253 029 
Telephelye: 5742 Gyula, Hicu-telepi út 3/a. sz. (6682/8/A/1 hrsz.) 
KTJ száma: 101 044 683 

2. A telephelyi gyűjtésbe bevonható hulladékok kódszáma, megnevezése és éves mennyisége: 

  

Azonosító 
kódszáma 

Megnevezése Mennyisége 

(tonna/év) 

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

 

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

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 300 

20 Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari 
és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is 

 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)  

20 01 02 üveg 300 

Összesen: 600 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Pf.: 99. 

Telefon; (+36 66) 362-944 Fax; (+36 66) 361 755 

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:30-12:00; Szerda: 8:30-12:00, 13:00-16:00; Péntek: 8:30-12:00 
E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.bekeskh.hu 
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3. Az engedély időbeli hatálya: 2021. július 31. 

A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély 
környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható. 

4. Az engedélyezett tevékenységek rövid, összefoglaló leírása: 

A hulladékok telephelyre történő beszállítása túlnyomórészt a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: engedélyes) saját gépjárműveivel - hulladékszállítási engedély alapján másrészt a hulladék 
birtokosa, termelője, illetve hulladékkezelő partnerek által történik. A hulladékok mérlegelését az 
engedélyes Gyula, Kígyósi út 0567/1 hrsz. alatti telephelyén (Átrakó állomás) végzik. A telephelyre 
beszállított hulladékokat felvezetik a nyilvántartásba. 
A telephelyen belül egy 10 x 10 m alapterületű, betonozott aljzatú, nyílttéri támfalas tárolótéren gyűjtik az 
üveghulladékokat. A tárolótér kapacitása kb. 50-70 tonna. A leürített hulladékból kézzel kiválogatják az 
idegen anyagokat, melyet a kommunális hulladékkal együtt kezelnek. Előkezelést nem végeznek a 
beszállított hulladékokon. A hulladékgyűjtő szigetekről heti 1 alkalommal történik beszállítás a telephelyre. 
A gazdaságos kiszállítási mennyiség elérése után szerződött kezelőpartner részére adják át a 
hulladékokat. A rakodást, anyagmozgatást saját tulajdonú markolókanalas Weimar munkagéppel végzik. 
A Gyula, Hicu-telepi út 3/a. sz. (6682/8/A/1 hrsz.) alatti ingatlan kerítéssel körülvett, zárható. A belső utak 
betonozottak. 

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei: 

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése és 
károsítása kizárt legyen. A földtani közegbe szennyező anyagok nem kerülhetnek. Amennyiben ezen 
tevékenységek során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet 
szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben 
engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés 
megszüntetésére. Egyidejűleg értesíteni kell az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóságot az eseményről. 

2. Tilos átvenni ásványolajjal, vagy más veszélyes anyaggal szennyezett, vagy kockázatos anyagot 
tartalmazó hulladékot. A gyűjtőhelyeken tapasztalt esetleges szennyeződéseket haladéktalanul meg 
kell szüntetni. 

3. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű, vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a 
határozat II./2. pontjában felsorolt hulladékok között. 

III. 

Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához: 
1./ A tevékenység során mindenben be kell tartani az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz 

2016. július 15-én beérkezett kérelemhez csatolt engedélyezési dokumentációban foglalt feltételeket, az 
ott megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladék környezetvédelmi 
szempontoknak megfelelő kezelését. 

2./ Az átvett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében előírt adattartalommal 
nyilvántartást kell vezetni, melyet 5 évig meg kell őrizni. Az adatszolgáltatást a R. 10-13. §-ai, valamint a 
2. és 3. sz. mellékletei alapján kell teljesíteni az illetékes első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatóság részére.
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3./ Engedélyes a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásai szerint köteles megőrizni a 
hulladék-nyilvántartásának részét képező, a szállítmányokra vonatkozó, azt kísérő fuvarokmányokat, melyeket 5 
éven belül nem lehet selejtezni. 

4./ Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladékgyűjtő terület kapacitásának mértékét, azt meghaladó mértékű 
hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át. A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok maximális 
mennyisége 70 tonna. 

5./ Engedélyes köteles gondoskodni az átvett hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő 
gyűjtéséről, valamint a további kezelésre, hasznosításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak 
engedélyezett hulladékkezelőt vehet igénybe. 

6./ A hulladékok átvételét és gyűjtését az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, hogy lakosságot 
zavaró bűz, por, valamint zajterhelés a környezetbe ne kerüljön. Meg kell akadályozni a hulladék elszóródását az 
anyagmozgatás során. 

7./ A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló módosított 2012. évi CLXXXV. törvény és 
végrehajtási rendeletéinek rendelkezései az irányadóak. 

I V .  

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főfelügyelőséghez (1016 Budapest Mészáros út 58/a.) címzett, de a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztályához (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. sz.) - 2 példányban - benyújtandó fellebbezésnek 
van helye. 
A jogorvoslati eljárás díja: 60.000,- Ft, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578- 00000000 sz. 
előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni. A díj befizetését igazoló dokumentumokat a fellebbezéshez kell 
csatolni. 

I N D O K O L Á S  

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: engedélyes) 2016. július 15-n kérelmet nyújtott be a Békés Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a továbbiakban: Főosztály). A dokumentáció 
szerint engedélyes a Gyula, Hicu-telepi út 3/a. sz. (6682/8/A/1 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok 
(üveg) gyűjtését kívánja folytatni. 
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint: 9. § (2) 

Környezetvédelmi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a kormányhivatal jár el. 
Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Békés Megyei Kormányhivatal 
illetékességi területére (Gyula) terjed ki, ezért az ügyben a Kormányhivatal az eljáró környezetvédelmi hatóság. 
Engedélyes jelenleg a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, 93409-
002/2014. ikt. sz. határozattal módosított, 63365-004/2011. ikt. sz. hulladékkezelési engedély alapján végezi a nem 
veszélyes hulladékok begyűjtését. Az engedély 2016. szeptember 6. napjáig érvényes. 

