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HATÁROZAT
A Békés Megyei Kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási
tevékenység engedélyezésének ügyében – az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. kérelmének
helyt adva – az 5800 Mezőkovácsháza, Végegyházi út 3. 2447/2 hrsz. alatti telephelyen az ELECTROCOORD Magyarország Nonprofit Kft. (1132 Magyarország, Váci út 12. I. em. 1., KÜJ: 101322546) részére
veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozóan az alábbi előírásokkal
hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

I.
Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység azonosító kódja:
G0001 – Gyűjtés
Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:
5800 Mezőkovácsháza, Végegyházi út 3. 2447/2 hrsz. alatti telephely
II.
1.

Az Engedélyes adatai:
Engedélyes teljes neve: ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép- és Elektronikai Hulladék
Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Engedélyes rövid neve: ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft.
Székhelye: 1132 Magyarország, Váci út 12. I. em. 1.
KSH azonosító száma: 22102227-7022-572-01
KÜJ száma: 101322546
Telephelye: 5800 Mezőkovácsháza, Végegyházi út 3. 2447/2 hrsz.
KTJ száma: 102127738

2.

Az engedély időbeli hatálya: 2026. augusztus 31.
A határozatban előírttól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az
engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944
E-mail: hulladekgazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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3.

Jelen engedély alapján a gyűjtési tevékenységbe bevonható veszélyes hulladékok azonosító kódja,
megnevezése és éves mennyisége:
Azonosító
kódszám

Hulladék megnevezése

16

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK

16 02
16 02 10*

elektromos és elektronikai berendezések hulladéka

16 06

PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból
kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-tól

Gyűjtés
Egyidejűleg
(tonna/év) tárolható mennyiség
(tonna)

50

150

elemek és akkumulátorok

16 06 02*

nikkel-kadmium elemek

10

150

16 06 03*

higanyt tartalmazó elemek

10

150

300
50

150
150

50

150

470

150

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 a 15 01)

20 01 21*
20 01 33*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a
16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek
és akkumulátorok is megtalálhatók
veszélyes
anyagokat
tartalmazó,
kiselejtezett
elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól
Összesen:

20 01 35*

A telephelyi gyűjtésbe bevonható veszélyes hulladékok maximális összmennyisége nem
haladhatja meg a 470 tonna/év mennyiséget, a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható
maximális hulladékmennyiség pedig a 150 tonnát.
4.

Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:
Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) jelen engedély
alapján veszélyes hulladékok (elemek, akkumulátorok, PCB- tartalmú berendezések és fénycsövek
hulladékainak) gyűjtését végzi az 5800 Mezőkovácsháza, Végegyházi út 3. 2447/2 hrsz. alatti
telephelyen.
A telephely körbekerített, zárható, tulajdonosa az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft.
A hulladék telephelyre történő beszállítását részben az Avarem Kft. (2040 Budaörs Gyár u. 2.) saját
szállítási, gyűjtési engedélye alapján, részben pedig az Engedélyes a Pest Megyei Kormányhivatal által
PE/KTFO/03326-10/2021. ügyiratszámon kiadott szállításra, és gyűjtésre vonatkozó engedély alapján
fogja végezni.
Az átadótól való közvetlen hulladékátvétel a telephelyen nincs.
A hulladékok zárt csomagolásban érkeznek a telephelyre, az alapcsomagolás bontatlanul marad.
A hulladékok mérlegelése AMW 22 gy.sz. 2l50908l_l5350l típusú 2200 kg kapacitású 1 kg osztásértékű
mozgatható kalibrált béka-mérleggel történik. A mérlegelést az Engedélyes ügyvezetője által kijelölt
megfelelő végzettséggel és oktatással rendelkező dolgozó végzi; a mérlegelésről mérlegelési
jegyzőkönyv készül.
Az ellenőrző mérlegelést követően a tárolás raklapokon történik pántolva, fóliázva. A raklapok így
kerülnek továbbszállításra.
A gyűjtőedények típusai:
- Általános elektronikai rácsos gyűjtő korpusz (fém),
- Általános elektronikai Meva Kombi típ. Gyűjtő (fém),
- Általános elektronikai rácsos gyűjtő (fém),
- EUR paletta (fa),
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-

Fénycsőgy. Henger (fém),
Fémkonténer nagy (fém),
Fémkonténer kicsi (fém),
Rungen paletta (fa+fém),
Rácsos paletta (fa+fém),
Doboz nagy (papír),
Doboz kicsi (papír),
Henger (fém),
PE zsák.

