
 

 

 

 
BÉKÉS MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

Ügyiratszám: BE/40/25046-006/2016. Tárgy: Gyula, nem veszélyes hulladé- 
Ügyintézö: Csukás Krisztina kok gyűjtésének és szállításának 

Gombosné Csepregi Katalin engedélyezése 
Telefon: (66) 362-944 Ügyfél: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

5700 Gyula, Szent László u. 16. 
KÜJ: 100 253 029 
KTJ: 101 530 120 

H A T Á R O Z A T  

I. 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. részére hulladékgazdálkodási engedélyt adok nem veszélyes nuiiadékok 
szállítására és a szállításhoz kapcsolódó gyűjtésére az alábbiak szerint. 

Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység területi hatálya: 
- Békés megye területe. 

II. 

1. Az engedélyes adatai: 
Az engedélyes teljes 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: 5700 Gyula, Kígyósi út 0567/1 hrsz. 
KTJ száma: 101 530 120 

2. A szállításba és a kapcsolódó gyűjtésbe bevonható hulladékok kódszáma, megnevezése és éves 
mennyisége: 

 

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  

azonosító 
kódszám 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

(tonna) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 
ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER- 
ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

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

halászat hulladéka 

 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 100 
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azonosító 
kódszám Hulladék megnevezése 

Mennyiség 
(tonna) 

02 03 
gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány 
előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztökivonat 
készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék 

 

02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 1000 

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
 

07 02 műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából 
és felhasználásából származó hulladék 

 

07 02 13 hulladék műanyag 200 

15 
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 

FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZÜRŐANYAGOK 

ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

 

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

 

15 01 01 
papír és karton csomagolási hulladék 400 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 2000 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 100 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 500 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 100 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 2600 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 300 

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 
HULLADÉK 

 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű 
(ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, 
valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, 
a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 100 

17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 

 

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia 
 

17 01 01 beton 3000 

17 01 02 tégla 500 

17 01 03 
cserép és kerámia 500 

17 01 07 
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, 
amely különbözik a 17 01 06-tól 

500 

17 02 fa, üveg és műanyag 
 

17 02 01 fa 100 

17 05 föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és 

kotrási meddő 
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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: 

Engedélyes - közszolgáltatás keretében - a határozat II. 2. pontjában felsorolt települési szilárd és 
zöldhulladékoknak a lakosságtól, közületektől történő összegyűjtését és szállítását, valamint a szelektív 
  

azonosító 
kódszám 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

(tonna) 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 3000 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 100 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék  

17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-
től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 

3000 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, Á SZENNYVIZET 

KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, 

VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

19 08 szennyvíztisztító müvekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék  

19 08 01 rácsszemét 800 

20 
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS Á~ HÁZTARTÁSI 
HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 
HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)  

20 01 01 papír és karton 400 

20 01 02 üveg 300 

20 01 36 
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 
01 35-től 

50 

20 01 39 műanyagok 2000 

20 01 40 fémek 500 

20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)  

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 7500 

20 03 egyéb települési hulladék  

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 
hulladékot is 

14000 

20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék 1500 

20 03 07 lomhulladék 500 

Összesen 45650 
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gyűjtőszigetekről és a házhoz menő elkülönített hulladékok rendszeres gyűjtését végzi saját gépjárműveivel 
Gyula város közigazgatási területén, illetve Békés megye egyéb településein. Az összegyűjtött hulladékokat a 
Gyula, Kígyósi út 0567/1 hrsz. alatti telephelyen üzemeltetett átrakó állomáson található 60 tonnás hídmérlegen 
mérik le. A hulladék termelőjének lehetősége van egyéni beszállításra is. A beszállított hulladékokat felvezetik a 
hulladéknyilvántartásba. 
Az összegyűjtött hulladékokat mérlegelés után a az alábbi telephelyekre szállítják, a további kezelés 
függvényében: 

• Gyula, Kígyósi út 0567/1 hrsz. alatti átrakó állomás: 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 0103, 17 01 
07, 17 02 01, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 19 08 01, 20 01 36, 20 03 01, 20 02 01 (nem 
komposztálható frakció), 20 03 07 azonosító kódszámú hulladékok 