A hulladékról szóló módosított 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésében felsoroltak 
szerint: 

17.  gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a 

gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; 

17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve 

hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi. 

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a 

kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett
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tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a 

hulladékkezelő létesítmények utógondozása; 

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint: 
62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben 

meghatározott kivétellel - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási 

engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető. 

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam 
meg: 

• A Gyula, Hicu-telepi út 3/a. sz. (6682/8/A/1 hrsz.) alatti telephely ipari, gazdasági övezetben 
helyezkedik el. A telephely tulajdonosa Gyula Város Önkormányzata. A kérelem mellékletét képező 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmazza az engedélyes részére bérbe adott 
ingatlanok listáját. 

• A hulladékok telephelyre történő beszállítását egyrészt az engedélyes végzi saját gépjárművével, 
másrészt a hulladék birtokosa, termelője. A hulladékok mérlegelése a Gyula, Kígyósi út 0567/1 hrsz. 
alatti átrakó állomáson található 60 tonnás hídmérlegen történik. 

• A telephely teljes közművel ellátott. A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységgel 
összefüggésben nem üzemel bejelentésköteles légszennyező forrás. 

• A tevékenység vélelmezett hatásterületén belül nincs zajvédelmi szempontból védendő objektum. A 
hulladékgyűjtő szigetekről hetente 1 alkalommal történik beszállítás a telepre. 

• A telephely nem védendő természeti érték vagy annak védöövezete, illetve nem Natura 2000 terület. 
• Engedélyes rendelkezik nem veszélyes hulladékok szállítására feljogosító engedéllyel, melyet a 

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adott ki 63459-005/2011. 
iktatószámon (módosítva a 93407-002/2014. ikt. sz. határozattal) Az engedély érvényességi ideje 
2016. szeptember 6. Engedélyes benyújtotta a Főosztályra a hulladékszállítási engedélyének 
megújítására vonatkozó kérelmét. 

• Engedélyes az Allianz Hungária Zrt-nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítással. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Két.) 71/. §-a alapján a BE/40/25044-002/2016. Ügyiratszámú határozatban függő 
hatályú döntést hoztam. 
A hulladékgazdálkodási engedélykérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló módosított 439/2012. (XII. 29.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése és 11. §-a tartalmazza. A benyújtott 
kérelmi dokumentáció tartalmazta a jogszabályban előírt szükséges mellékleteket, nyilatkozatokat. 
A Ht. 80. § (1) bekezdése, továbbá a Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése a hulladékgazdálkodási engedély 
tartalmi követelményeit határozza meg. 

A Korm. r. 31. § (1) bekezdése alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtésének engedélyezése iránti 
eljárásban a 8. sz. melléklet I. táblázatában felsorolt szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal, ezért jelen 
esetben a 2. pontban szereplő környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a 
rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére 
kiterjedően a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát 
megkerestem a fenti szakkérdés vizsgálatára. 
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a dokumentációra a BE- 
04/10/01500-3/2016. ügyiratszámú véleményt adta, melyben feltételek előírása nélkül javasolta a 
hulladékgazdálkodási engedély kiadását.  
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A földtani közeg védelme szempontjából a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet alapján megállapítottam, hogy üzemszerű működés esetén a földtani közeg szennyeződése nem 
valószínűsíthető. 
A benyújtott kérelmet a 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 megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált 
szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. 
A dokumentáció alapján megállapítottam, a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a 
hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat. 

Az engedélyes tevékenységéhez tartozó környezetvédelmi feladatokat Kneifel Csaba környezetmérnök látja 

el. 

Az engedélyes által benyújtott kérelmet és kapcsolódó iratokat megvizsgálva megállapítottam, hogy a 
dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, 
továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, 
így a tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem 
teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, az engedélyt megadtam. 

A határozatot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított hatáskörömben és illetékességemben 
eljárva hoztam meg. 
Határozatomat a Két. 71. § (1) bekezdése alapján, a 72. § (1) bekezdése szerinti módon adtam ki a Ht. 80. § 
(1) bekezdésében és a Kormányrendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. 
Az engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 
Tárgyi - kérelemre indult - környezetvédelmi államigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díja a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 
31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 4.6. pontja alapján 120.000,- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése 
megtörtént. 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Két. 98. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés 
előterjesztésének a határidejét a Két. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 
Ajogorvoslati eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 
A fellebbezés esetén benyújtandó jogorvoslati kérelem példányszámát a Két. 102. § (4) bekezdésével 
összhangban határoztam meg. 
A hulladékkezelési engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem. 

Tekintettel arra, hogy a kérelem beérkezését követő két hónapon belül meghoztam jelen döntést, ezért 
a BE/40/25044-002/2016. ügyiratszámú függő hatályú határozathoz nem kapcsolódnak joghatások. 

A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. 
és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem 
mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek beszerzése alól. 

Gyula, 2016. augusztus 29.  

Gajda Róbert 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

dr. Illich Andrea s. k., 
főosztályvezető 
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Kapják: 
1. Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (+ TV) 

5700 Gyula, Szent László u. 16. 

2. Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
e-mail: gyula@dar.antsz.hu 

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

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

5. BÉMKH KTF, irattár (helyben) 

 

 

 


