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H A T Á R O Z A T 
 

A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., 

KÜJ szám: 100 269 248, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10304752#cegkapu, rövidített elnevezése:  

DESIGN Kft.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

 

Név:   DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. 

Székhely:  6000 Kecskemét, Ipar u. 6. 

Telephely:  6000 Kecskemét, Ipar u. 6. (8364/18 hrsz.) 

KSH szám:  10304752-3812-113-03 

KÜJ szám:  100 269 248 

KTJ szám:  100 844 792 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

 

Nem veszélyes hulladék hasznosítása 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

R4  Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása; 

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását). 
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3.) A hulladékgazdálkodási – hasznosítás – tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok 

megnevezése, mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

Hulladék 

mennyiség 

[tonna/év] 

16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03) 

770 16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok 

20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól 

Összesen: 770 

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

Az engedélyes BK-05/KTF/03637-9/2017., valamint BK-05/KTF/03637-11/2017. számon hatóságunknál a 

veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

A Kft. által a tevékenységbe bevonni kívánt hulladékokat Magyarország teljes területéről gyűjtik be és veszik 

át, a telephelyükön hasznosítás céljából. Erre vonatkozó országos engedélyük száma: 67928-14-9/2015. 

 

A hulladékokat az engedélyes külön engedélye alapján veszi át a lakosságtól, gazdasági társaságoktól. Az 

anyagmozgatás targoncával történik. Az átvett elem és akkumulátor hulladékokból a válogatóasztalon kézzel 

kiválogatják az összetételénél fogva feldolgozásra alkalmatlan elemeket, akkumulátorokat (körülbelül 10 %). 

Az így kiválogatott hulladékot hordókba helyezik, majd változatlan kódszámon adják tovább engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek. A mechanikai feldolgozásra szánt hulladékokat méret szerint külön 

válogatják, majd hordókba helyezik. 

 

A feldolgozás során az elemeket ledarálják. A darálógépbe kerül beadagolásra a bejuttatott elem 8-10 tömeg 

%-ának megfelelő mennyiségű inert por. Az apríték a második szállítószalag segítségével dobrostába kerül, 

onnan az 5 mm-nél kisebb szemcseméret kihullik. Ez a frakció egy újabb szállítószalagra kerül, majd az I. 

légszeparátoron halad keresztül. Itt a kisebb szemcseméretű és kisebb térfogatsúlyú grafitpor a légárammal 

tovább halad, és bekerül az I. ciklonba, ahol leválasztódik. A hatékony szétválasztást speciális kombinált 

légosztályozóval biztosítják. A könnyűfrakció a szeparálható anyagban a grafitpor, mely a készülékben 

keresztben fúvott levegővel kifúvásra, majd a következő egységet képező ciklonban leválasztásra kerül. A 

grafitpor cement hozzáadását követően 19 03 07 azonosító kódszámú szilárdított hulladék megnevezéssel 

anyagában történő hasznosításra kerül. A légszeparátorból az előbbiek szerinti légátfúvással el nem 

távolított, nagyobb anyagsűrűségű frakció a szeparátor alsó részén gravitációsan távozik. Ez a nehezebb – 

cink, mangán-dioxid, kálium-hidroxid tartalmú – frakció veszélyes hulladékként (19 12 11*) lerakón kerül 

ártalmatlanításra. 

A dobrosta 20 mm-es lyukméretű rácsán hullik át az elemek tokozásának 6-20 mm közötti szemcseméretű 

őrleménye. Ez szintén szállítószalag segítségével halad tovább. Egy mágnesszalag segítségével a 

mágnesezhető vasfém frakció felülettisztítóba (I.) kerül, a tisztított vasfémet kohászati hasznosításra adjuk át. 

A nem mágnesezhető frakcióból egy örvényáramú szeparátor (II.) segítségével a nem mágnesezhető 

fémrészek (cink lemezkék), valamint papír és műanyag részek elválasztásra kerülnek. A vegyes papír-

műanyag frakció flotálóban kerül elválasztásra. Az örvényáramú szeparátorból kikerülő nemvasfém részek 

(cink) értékesíthetők, mint másodnyersanyag.  

A dobrostából a 20 mm-nél nagyobb méretű frakciókat a dobrosta után gyűjtik össze, majd visszavezetik a 

technológiába. Az ismételt feladás biztosítja, hogy az esetlegesen összetapadt részek, valamint a nem 

elégségesen aprított darabok jól szétválaszthatóak legyenek. 

