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Határozat  

 
 

I. 
 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi, természetvédelmi és területi 
hulladékgazdálkodási hatóság) az INTER-METÁL RECYCLING Korlátolt Felelősségű Társaság 
[székhely: 1211 Budapest, Budafoki út 5-7.; KÜJ: 100392627; cégjegyzék szám: 01-09-660733; 
adószám: 12266355-2-44; KSH szám: 12266355-3832-113-01; (a továbbiakban: engedélyes)] részére – 
kérelmének helyt adva– 

 

jóváhagyja,  
 

a 4090 Polgár, Hajdú út 39. szám (0273 hrsz.; KTJ: 102021975) alatti telephelyen található 
hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot. 

 
 

II. 
 
 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság 
engedélyezi, 

 
veszélyes és nem-veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését, valamint nem veszélyes hulladékok 
hasznosítását az alábbiak szerint: 
 

 
III. 

 
1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a 

hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület: 
 

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése, valamint nem veszélyes 
hulladékok hasznosítása az engedélyes 4090 Polgár, Hajdú út 39. szám (0273 hrsz.; KTJ: 
102021975) alatti telephelyén. 
 
Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek 
felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete, valamint a 
hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 
szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint:  

 
R12    Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez 
a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az 
R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, 
zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); 
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- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 
- E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás); 
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 
- E02 – 08 hulladékká volt elektromos, elektronikus berendezés bontása 

R3  Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a 
komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában 
foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó 
gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő 
visszanyerését) 

R3a  Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése 
R4  Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az 

újrahasználatra való előkészítést.) 
R13    Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az 
elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) 
bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti]. 
 
 
Gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti 
azonosító kódját, megnevezését, mennyiségét és kezelési kódjait az 1. sz. melléklet  tartalmazza. 

 
2. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

a.) Személyi feltételek: 
Az engedélyes a hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység végzéséhez 
megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. 

 
b.) Tárgyi feltételek: 

- 30 tonnás hídmérleg 
- lángvágó 
- mobil olló 
- mobil bálázó-tömörítő gép 
- rakodógép, villástargonca 
- konténerek 
- kézi szerszámok, pántoló 

 
c.) Biztosítási feltételek: 

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes 
környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik az Allianz Hungária Zrt.-nél 
(kötvényszám: 324368596), valamint a K&H Bank Hungary Zrt.-nél vezetett D269/2012709 
betétszámon 200.000,- Ft került lekötésre. 
 
Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az 
engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani. 

003902979600 
3. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői: 

A hulladékok átvétele a telephelyen történik. A mérlegelést követően a lerakodás gépi, illetve kézi 
erővel történik. Lerakodás közben megtörténik a szemrevételezés, valamint a fémek, fémkeverékek 
beazonosítása. A különböző hulladék típusokat külön-külön, szilárd burkolattal ellátott helyen 
tárolják ömlesztve. A fémtartalmú veszélyes hulladékok a telephelyen található csarnoképületekben 
kerülnek gyűjtésre, tárolásra.  
 
Az átvett hulladékok további hasznosíthatóságának érdekében azok további manipulálása 
szükséges. 
A válogatás kézi erővel történik. Az aprítás, darabolás, törés célja, hogy a szállíthatóság, 
rakodhatóság érdekében „adagolható” méretet érjenek el, melyhez lángvágót, gyorsdarabolót, 
gyorsvágót, mobil ollót használnak. 
Az átvett veszélyes fa hulladékokat (elsősorban impregnált fa villanyoszlopok) a telephelyen 
emelővillás targonca, illetve polipmarkolós rakodógéppel mozgatják. A fa hulladékokról, 
szemrevételezés alapján, az impregnált részt eltávolítják faipari eszközökkel (szalagfűrész, 
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láncfűrész, kézi fűrész). A megtisztított fa hulladékokat nem veszélyes hulladékként elszállítatják hő 
hasznosítás céljából, vagy azokat hasznosítják, jellemzően alkalmassá teszik újra használatra. 
A tömörítést, bálázást mobil bálázó berendezéssel végzik.  
Az elektronikai hulladék bontása során kézi szerszámokkal történő szétszerelés történik. A 
technológia során mindig a le-vagy a kiszerelt anyag kap új hulladékazonosító kódot, a megmaradt 
hulladék ugyanazon a kódon marad, mint amin az átvételre került.  
 