• Gyula, Hicu-telepi u. 3/a. sz. (6682/8/A/1 hrsz.) alatti ipartelep: 15 01 07, 20 01 02 azonosító 
kódszámú hulladékok 

• Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti szennyvíztisztító telep: 

° komposztálás: 02 03 04, 20 02 01, 20 03 03 azonosító kódszámú hulladékok ° szelektív hulladék 

gyűjtés: 02 01 04, 07 02 13, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 

05, 15 01 06, 20 01 01, 20 01 39, 20 01 40 azonosító kódszámú hulladékok A szállítójárművek 

tárolása, tisztítása és javítása a Gyula, Hicu-telep u. 3/a. sz. alatti telephelyen történik. 

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 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 1. sz. mellékletében 
felsorolt kockázatos anyagot tartalmazó hulladékot, az ilyen szállítmányt vissza kell fordítani. A 
gyűjtőhelyeken tapasztalt esetleges szennyeződéseket haladéktalanul meg kell szüntetni. Nem 
vehető át továbbá 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, valamint 
a 2016. augusztus 12-én érkezett kérelemmódosítási 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 a telephely szerint illetékes első fokú 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére. 

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.
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4./  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. 

5./  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 kiömlését az anyagmozgatás során. 

6./  Az engedélyezett hulladékok szállítása a következő - saját tulajdonú - gépjárművekkel végezhető: 

 

A szállítás végezhető továbbá mindazon gépjárművekkel, amelyeket az engedélyes a tevékenysége 
folytatása céljából bérbe vesz, vagy a tulajdonába kerül, amennyiben azok műszaki kialakítása megfelel 
a hulladékszállítási követelményeknek. A jelen pontban fel nem sorolt és a jövőben az engedélyes 
tulajdonába vagy bérletébe kerülő gépjárművek típusát, azonosítóját jóváhagyás céljából be kell jelenteni 
az első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak. Bejelentés, illetve jóváhagyás nélkül a 
III. 6. pontban felsorolt gépjárműveken kívül más gépjárművel szállítási tevékenység nem végezhető. 

  

Gépjármű forgalmi 
rendszáma Gépjármű típusa Teherbírás (tonna) 

HLE-384 Mazda E 2200 1,6 

KBY-109 
IVECO 160 E 21 MLC JOHNSTON VT 
650 7,3 

KEU-617 Mercedes 1838K 8,2 

GOS-306 Toyota Dyna 1,2 

ICA-391 IVECO 65 C15 Turbodaily 4,5 

JRF-393 Toyota Dyna 150 1,2 

KG J -017 Toyota Dyna 150 1,5 

GFB-116 Steyr 15 S 14 6,2 

ILH-053 ÖAF 26.372 FVL 9,8 

GLE-098 Steyr 17 S 21 P38 5,2 

KCW-323 MÁN 18.224 6,3 

IAP-983 IVECO Eurocargo 130E18 5,5 

HWX-296 IVECO Eurocargo 130E18 5,5 

HXH-812 MÁN 18.232 5,6 

JDU-736 MÁN 18.222 8 

JTA-462 MÁN 18.264 10 

KFW-517 MÁN 26.414 11,2 

XVR-937 Georg Edgár 14 

MIV-853 MÁN 8.163 1,5 

NFD-684 Ford Transit FMB6 1,1 

HUP-105 Mazda E 2200 Platós 1,4 

NJH-451 MÁN L80 14.224 5,3 

MLM-476 Peugeot Y Boxer 1,5 

LJF-314 Toyota Y2P Dyna 150 1,1 

HWG-295 MÁN 12.232 FL/BL 6.9 
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7./  Az engedélyes által a szállításhoz használt gépjárműveknek és eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a 
hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és 
szennyeződését kizáró módon történő szállítására. 

8./ Engedélyes a szállítás során mint birtokos felel a szállítás biztonságáért és a rakományért. 

9./  A szállításhoz használt gépjárművek, pótkocsik és egyéb eszközök tárolása (tisztított, üres állapotban) az 
engedélyes Gyula, Hicu-telepi u. 3/a. sz. alatti telephelyén történhet. A szállítójárművek és egyéb 
eszközök fertőtlenítése és tisztítása csak érvényes engedéllyel rendelkező helyen végezhető. 
Üzemanyaggal való feltöltésük csak üzemanyagkútnál megengedett. 