 

A fentiek szerinti elem feldolgozás - kb. 350 kg mennyiségű hulladék egyidejű beadagolását követően - 

szakaszosan történik. A technológia eredményeként négy hasznosítható (vasfém, nem vasfém, műanyag, 

papír, szilárdított hulladék) és egy lerakásra kerülő frakciót (mangánpor tartalmú hulladék) választanak szét, 

és gyűjtenek össze. 
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 A technológiából kikerülő fém frakciók (vas fémek és nem vas fémek) alapanyagként történő hasznosítása 

biztosított. A műanyag, papír, illetve a szilárdított hulladék engedéllyel rendelkező hasznosító 

szervezeteknek kerül átadásra. 

 

A hulladék feldolgozása közben jelentős mennyiségű por képződik, melyet komplett levegőelszívási és -

tisztítási rendszer segítségével fognak meg, és gyűjtenek össze. Az elemfeldolgozó gépsort körbeburkolták, 

onnan a port tartalmazó levegőt több pontról elszívják. Az így elszívott levegő gyűjtővezetékbe jut. A 

gyűjtővezeték a III. ciklonba vezeti a portartalmú levegőt. A durvább szennyeződés a ciklon aljában gyűlik, 

az előtisztított levegő pedig a csővezetéken keresztül zsákos-tömlős porszűrőbe jut. A ciklonban és a 

porszűrőben leválasztott port fémhordókba gyűjtik, melynek kezelése az I. légszeparátorból kikerülő 

grafitporral azonos módon történik (cement hozzáadását követően 19 03 07 azonosító kódszámú szilárdított 

hulladék megnevezéssel anyagában történő hasznosításra kerül átadásra). A kezelőtér előtisztított levegőjét 

zárt vezetéken keresztül a légmosóba vezetik.  

A légmosóban a víz keringetését puffer tartályból biztosítják. A napi műszak végén a vizet ülepítő tartályba 

vezetik. Itt hagyják a vizet másnap reggelig ülepedni, majd az iszapfázist leválasztóra juttatják. A 

mosótoronyból kikerülő port, iszapfázist IBC tartályba gyűjtik, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek, 

ártalmatlanítónak adják át. A megtisztított levegő visszavezetésre kerül a tisztító rendszernek helyt adó 

épület zsiliptér megnevezésű helyiségébe. Légszennyező pontforrás a technológiához kapcsolódóan nem 

üzemel. 

A fém frakciók felületét hasznosításra történő átadás előtt meg kell tisztítani, melyhez speciális mosószert 

használnak. A megtisztított fémhulladékot gyűjtőkonténerbe ürítik, hasznosításra átadják. A mosóvízből 

leülepedett iszapfázist leválasztják, amelyet hulladékként (19 12 11*) szállítanak el ártalmatlanításra.  

 

A kezelési tevékenységet a telephely 12.1.-2.-3. számú épületrészében végzik. A külső épületrészben csak a 

hulladékok tárolása történik. A belső épületrészben a közvetlenül feldolgozásra váró és feldolgozott 

hulladékokat tárolják, illetve itt történik a hulladékok válogatása, a feldolgozó gépsor garatjába történő 

beadagolása és a kinyert, hasznosítható anyagok felülettisztítása. A belső épületrész leválasztott zárt 

kezelőterében (zsiliptér) történik az elemek/akkumulátorok automatizált feldolgozása és a frakciók 

szétválogatása. A 12. számú épületben csak a technológiához kapcsolódó hulladékok tárolhatók. A kezelésre 

váró és a kezelés során keletkező hulladékokat jellemzően 200 literes hordókban tárolják. 

 

5.) Előírások: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető. 

2. A telephelyen évente maximálisan 770 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék 

hasznosítása végezhető.  

3. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni. 

4. 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. 

5. A hulladékkezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló jogszabálynak megfelelően anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként 

naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során keletkező hulladékokról és adatszolgáltatást kell 

teljesíteni a környezetvédelmi hatóság felé. 

6. A telephelyen keletkező egyéb hulladékokról a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabálynak megfelelő nyilvántartást köteles vezetni, 

valamint a rendelet szerinti adatszolgáltatást kell teljesíteni a környezetvédelmi hatóság felé. 

7. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a hasznosítási művelet megkezdéséig a hulladékkezelő 

telephelyén legfeljebb 1 évig tárolható. 