Az előkezelés követően a nem veszélyes fa hulladékok, illetve egyéb nem veszélyes fa hulladékok, 
illetve fémhulladékok termékké való hasznosítása történik.  
 

4. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői: 
A telephely tárolásra alkalmas területe ~5000 m2. 
A telephelyen kizárólag kommunális vízfelhasználás történik. Technológiai vízfelhasználás nincs.  
A telephelyen jelentésköteles helyhez kötött pont- vagy diffúzforrás nem üzemel.  
 
Az előkezelési és hasznosítási tevékenység során segédanyag felhasználása nem történik.  
 
A tevékenység során keletkező másodlagos hulladékok:  
 
Azonosító 
kód 

Megnevezés 

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 
12 01 02 vasfém részek és por 
12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 
12 01 04 nemvas fém részek és por 
12 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 
15 01 03 fa csomagolási hulladék 
15 01 04 fém csomagolási hulladék 
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 
15 01 07 üveg csomagolási hulladék 
16 01 17 vasfémek 
16 01 18 nemvas fémek 
16 01 19 műanyagok 
16 01 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek 
16 02 11* klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés 
16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik  
 a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

16 02 14 
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő 
hulladéktípusoktól 

16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 
16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től 
16 06 01* ólomakkumulátorok 
16 06 02* nikkel-kadmium elemek 

16 08 01 
arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált 
katalizátorok (kivéve a 16 08 07) 

17 01 01 beton 
17 01 02 tégla 
17 01 03 cserép és kerámia 

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

17 02 01 fa 
17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa 
17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 
17 04 02 alumínium 
17 04 03 ólom 
17 04 04 cink 
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17 04 05 vas és acél 
17 04 06 ón 
17 04 07 fémkeverék 
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 
17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel 
17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 
17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

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  

19 10 01 vas- és acélhulladék 
19 10 02 nemvas fém hulladék 
19 12 01 papír és karton 
19 12 02 fém vas 
19 12 03 nemvas fémek 
19 12 04 műanyag és gumi 
19 12 05 üveg 
19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 
19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 
19 12 08 textíliák 
19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 

19 12 11* 
egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert 
hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 

19 12 12 
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék 
(ideértve a kevert anyagokat is) 

20 01 01 papír és karton 
20 01 11 textíliák 
20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés 

20 01 33* 
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 

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

20 01 35* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól 

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 
20 01 37* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 
20 01 39 műanyagok 
20 01 40 fémek 

 
5. A telephely bezárásának feltételei: 

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés 
következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és 
területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és 
a további teendőket.  

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során 
keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított 
szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat. 

 
6. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás: 

A hulladék gyűjtésből, előkezelésből és hasznosításból esetlegesen bekövetkező 
környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése 
során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes 
haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, 
a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefaxon és e-
mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került 
hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül 
gondoskodni köteles.  
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IV. 
 

 
Hulladékgazdálkodási előírások: 

1. A gyűjtés, kezelés és hasznosítás során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát 
rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

2. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 5000 tonna nem veszélyes hulladék és 150 tonna veszélyes 
hulladék tárolható. 

3. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése során maradéktalanul be kell tartani az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

4. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a 
hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben 
tárolható. Ha a hulladék mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerbe nem 
helyezhető a tárolása ömlesztve is történhet. 

5. A hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán 
szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható 
legyen. 

6. Nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak 
ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell elhelyezni. 

7. A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, 
tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási 
műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló 
edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről. 

8. A tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, 
figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. 

9. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és 
biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. 

10. A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott 
hulladéktároló hely szabályzatban foglaltakat be kell tartani.  

11. A gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt 
követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell. 

12. A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett, valamint kezelt hulladékokról a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni. 

13. Adatszolgáltatási kötelezettségének nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése esetén, 
évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig, veszélyes hulladék esetén negyedévente a 
tárgynegyedévet követő 30. napig, illetve nem veszélyes hulladék hasznosítása esetén 
negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie. 