A veszélyes hulladékok tárolása a telephely 150 m 2-es egységes, egybefüggő, vízzáró,
aszfaltburkolattal ellátott területén történik. Az üres gyűjtőedényeket egy különálló murvával borított 100
m2-es területen gyűjtik. A telephely különálló üzemi gyűjtőhellyel rendelkezik a veszélyes hulladékok
gyűjtésére, amelynek maximális gyűjtési kapacitása 150 kg.
A telephelyen egyidejűleg legfeljebb 150 tonna veszélyes hulladék tárolása megengedett.
5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:
1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt
legyen. Amennyiben ezen tevékenység 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 értesítenie kell a területi
környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró
Békés Megyei Kormányhivatalt az eseményről.
2. A telephelyre történő beszállítást megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító
kód), mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy
összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat II.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. A telephelyen üzemelő munkagépeken, illetve gépi berendezéseken – a helyszínen – csak az
elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár
elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.
III.
A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:
1.
A tevékenység során mindenben be kell tartani a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (a
továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) 2021. augusztus 25-én beérkezett
engedélykérelemben, illetve a 2021. szeptember 14-én benyújtott hiánypótlási dokumentációban,
a 2021. szeptember 23-án beérkezett kiegészítésben és az üzemeltetési szabályzatokban
megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok
környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő gyűjtését.
2.
Az átvett hulladékokról nyilvántartást kell vezetni. A hulladékokról adatszolgáltatást kell teljesíteni
a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére minden év március 1.napjáig.
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.
A telephelyi veszélyes hulladék üzemi hulladékgyűjtő helyre vonatkozó – a 2021. szeptember
23-én benyújtott – üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom. Az engedélyezett gyűjtőhelyen
történő hulladékgyűjtést a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. A
gyűjtőhelyen egyidejűleg legfeljebb 150 kg mennyiségű veszélyes hulladék gyűjtése
történhet.
5.
A telephelyi hulladéktároló helyre vonatkozó – a 2021. szeptember 14-én benyújtott hiánypótlás
mellékletét képező – üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom. Az engedélyezett tárolóhelyen
történő veszélyeshulladék tárolást a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. A
hulladéktárolás egyéb feltételei:
 A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható,
figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
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A tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát
rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan
biztosítani kell.
 A telephelyen egyidejűleg legfeljebb 150 tonna mennyiségű veszélyes hulladék tárolása
történhet.
 Hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl nem tárolható a telephelyen.
6.
Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok
biztonságos, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból megfelelő gyűjtéséről,
valamint a további kezelésre, hasznosításra történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak
engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt vehet igénybe.
7.
Engedélyes köteles az éves hulladékgazdálkodási felügyeleti díj arányos részét – jelen
hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 15 napon belül – megfizetni. A
befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a területi
hulladékgazdálkodási hatóság részére.
8.
Ezt követően az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig a hulladékgazdálkodási hatóság
részére éves felügyeleti díjat fizetni.
9.
A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkezni kell környezeti
káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással. A környezeti károk elhárítására szolgáló
biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem
oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a
területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
10.
Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint
balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
11.
A tevékenység esetleges felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell
szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
12.
Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a
hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított 15 napon
belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
13.
Engedélyes köteles képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához
1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének
veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a
földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított
háttérkoncentráció jellemez.
2. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és
eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek
anyaga alkalmas a veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
3. A tevékenységek végzése során észlelt bármilyen környezetszennyezéssel járó eseményt,
havária helyzetet – az elhárításra tett azonnali intézkedések megkezdése mellett –
haladéktalanul be kell jelenteni a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és
hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Békés Megyei Kormányhivatalnak.
4. A veszélyes hulladékok gyűjtése kizárólag megfelelő védelemmel ellátott térrészen történhet.
5. A telephelyen folytatott tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse, károsítsa a