8. Az engedélyezett tevékenység befejezéséig folytonosan rendelkezni kell környezeti károk elhárítására 

szolgáló biztosítási szerződéssel. 

9. Minden év május 31-ig meg kell küldeni hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről 

szóló igazolást. 
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10. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a környezetvédelmi 

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

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

tárgyévet követő 5 évig meg kell őrizni. 

12. Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől számított 

15 napon belül a környezetvédelmi hatóság felé bejelenteni. 

 

Földtani közeg védelme: 

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

és igénybe vételt okozza. 

14. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

15. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező 

anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve 

elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

16. A havária/káresemény bekövetkezése esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

azonnal meg kell kezdeni, és a rendkívüli eseményt, valamint a megtett kárenyhítési intézkedéseket 

azonnal be kell jelenteni Hatóságunknak. 

17. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az 

eredményről tájékoztatni kell Hatóságunkat. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

18.  A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek 

nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel 

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

19. A telephelyen folytatott tevékenység által kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét a mindenkori 

elérhető legjobb technika alkalmazásával minimális szintre kell szorítani.  

20. A telephelyi tevékenység végzése során a hulladékok tárolása és gyűjtése csak környezetszennyezést 

kizáró módon történhet. 

21. A tevékenység végzése során a gépjárművek felesleges üresjáratát kerülni kell. 

22. Az alkalmazott gépi berendezéseket folyamatosan karban kell tartani, illetve korszerűsíteni kell az 

emisszió csökkentése érdekében. 

23. A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat 

kielégítő munkagépekkel szükséges végezni 

24. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani 

25. A munkaterületen a burkolt útfelületeket rendszeresen takarítani kell a felhordott szennyeződésektől (pl. 

sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt. 

26. Szükség esetén locsolással, vízpermetezéssel kell a diffúz légszennyezést megakadályozni. 

27. Napi munka befejezésekor a kiülepedett port haladéktalanul fel kell takarítani. 

28. Az üzemeltetés során mindennemű hulladék elégetése tilos. 

 

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 az 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. 

 

6.) 

 

a) 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.  
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b) 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.   

 

c) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint 

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

 

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

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező 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. 

 

e) 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.  

 

Az engedély területi hatálya: 

 

Hasznosítás: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., (8364/18 hrsz.) 

 

Az engedély érvényességi ideje:  

 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1.  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: 

   

1.1. A DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft. 6000 Kecskemét, Ipar u. 6. szám alatti székhelyű 

gazdasági társaság által benyújtott 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., 8364/18 helyrajzi szám alatti 

telephelyén nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/2613-1/2019.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály megkeresésére a Design Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) 

által Kecskemét, 8364/18 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítására (nem veszélyes 

elem-, és akkumulátor hasznosítására) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában indult 

hatósági eljárásban hatóságunk az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 
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A nem veszélyes hulladék hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok. 

 

Előírások: 

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőtlenebb állapotát. 

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok 

keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

4. A szociális szennyvizet csak engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre lehet szállítani. Az 

elszállítását igazoló bizonylatokat meg kell őrizni. 

5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a 

kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a telephelyen lévő vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyek birtokában 

üzemeltethetőek, ennek érdekében a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelmet hatóságunkhoz be 

kell nyújtani. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 

bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg.” 

 

* 

 

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

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

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

 – elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 

 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben 

ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybe vételével, a https://epapir.gov.hu oldalon 

keresztül), 

 indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

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 jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 235.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

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. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 
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A kérelmező az eljárás 470.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

A fellebbezésről lemondás esetén, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt 

lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az elsőfokú döntés közlésekor, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről, az utolsóként 

kézhez kapott lemondás hatósághoz való megérkezésének napján válik véglegessé a döntés. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság meghatalmazása alapján eljáró 

Szőkéné Hajdú Diána műszaki igazgató 2019. április 29-én – a Kecskemét, Ipar u. 6. szám (8364/18 hrsz., 

KTJ: 100 844 792)  alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítására (nem veszélyes elem- és 

akkumulátor hasznosítására) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti – kérelmet terjesztett elő a 

hatóságunknál, tekintettel arra, hogy hatóságunk jogelődje az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség a DESIGN Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére, a 

Kecskemét, Ipar u. 6. szám (8364/18 hrsz.) alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék 

hasznosítására 67928–10–8/2014. számon kiadott (hatóságunk által BK-05/KTF/00016-1/2019. számon 

módosított) hulladékgazdálkodási engedély érvényessége ideje (2019. május 29-én) lejár. 