14. A hulladék gyűjtéséről, előkezelésekről és hasznosításáról technológiánként üzemnaplót kell 
vezetni. 

15. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől 
vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.  

16. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket 
érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy 
az engedélyes köteles azt 15 napon belül a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi 
hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni. 

17. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, 
befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.  

18. A környezeti károk elhárítására az engedélyesnek érvényes környezetvédelmi 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely nem mondható fel, illetve megszűnése és/vagy 
szünetelése esetén az engedélyezett tevékenység nem végezhető. 
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Környezetvédelmi előírások:  
 
1.  A telephely működtetése során jelentéskötelezett légszennyező pontforrás kizárólag a 

környezetvédelmi hatóság által kiadott pontforrás létesítési-, illetve működési engedély birtokában 
létesíthető, illetve üzemeltethető. 

2. A telephelyen diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb 
technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag 
kerüljön a levegőbe, illetve zavaró hatást ne okozzon. 

3. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni a 
szomszédos ingatlanok diffúz porterhelését. Ennek érdekében a telephely területén, illetve annak 
környezetében a deponálások, törések során a diffúz levegőterhelés megakadályozása érdekében 
műszaki intézkedéseket kell tenni (nedvesítés, porelszívás stb.). 

4. Bűzzel járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell 
akadályozni, hogy bűzkibocsátás történjen a környezeti levegőbe. Ennek érdekében a telephelyen 
végzett tevékenységet olyan műszaki megoldások alkalmazásával kell végezni, amely biztosítja, 
hogy a környezeti levegő diffúz bűzterhelése az elérhető legkisebb mértékű legyen. 

5. A tevékenységgel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő 
intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne 
okozzon. 

6. A környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is 
kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás vagy intézkedés megtételére. Az elérhető 
legjobb technika alkalmazása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával 
biztosítani kell, hogy a hulladék gyűjtése és szállítása során a zaj- és rezgéskibocsátás a környezeti 
zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendeletben előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető 
legkisebb mértékben zavarja. 

7. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető 
környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.  

8. Az engedélyezett tevékenység végzése során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással 
és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely 
területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint az előkezelés helyének 
burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd legyen és maradjon. 

9. Hulladékok tárolása és előkezelése kizárólag olyan helyen végezhető, ahol a tárolótér, valamint az 
ahhoz vezető közlekedési útvonal burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd. 

10. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki 
védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, 
amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani 
közeg irányába. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot 
olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben kell gyűjteni, amely ellenáll a 
hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését, 
ezáltal a földtani közeg szennyezésének lehetőségét. 

11. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav.) 1. számú melléklete 
szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért fokozott figyelmet 
kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására. A kezelés során használt eszközök, 
berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A földtani 
közeg esetleges szennyeződése esetén a szennyeződés mértéke nem okozhatja 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 (a továbbiakban: 
Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb 
állapotot. 

12. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felitatására, semlegesítésére és 
eltávolítására alkalmas – a havária tervben szereplő – kárelhárítási anyagokat, eszközöket 
folyamatosan készenlétben kell tartani. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az 
engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell. 

13. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés 
elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, 
annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul – telefonon, 
majd írásban is – értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. 
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Természetvédelmi előírások:  
 
1. A tevékenységet a természeti értékek védelme mellett kell végezni.  
2. Az ingatlanon megtelepedő, költő madárfajok egyedeinek biztonságát, élettevékenységeinek 

zavartalanságát biztosítani kell. 
3. Külső világítás a területen az alábbiaknak megfelelően alakítható ki:  

• Teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás lámpák alkalmazhatóak, olyan 
módon felszerelve, hogy az a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre ne 
világítson,  

• A területen külső világítás kialakítása során az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 54. § (2) 
bekezdésében foglaltakat be kell tartani. 

4. A munkálatok során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a 
munkálatokat fel kell függeszteni, és haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes 
természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a természeti értékek védelme érdekében a munkálatokat 
leállíthatja, valamint a természetvédelmi hatóság útján további korlátozásokat tehet. 