10./ E határozat másolati példányaiból a szállítójárműveken és a telephelyen is kell tartani. 

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

IV. 

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: 80.000,- 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-én kérelmet nyújtott be a Békés 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a továbbiakban: Főosztály). A 
dokumentáció, és a 2016. augusztus 12-én érkezett kérelemmódosítás szerint engedélyes nem veszélyes 
hulladékok gyűjtését és szállítását kívánja folytatni Békés megye területén. 

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 terjed ki, ezért az ügyben a Kormányhivatal az eljáró környezetvédelmi 
hatóság. 

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

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek 
felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a 
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő 
létesítmények utógondozása; 

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés 
magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; 
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17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási 
létesítményekből összegyűjti, átveszi; 

41.  szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása. 

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: 
Engedélyes korábban a 63459-005/2011. ikt. sz. határozat (módosította: 93407-002/2014.) alapján végezte a 
nem veszélyes hulladékok begyűjtését és szállítását. A határozat 2016. szeptember 6. napjáig hatályos. Jelen 
eljárásban nem veszélyes hulladékok szállítására, és a szállításhoz kapcsolódó gyűjtésre kért engedélyt a 
Főosztálytól. 
A határozat rendelkező részének II. 2. pontjában felsorolt hulladékokat engedélyes a Gyula, Kígyósi út 0567/1 
hrsz., a Gyula, Hicu-telepi u. 3/a. sz. (6682/8/A/1 hrsz.) és a Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti telephelyekre szállítja 
be, de lehetőség van a hulladék termelője általi beszállításra is. A Gyula, Kígyósi út 0567/1 hrsz. alatti átrakó 
állomásra a kevert települési hulladékot, építési-bontási hulladékokat, lomhulladékot, gumi- és fémhulladékot 
stb. szállítják be. A Gyula, Hicu-telepi u. 3/a. sz. (6682/8/A/1 hrsz.) alatti telephelyre üveghulladék kerül be. A 
Gyula, Eleki út 0114 hrsz. alatti telephelyre szállítják a komposztálható hulladékokat, valamint a csomagolási és 
a szelektíven gyűjtött hulladékokat. 

A telephelyet Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 
bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján 741. sorszámon nyilvántartásba vette. 

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 Kneifel Csaba 
által készített 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 és szállításának 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- 
04R/010/01501-3/2016. ügyiratszámú véleményt adta, melyben feltételek előírása nélkül javasolta a 
hulladékgazdálkodási engedély kiadását. 

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 hulladékgyűjtési, -szállítási tevékenységhez kapcsolódóan nem üzemeltetnek bejelentésköteles légszennyező 
forrást.  
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A tevékenység vélelmezett hatásterületén belül (100 méter) zaj- és rezgésvédelmi szempontból védendő 
objektum nem található. 
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 látja el. 
Az engedélyes rendelkezik továbbá az Allianz Hungária Zrt.-nél kötött érvényes környezetszennyezési 
felelősségbiztosítással. 

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 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 71. § (1; bekezdése alapján, a 72. § (1) bekezdése szerinti módon adtam 
ki, figyelembe véve a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésében, a 11. §-ban, valamint a Ht. 80. § (1) 
bekezdésében és a Kormányrendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltakat. 
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. 
(111.31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 4.1. és 4.5. pontjai alapján 160.000,- 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. 

A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és 
annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítés alól.   

 

dr. Illich Andrea s. k., 
főosztályvezető 

A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és 
annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítésinél 

Gyula, 2016. augusztus 29. 
Gajda Róbert 

kormánymegbízott 
nevében és megbízásából: 
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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./ ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. (bejegyzett bányaszolgalmi jog miatt) +TV 6724 
Szeged, Pulcz u. 44. 

5./ EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (bejegyzett vezetékjog miatt)+TV 
6720Szeged, Klauzál tér 1. 

6./ Gyula Város Önkormányzata (bejegyzett tulajdonjog miatt)+TV 

 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

7./ BÉMKH KTF, Irattár (helyben) 