közeli Királyhegyesi-Száraz ér Natura 2000 terület élővilágát.
6. A veszélyes hulladékok gyűjtése kizárólag zárt tárolókban történhet, melyeket rendszeresen
ellenőrizni kell az esetleges szivárgások észlelése miatt.
7. Kárelhárítást igénylő rendkívüli események esetén meg kell akadályozni a természeti értékek
pusztulását, valamint bármilyen szennyeződés a Királyhegyesi-Száraz érbe jusson.
8. Kárelhárítást igénylő rendkívüli eseményekről – amennyiben Natura 2000 területet érint – a
területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Békés
Megyei Kormányhivatalt – a kárelhárítás érdekében addig megtett intézkedések ismertetése
mellett –, valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságot (5540 Szarvas, Anna liget 1.)
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haladéktalanul értesíteni kell.
A bejelentéssel egyidejűleg haladéktalanul meg kell kezdeni a szennyeződés lokalizálását.
9. A telephelyen folytatott hulladékgyűjtési tevékenység során keletkező diffúz levegőterhelést az
elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell
csökkenteni.
10. Az ingatlan – kiemelten a közlekedőutak, a tároló területek – rendszeres karbantartásáról és
tisztán tartásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező
anyag juthasson a levegőbe.
11. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.
C) Közegészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:
1.
A foglalkoztatottak részére biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal szemben megfelelő
védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, beleértve azok elkülönített tárolását, rendszeres
tisztítását, karbantartását, és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét.
2.
A foglalkoztatottak előzetes és időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. Az orvosi
alkalmassági vizsgálatot foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kell végeztetni.
3.
A telephelyen található szociális helyiségek, valamint a gyűjtőedényzetek és az autórakterek
tisztán tartása, fertőtlenítése során, használt: - veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek
tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során
a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a tevékenység végzésére a
tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez
nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon
történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.
4.
A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az előző bekezdés szerint felelős
személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az
egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse,
károsíthassa.
5.
A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell
megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne
veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak
kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett
tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a munkavégző a felelős.
6.
A veszélyes anyagot, illetve a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás, illetve
továbbadás, forgalmazás céljából más, az azonosítást szolgáló feliratozás (címkézés) nélküli
csomagolóeszközbe áttenni nem lehet.
7.
A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett
tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb
tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.
8.
A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket a
vonatkozó rendelet előírás szerinti meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés
alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton
vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS”
szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek
legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.
9.
A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében az
üzemeltetőnek védekezni szükséges.
10. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a
környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség
veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.
11. Mivel az ingatlan nincs rákötve a települési szennyvízhálózatra, ezért egy olyan egy vagy több,
zártan és vízzáróan kialakított tartályból, illetve medencéből álló egyedi zárt szennyvíztárolót
(közműpótló műtárgyat) kell üzemeltetni, amely a szennyvizek időszakos ártalommentes
gyűjtésére és tárolására szolgál. A telephely üzemelése során folyamatosan gondoskodni kell az
időszakos gyűjtés és tárolás után a szennyvíz ártalmatlanításáról.
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IV.
A határozat a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Megyei
Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani.
A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.
Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a
nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően
módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a
Békés Megyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a
bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan
hozzáférhetővé teszi.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat,
költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az ekormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali
kapujára (BEMKHKTF).
Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a
védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a
perbeállítástól számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.
A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.
A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog
illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen
esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
Jelen határozatról készült közleményt a hulladékgazdálkodási hatóság tizenöt napra közhírré teszi.
A közhírré tétel napja: 2021. szeptember 24.
A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