 
 
Közegészségügyi előírások: 
 
A mai napon a HBMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresése alapján megvizsgáltam az Inter-Metal Recycling Kft.  
(székhely: 1211 Budapest, Budafoki u. 5-7.) által a 4090 Polgár, Hajdú út 39. szám alatti ingatlanon 
veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési,valamint nem veszélyes hulladék 
hasznosítási engedélyezési eljárásának keretében az egészségkárosító kockázatok és esetleges 
hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése 
módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítése 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 vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést. 
 
A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és 
előkezelési, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítási engedély kiadásához közegészségügyi 
szempontból az alábbi állásfoglalást adom: 
 
1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére szolgáló gép, 

berendezés és más eszköz tisztítása, fertőtlenítése rendeltetési helyen, olyan térburkolattal és 
mosótérrel ellátott területen zárt rendszerben történhet, ahonnan a képződő szennyvizet egyedi, zárt 
szennyvíztárolóba vagy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet 
szerint végzett előtisztítást követően közcsatornába kell elvezetni. 

2. A tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására szolgáló 
telephely rágcsáló-, rovar- és kártevő-mentesítését szükség szerint, de legalább évente kell 
elvégezni. 

3. A hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi 
követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető. 

4. Ha foglalkozásszerűen veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végeznek 
tevékenységet, vagy abban változás következik be, bejelentést/változás-bejelentést kell tenni 
Osztályunk felé.  

5. Valamennyi veszélyes anyag, készítmény biztonsági adatlapjával rendelkezni szükséges, valamint az 
adott tevékenységre vonatkozóan kockázatbecslést kell készíteni, a kockázatbecslés 
felülvizsgálatáról gondoskodni szükséges. 
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V. 
 
 

Az eljárásban közreműködő hatóság állásfoglalása: 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Szolgálat 35900/5757-1/2022.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 
Az INTER-METAL RECYCLINGKft. (1211 Budapest, Budafoki út 5-7.) részére a 4090 Polgár, Hajdú út 
39.,0273 hrsz. alatti ingatlanon veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és 
hasznosítási engedély módosításának kiadásához  

 
az alábbi feltételekkel hozzájárulok: 

 
1. A tevékenységet úgy kell végezni, az anyagokat, gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a 

219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi 
állapota. A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb 
állapotát.  

2. A tevékenység során fedetlen, burkolatlan helyen nem tárolható olyan anyag, termék, hulladék, amely 
következtében a felszíni, illetve alatti víz elszennyeződhet. A burkolt, burkolatlan felületeken csak 
olyan (nem veszélyes) hulladék tárolható, amelyről a csapadékvíz hatására szennyező anyag nem 
oldódik ki, nem mosódik le.  

3. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy 
károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény szerinti 
felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles. 

4. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi 
vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés 
megkezdéséről (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet. 11. § (2) bek. Szerint). 

 
Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslatnak hely nincs, az az eljárást befejező döntés 
elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 
 

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
35960/736-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, természetvédelmi Főosztály 
Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48. szám) (a továbbiakban: Hivatal) 
megkeresése alapján az INTER-METÁL RECYCLING Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1211 
Budapest, Budafoki út 5-7.; adószám: 12266355-2-44; KÜJ: 100392627) (a továbbiakban: Ügyfél) 
kérelmére a 4090 Polgár, Hajdu u. 39. szám alatti telephelyére (a továbbiakban: Telephely) vonatkozólag 
a Telephelyen folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint nem 
veszélyes hulladék hasznosítási engedélyezési ügyében az engedély megadásához tűzvédelmi 
szempontból 
 

hozzájárulok 
 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság 
határozata, ennek hiányában az eljárás megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg. 
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VI. 
 
 
Jelen engedély 2027. augusztus 15. napjáig érvényes. 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint 
engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.  
 
A hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más 
jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. 
üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.). 
 
A hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedély visszavonásra kerülhet, ha: 

1. az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, 
2. az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 
3. az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, 
4. az engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, 
5. az engedélyes nem tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségének, 
6. az engedélyes akadályozza a környezetvédelmi hatóságnak a hulladék gyűjtési, előkezelési és 

hasznosítási ellenőrzésével kapcsolatos eljárását. 
 