 

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: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazott áll rendelkezésre, továbbá 

egy fő környezetvédelmi megbízott, a cég műszaki környezetvédelmi igazgatója látja el a tevékenység 

felügyeletét.  

Az Engedélyes becsatolta a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének biztosítási kötvényét 

(kötvényszám: 4280000012), amely szerint a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési felelősséget is 

tartalmazó biztosítással rendelkezik. 

Engedélyes pénzügyi biztosítékként benyújtotta igazolását arról, hogy a K&H Bank Zrt. fiókjánál 4.000.000 

Ft zárolt összeggel rendelkezik, amely a tevékenység felhagyása, vagy egy esetleges felszámolás esetén 

fedezi a tárgyi telephelyen tárolt hulladékok kezelőhöz történő elszállításának költségeit. 

A benyújtott együttes adóigazolás alapján a DESIGN Hulladékgazdálkodási Kft.-nek nincs lejárt adó- és 

köztartozása.  

Az engedélyes a 109287–2–5/2016. számon kiadott, 2021. november 30. napjáig érvényes a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § és 

az 1. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik. 

 

A rendelkező részben tett előírásokat az alábbiak indokolják: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

 

A Ht. alapján: 

A rendelkező rész 2. pontja szerinti előírást a Ht. 54. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet) 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) bekezdése alapján tettük. 
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A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 5. és 6. pontja szerinti előírásokat a nyilvántartásra vonatkozó előírásokat kezelői 

minőségben a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. 

(XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) 7. §-a, termelői minőségben 

a 4. §-a alapján kell teljesíteni, míg az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat kezelőkre vonatkozóan a 12. 

§, termelőkre a 11. § rögzíti. Az előírásokat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és a 10. 

§ (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírás a Ht. 15. § (5) bekezdésén alapul. 

A rendelkező rész 8. pontjában rögzített előírást a Ht. 71. § b) pontja alapján tettük.  

A környezetvédelmi biztosítás meglétének igazolására vonatkozó előírást (rendelkező rész 9. pont) a Ht.72. § 

(1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában tett előírást a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése 

rögzíti. 

A kezelhető hulladékok köre a hulladékjegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint került 

megállapításra. 

 

Földtani közeg védelme: 

A telephely műszaki védelemmel ellátott, betonozott. Az ingatlan vízigényét közműhálózatról biztosítják.  A 

teljes telephelyen a kommunális szennyvizeket egyrészt közcsatorna hálózaton keresztül, másrészt zárt 

aknában való gyűjtést követően szállíttatják el. 

Technológiai szennyvíz nem keletkezeik a nem veszélyes akkumulátor és elem aprítási technológiája során. 

A telephelyen elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezetés üzemel. A tiszta csapadékvizek az ingatlan 

zöldfelületein elszikkadnak. Az esetlegesen szennyezett csapadékvizek zárt rendszerben, szivárgásmentes 

kialakítású, vízzáró csapadékvíz gyűjtő aknában kerülnek összegyűjtésre, elszállításig. 

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében a telephelyen 2 db 

monitoring kút üzemel vízjogi üzemeltetési engedély alapján. 

A rendelkező rész 13-17. pontjaiban foglalt előírásainkat a földtani közeg védelme érdekében 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. 

 

Levegő-tisztaság védelem: 

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

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

Az 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.  

Az R. 27. § (2) bekezdése értelmében hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő 

jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező 

papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése 

kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen 

okból kigyullad. A hulladékhasznosítási technológiához bejelentés köteles légszennyező forrás nem 

kapcsolódik. 

 

Zaj és rezgésvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik.  

A telephely Kecskemét D-i részén, az Ipar u. 6. sz. alatti területen, gazdasági ipari zónában (Gip-1) 

helyezkedik el. A telephely közvetlen környezetében gazdasági területek találhatóak. A legközelebbi zajtól 
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védendő épület ÉK-i irányban, kb. 630 m-re található. A telephelyen szárazelemek és akkumulátorok 

hasznosítását végzi. 

A célforgalom a közlekedésből eredő zajt nem növeli jelentős mértékben. A hatásterületen nem található 

zajtól védendő épület és védett terület. 