INDOKOLÁS
Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) 2021. augusztus 26-án kérelmet
nyújtott be a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztályára (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság), melyben az 5800 Mezőkovácsháza,
Végegyházi út 3. 2447/2 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes
hulladékok gyűjtése) vonatkozásában hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.
Fentiek alapján 2021. augusztus 26-án közigazgatási hatósági eljárás indult.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése
alapján a BE/38/05135-5/2021. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam az Engedélyest, hogy a kérelmére indult
eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:
„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként
a) a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti
egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.
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(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal
az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest főváros
területére terjed ki.)”
Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti gyűjtési tevékenység csak a Békés Megyei Kormányhivatal
illetékességi területére terjed ki (Mezőkovácsháza), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdés alapján a
Békés Megyei Kormányhivatal az eljáró hulladékgazdálkodási hatóság.

A Ht. 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban 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
tevékenység,
a
hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő
létesítmények utógondozása;
42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő,
valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő
ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a
hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő
elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási
műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;”
A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:
„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben
meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély
vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”
A hulladékgyűjtési tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi
követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági
engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1)
bekezdése és 11. §-a tartalmazza. A kérelmi dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az nem
tartalmaz minden adatot a végezni kívánt tevékenységgel kapcsolatban, ezért hiánypótlási végzés került kiküldésre
2021. szeptember 8-án, melyre Engedélyes 2021. szeptember 14-én nyújtotta be a hiánypótlási dokumentációt.
A veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a
1. melléklet 4. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.
Ezért jelen esetben a 1. melléklet 4. pontban foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek,
valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen,
országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik,
továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és
európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való
megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői
Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/38/05263-2/2021. ügyiratszámú
véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a
rendelkező rész III. B) pontjában.
A veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján
az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.
Ezért jelen esetben a 1. melléklet 3. pontban foglaltak – környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így
különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen
anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása,
közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a Békés Megyei
Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát a fenti szakkérdés vizsgálatára. A
Népegészségügyi Osztály a BE-06/NEO/5651-2/2021. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi
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szempontból – megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész III. C)
pontjában.
Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam
meg:
 Az Engedélyes által folytatott veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység nem tartozik a környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.
25.) Kormányrendelet hatálya alá, így előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására nem volt szükség.
 Az 5800 Mezőkovácsháza, Végegyházi út 3. 2447/2 hrsz. alatti telephely tulajdonosa Electro-Coord
Magyarország Nonprofit Kft.
 Mezőkovácsháza Város Jegyzője a II/1525-5/2013. ügyiratszámon igazolást állított ki a
Mezőkovácsháza, Végegyházi út 3. 2447/2 hrsz. alatti telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási
tevékenység nyilvántartásba vételéről.
 A hulladékok telephelyre történő beszállítását az Engedélyes, illetve más gazdálkodó szervezet
(Avarem Kft.) külön engedély alapján végzi.
 A telephely zárt, körbekerített.
 A hulladékok mérlegelése a telephelyen történik, ezt követően hulladékokat felvezetik a
nyilvántartásba.
 Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a telephely veszélyes hulladék
tárolóhelyének és üzemi gyűjtőhelyének üzemeltetési szabályzatait. Az üzemeltetési szabályzatokat
a Rendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének III. A) 4. és III. A) 5.
pontjaiban jóváhagytam.
 Földtani közeg védelmi szempontú megállapítások:
Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) a hulladék szállításához
bérelt gépjárműveket vesz igénybe, hogy a telephelyre eljuttassa. Az átadótól közvetlen
hulladékátvétel nincs.
A gépjárművek szervizelését külső vállalkozó végzi együttműködési keretmegállapodás alapján.
A telephelyen a hulladékgyűjtése az alábbi gyűjtőedényekben történik: rungen paletta, rácsos gyűjtő,
papír gyűjtő, gyűjtőhenger, stb.
Az átmeneti tárolása a hulladékoknak fajtánként, az átadott gyűjtőedényekben, felnyitás nélkül
történik.
A telephelyre beszállított veszélyes hulladék telephelyen történő maximális tárolási ideje 1 év.
A telephelyen a veszélyes hulladékok tárolására alkalmas 150 m 2 nagyságú egységes, egybefüggő
vízzáró aszfaltburkolattal ellátott terület.
A szennyvíz elvezetés a telephelyen zárt rendszerű szennyvíztároló aknába történik.
A telephely kerítéssel van körbekerítve.
A telephely betonozott útról megközelíthető.
A kérelmi dokumentáció részletesen taglalja, hogy a földtani közeg szennyezettségét érintő
telephelyi havária esetén milyen szükséges intézkedéseket kell tenni, a kárelhárításhoz szükséges
felitatóanyagok, illetve eszközök a telephelyen rendelkezésre állnak.
A rendelkezésemre álló nyilvántartások alapján megállapítottam, hogy a Mezőkovácsháza, belterület
2447/2. hrsz. alatti telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.
 Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy az érintett ingatlan és környezete védett
természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érint, a legközelebbi
természetvédelmi jelentőséggel bíró terület a kb. 200 m-re D-re található Királyhegyesi-Száraz ér,
ami része az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Natura 2000 rendelet) kihirdetett Száraz-ér
(HUKM20004) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek, mint Natura 2000 terület, illetve
része az Országos Ökológiai Hálózatnak, mint ökológiai folyosó.
 Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a telephely védendő épületektől
és területektől távol helyezkedik el. A vélelmezett hatásterületen belül (100 m) védendő
létesítmények nincsenek. A telephely üzemeltetése által keltett zajkibocsátások a zajtól védendő
környezetben észlelhető mértékű környezeti zajt nem okoznak. Előzőek alapján a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3)
bekezdése szerint környezeti zajkibocsátási határértéket nem kell megállapítani.
 Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy bejelentésköteles légszennyező forrás
nem üzemel.
 Engedélyesnek nincs adók módjára behajtandó köztartozása a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.
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Engedélyes tevékenységéhez tartozó környezetvédelmi megbízotti feladatokat Nyist Csaba látja el,
akinek végzettsége a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló
11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak megfelel.
Engedélyes a HDI Versicherung AG Magyarországi fióktelepénél rendelkezik környezetszennyezési
felelősségbiztosítással, mely megfelel a Ht. 71. §-ban, a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdés i)
pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Kvt.) 101. § (5) bekezdésében foglaltaknak.
Engedélyes a CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700024-44951809-51700007 számú letéti számláján
300.000 Ft, azaz háromszázezer forint zárolt összeggel rendelkezik.

Környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság
kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (1), valamint 1. számú melléklet 4. pontjában
foglaltak figyelembe vételével adtam meg.
Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín
alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. c) pontján, a földtani közeg és
a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések
méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.
Természetvédelmi előírásaimat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.), és a
Natura rendelet alapján tettem:
Natura rendelet 4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3.
számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.
Tvt. 17. § (1) A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok
biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek
kíméletével kell végezni.
Tvt. 42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása,
károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
Tvt. 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy
búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”
Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a tevékenység végzésére vonatkozóan a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 7. § (4) bekezdésében, valamint a 26. § (1) és (2) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével tettem meg.
Zaj- és rezgés elleni védelem szempontú megállapításom a zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján tettem meg.
Népegészségügyi előírásaim a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet 8. § (4) bekezdésén; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontján; a
kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1), (2) bekezdésén, a 20. § (3) bekezdésén, a 21. §
(4) bekezdésén, 28. § (3) bekezdésén; a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és
ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes
szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésén alapul, valamint a fertőző
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998.
(VI. 3.) NM rendelet 36. § (2) bekezdés h) és i) pontjain és 4. számú melléklet 7. pontján a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.)
Kormányrendeletben 3. § (2) bekezdés a) és c) pontjain; az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdésén; valamint a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdésén alapulnak.
A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az
ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus
döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43.
§ (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.
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A határozat a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 62. § (1) és 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. §
(2) bekezdésében foglaltakon alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi
követelményeknek.
Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.
A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye
nem volt.
A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.
Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1.
melléklet 4.6. és 11. alapján 180.000 Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetése megtörtént.
A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.
A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén
alapul.
A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A
döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1)
– (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.
A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13.
§ (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.
A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.
A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.
A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.
A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési
jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.
A közhírré tételről szóló tájékoztatás az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1)
bekezdésére. A közhírré tételhez joghatás nem fűződik. A közlemény a BÉMKH Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján, a Kormányzati portálon közhírré
tételre kerül a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében.
A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.
Felhívom 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, hozzájárulások beszerzése alól.
A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.
A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2)
bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén,
valamint a Hghr. 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésében, és a 2.
Gyula, 2021. szeptember 24.
Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Szabados Zoltán
osztályvezető
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