 
VII. 

 
 

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.  
 
A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per 
kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a 
Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.), de a 
vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-
48.) címén benyújtani.  
 
Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is 
előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott 
nyomtatványon is előterjesztheti. 
 
Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden 
elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus 
ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg. 
 
A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client. 
 
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 
hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a 
halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni 
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.  
 
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 kérheti.  
 
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági 
eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le 
nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt. 
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Indokolás  

 
 
 
Az INTER-METÁL RECYCLING Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1211 Budapest, Budafoki út 
5-7.) veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési, valamint nem veszélyes hulladék 
hasznosítási engedélykérelmet nyújtott be a 4090 Polgár, Hajdú út 39. szám (0273 hrsz.; KTJ: 
102021975) alatti telephelyére vonatkozóan.  
 
A kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási szempontból lényeges 
leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét. 
 
A beadvány mellékletként tartalmazza a helyszín rajzot, környezetszennyezési felelősségbiztosítási 
kötvényt, eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, pénzügyi garancia meglétének igazolását, 
nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak 
figyelembe vételéről, havária tervet, nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, 
nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, a telephely nyilvántartásba vételét, 
foglalkozás-egészségügyi szerződést, a tevékenység irányítását ellátó környezetvédelmi végzettségű 
alkalmazott bizonyítványát, telepengedélyt, bérleti szerződést, hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó 
igazolást. 
 
A telephelyen található hulladéktároló hely rendelkezik a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi 
hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal. 
 
Az engedélyes benyújtotta környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott – adatlapot, mely alapján megállapításra került, hogy 
a tevékenység végzése során jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.  
 
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. 
pontjában és a 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került a rendelkező 
rész Környezetvédelmi előírások fejezetében található előírásokkal, mely az alábbiak szerint került 
indokolásra:  

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a 
tevékenység engedélyezésének környezetvédelmi szempontból az általános jogszabályi 
előírások, valamint az egyedi feltételek betartása esetén akadálya nincs. 
 
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. 
melléklet 4. pontja és a 2. sz. melléklet 3. pontja alapján az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. pontokban 
foglalt levegőtisztaság-védelmi feltételek kerültek előírásra. 

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

értelmében 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. 

 

A Lev.R. 25. § (1) bekezdése értelmében helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély 
birtokában létesíthető és üzemeltethető. 
 
A telephely működtetése során keletkező hulladékok nyílt téri, illetőleg háztartási 
tüzelőberendezésben történő égetése a Lev.R. 27. § (2) bekezdésének értelmében tilos. A 
hivatkozott jogszabályhely értelmében engedély nélküli nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha 
a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. 
 
A Lev.R. 28. § (2) bekezdése értelmében a közúti jármű üzembentartója, a vasúti jármű 
üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről 
gondoskodni köteles. 
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A Lev.R. 30. § 
(1) bekezdése értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával 
végezhető. 
(2) bekezdése értelmében, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot 
zavaró bűzzel való terhelésének megelőzősét, további műszaki követelmények írhatók elő, 
például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási 
hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése 
műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy 
megtiltható. 
 
A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feltételek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján kerültek előírásra. 
 
A telephely részben térbetonnal ellátott. A burkolt felületen tárolt anyagok 
szennyeződésmentesek, azokról szennyező anyagot a csapadék nem tud lemosni. A tárolás 
során a tárolt hulladék szennyeződés mentességére különös figyelmet fordítanak, melyet az 
átvételkor, illetve a tárolóhelyen történő elhelyezéskor is ellenőriznek. A tárolóhely szilárd 
egybefüggő betonozott burkolattal ellátott tárolótér, amely szekcionálható (pl.: betonelemekkel 
elválasztható), rendelkezik nyitott szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterülettel, zárható 
csarnoképülettel- zárt színesfém tároló konténerrel, munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhellyel, 
valamint szociális- és irodahelyiséggel. A tárolási mód a hulladék jellegének és típusának 
megfelelően történik, ömlesztve, szilárd burkolattal ellátott felületen, konténerben, hordóban, big-
bag zsákban, saválló gyűjtőedényzetben, veszélyes hulladéknak minősülő hulladéktípusok 
esetében csarnoképületben, vagy nyitott szín alatt, csapadéktól elzárt módon, szilárd burkolattal 
ellátott felületen. A gyűjteni kívánt nem veszélyes hulladékok tárolása kizárólag szilárd 
burkolattal ellátott egybefüggő burkolattal ellátott felületen történik. A veszélyes hulladékok 
esetében a tárolás a 25-cm es betonaljzattal, és a 2/3 részben beton oldalfallal rendelkező nyitott 
színben tervezett.  
 