 

Természetvédelem: 

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

érintett terület továbbá antropogén hatásoknak kitett, rajta hatóságunk rendelkezésre álló információi 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 tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

 

A rendelkező rész 29. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 

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. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 31. § (1) bekezdés alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Nem veszélyes hulladék: 

 

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának 

közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Kormányrendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 

3.) NM rendelet, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

Hatáskörömet a Rendelet 31. § (2) bekezdése és a 8. melléklet I. táblázat 2. pontja, illetékességemet a 

fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 02.) Korm. 

rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki. 

 

* 

 

A szakhatóságokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, 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 62. és 63. pontjában (vízügy-vízvédelem) és 64. pontjában (helyi természetvédelem) meghatározott 

szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a természetvédelmi szakhatósági eljárását 14129-2/2019. számon 

megszüntette. 
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A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/2613-1/2019.ált. sz. szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) fenti számú - 

2019. május 07. napján érkeztetett - ügyiratában a Design Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) ügyében 

Kecskemét, 8364/18 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítására (nem veszélyes elem-, és 

akkumulátor hasznosítására) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában indult hatósági 

eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt 

kereste meg. 

 

A hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, Szőkéné Hajdu Diána műszaki 

környezetvédelmi igazgató által készített, 2019. április 26. keltezésű dokumentációból és a 

nyilvántartásunkból az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A Kft. Kecskemét, 8364/18 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes elem-, és akkumulátor hulladék 

hasznosítását végzi az elembontó épületben, amely műszaki védelemmel ellátott, zárt kezelőtér. 

 

A telephely vízellátása közműrendszerről biztosított. A vízhasználatból keletkező kommunális szennyvíz egy 

részét közvetlenül közcsatornába vezetik, másik részét vízzáró aknában gyűjtik, és tengelyen szállítják el a 

kecskeméti szennyvíztisztító telepre. 

 

A technológiai célú vízfelhasználásból technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Az egész telephelyen zárt rendszerű csapadékvíz elvezető és fogadó rendszer van kialakítva. 

 

A telep felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak vizsgálata céljából a csarnoképület környezetében 

monitoring kutakat üzemeltetnek, melynek mintázása és vízminta értékeinek kiértékelése rendszeres jelleggel 

megtörténik. 

 

A Kecskemét, Ipar u. 6. (hrsz.: 8364/18) szám alatti telephelyen lévő monitoring kutak a 14701-3-1/2005. 

számon kiadott, utoljára a TVH- 14701-10-9/2016. számon módosított, 2021. április 30. napjáig érvényes 

vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. 

 

A telepi vízilétesítmények a 95193-2-2/2013. számon kiadott, 2018. december 15. napjáig érvényes vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkeztek. 

 

A Kecskemét, 8364/18 hrsz.-ú ingatlanokon végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, az érintett 

ingatlanok elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, 

mederfenntartási munkálatokat nem érint. 

 

Előírások indokolása: 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. 

szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak 

betartásával hozzájárulni. 
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja 

értelmében a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység a felszín alatti 

víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével 

végezhető. 

 

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

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

rendelet tartalmazza. 

 

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése 

során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata 

illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen 

bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 8/A. § (1) bekezdése alapján a jogszabály alapján 

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges 

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi 

létesítési engedély), 

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési 

engedély) és 

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 

 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a 

felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, így az engedély kiadásához a rendelkező 

részben foglalt előírásokkal hozzájárultam. 

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés 

beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2019. május 07. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 19. 

táblázat 62. és 63. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

* 

 

A kérelmet és a mellékelt dokumentációt hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező rész 6. a) pontjában foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 

a 6. c) pontjában foglaltakat 15. § (2) bekezdése, a 6. d) pontjában foglaltakat a 15. § (1) bekezdése alapján 

tettem. A 6. b) és e) pontokat a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.  
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Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 

7. pontja tartalmazza. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00016-3/2019. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. június 

23. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

Az 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 jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. §-a alapján biztosítottam. 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást 

befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet. 

A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

A jogorvoslati eljárás díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. június 20. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)                                                                  10304752#cegkapu 

2. Szőkéné Hajdú Diána műszaki igazgató, DESIGN Kft.                                  Ügyfélkapu (4T adat szerint) 

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály  

Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                           HKP 

4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                        HKP 

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)                                        HKP 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) - tájékoztatásul                                                                         HKP     

7. Hatósági nyilvántartás 

8. KTSZO 

9. Irattár 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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