A gépjárművek meghibásodása, a hidraulikai rendszer kilyukadása (havária) esetén, 
olajszármazékok kerülhetnek a területre. Az elfolyt olaj felitatása érdekében a területen mindig 
szükséges tartani olajfelitató anyagokat (homok, rongy).  
 
A havária tervben szerepelnek a kárelhárítás feltételei, valamint a havária esetén szükséges 
intézkedések, illetve az értesítendő hatóságok. A telephelyen kármentesítő anyagokat tartanak.  
 
Normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés. Amennyiben a 
tevékenységet kellő körültekintéssel, valamint a benyújtott dokumentációkban és a vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint végzik, a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése kizárható. A 
kérelemben foglaltak, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a földtani 
közeg védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés 
biztosított. 
 
A környezetvédelmi hatóság előírásait – a földtani közeg védelme tekintetében – a Fav. 10. § (1) 
bekezdés a)-c) pontjaira, a Favhér. előírásaira, valamint az egyes hulladékgazdálkodási 
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 
rendelet 18. § (1) bekezdése és 2. mellékletének 2.3. a) pontjára alapozta. 
 
Az érintett földrészlet (Polgár 0273 hrsz) nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem képezi 
részét a Natura 2000 hálózatnak. 
 
A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység esetében jelentős környezeti hatás 
nem feltételezhető. 
 
Az érintett területen esetlegesen élő, megtelepedő és a környéken táplálkozó védett, fokozottan 
védett madárfajok, valamint a további védett, fokozottan védett faj élettevékenységeinek 
zavartalansága, egyedeinek biztonsága érdekében a rendelkező rész pontjaiban leírt feltételeket 
adja a környezetvédelmi hatóság. 
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A védett és fokozottan védett állat- és növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a 
fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az 
Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 
közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet határozza meg. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban Tvt.) 42. § (1) bekezdése 
alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, 
károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása., továbbá a 43. § (1) bekezdése szerint: 
tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának 
és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 
búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 
 
A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, 
életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 
Az OTÉK 54. § (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján az építmény megvilágítását, a köz- és 
díszvilágítást, a fényreklámot és a hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a 
fényhatás az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa és fényszennyezést ne okozzon. 
 
Az OTÉK 1. számú mellékletének 38. pontja értelmében a fényszennyezés olyan mesterséges 
zavaró fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak 
irányába, illetve nem a megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges 
fénylését vagy káros élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt negatív 
hatásokat is. 
 
A kültéri világítás és az abból adódó fényszennyezés az éjszakai életmódot folytató állatok 
egyedeinek (rovarok, denevérek) életfolyamatainak zavarását, esetleges elhullását eredményezi, 
ezen felül tájesztétikai szempontból is jelentős tényező: a természetközeli táj megjelenéséhez 
hozzátartozik az éjszakai sötétség és a csillagos ég látványa, ezért nem elfogadhatók a területről 
kifelé, illetve felfelé világító lámpatestek. 

 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási 
hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja és a 2. sz. 
melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2022. augusztus 22. napján 
adott feljegyzésében hozzájárult az engedély kiadásához és azt az alábbiakkal indokolta:  

1. „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7. §,  

2. a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény 19. § (1) bekezdés, 28. § (3) bekezdés, 
29. § (1) (2) bekezdései. 

 
A szakkérdés vizsgálatát „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 
2. pontja és „a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról” 
szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 25. § rendelkezései alapján folytattam le.  

  
  
A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken 
alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 19. pont 55., 56., 57. és 58. alpontja alapján 
megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát, 
aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:  
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
(továbbiakban: Főosztály) a HB/17-HGO/01556-7/2022. számú ügyiratában a Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Szolgálat (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) szakhatósági állásfoglalását 
kérte az INTER-METAL RECYCLINGKft. (1211 Budapest, Budafoki út 5-7.) részére a 4090 
Polgár, Hajdú út 39. hrsz. alatti ingatlanon veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, 
előkezelési és hasznosítási engedély kiadásához. 
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A kérelem mellékleteként csatolták Ónodi Zoltán környezetvédelmi megbízott által összeállított 
engedélyezési dokumentációját melyből az alábbiakat állapítottam meg: 
A telephely rendelkezik veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladék gyűjtési, előkezelési és 
hasznosítási engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2022. szeptember 30-án lejár, ezért kéri 
annak újbóli kiadását. 
Az eddig végzett tevékenységben jelentős változás nem lesz. A tevékenység volumene nő meg 
25%-ot nem meghaladó mértékben. 
A tevékenység nem jár vízkivétellel sem felszíni sem felszín alatti vizekből. Technológiai 
szennyvíz nem keletkezik. A tevékenységnek nincs a talajba, felszíni vizekbe vagy felszín alatti 
vizekbe történő kibocsátása. 
A veszélyes hulladékok gyűjtése zárt, fedett, csapadéktól elzárt, szilárd burkolatú gyűjtőhelyen 
történik. 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével 
összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Polgár település érzékeny területen 
fekszik.  
Az érintett terület(ek) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal 
kijelölt vízbázis védőterületet nem érint. 
 
A vizek lefolyására, mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására, nem gyakorol hatást. 
 
A dokumentáció alapján megállapítható, hogy tárgyi tevékenység végzésének vízgazdálkodási 
és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a veszélyes és nem veszélyes hulladék 
gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedély kiadásához feltétellel hozzájárulunk. 
 
A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2022.augusztus 16-án érkezett a hatósághoz. A 
szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól 
számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §). Az ügyintézési határidő 
betartásra került. 
 
A döntés elleni önálló jogorvoslat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint 
a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 
állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 
29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57 és 58alpontja figyelembevételével hoztam meg. 
 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság a Korm. rendelet 1. sz. 
melléklet 19. pont 54. alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, akik az 
engedély kiadásához hozzájárultak és azt az alábbiakkal indokoltak: 
 

Az Ügyfél kérelmére indult veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, 
valamint nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó tevékenység végzésével 
kapcsolatos működési engedélyezési eljárásban a Hivatal, mint engedélyező hatóság 2022. 
augusztus 16-án megkereste a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (a továbbiakban: 
Kirendeltség)., mint első fokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása 
céljából. 
 
A Kirendeltség helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint a rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint nem veszélyes 
hulladék hasznosítására vonatkozó tevékenység végzésével kapcsolatos engedélyezési 
eljárásban az engedély megadásához hozzájárult. 
 
Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 
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Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken 
alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi 
kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint 
ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 

 
A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi 
hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht.,  valamint ezen határozat előírásainak 
betartásával a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése, valamint nem veszélyes 
hulladék hasznosítása hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező 
részben leírtaknak megfelelő döntést hozott. 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja figyelmét, hogy 
a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett. 

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése a 
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján került meghatározásra.  
 
A határozat rendelkező részének VI. pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján 
került megállapításra. 
  
Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 1.110.000,- Ft, azaz 
egymillió-száztízezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett. 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem 
elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 
Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, 
hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a 
szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható. 
 
A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi 
hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 30 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési 
határidejének lejárta: 2022. augusztus 27. 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát az 
ügyintézési határidőn belül, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 
rendeletben és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a Ht. 12. § 
(2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 80. § 
(1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján hozta meg. 
 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. 
§ (1) bekezdése biztosítja. 
 
A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 
I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) 
bekezdése határozza meg. 
 
A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó 
hatály elrendelése.  
 
A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza. 
 
Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg. 
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A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint 
az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik. 
 
Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult. 
 
Debrecen, id őbélyegz ő szerint 
 
 
 

 
Rácz Róbert  
     főispán  

                                      nevében és megbízásából 
 
           
             Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika  
                  főosztályvezet ő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 
 

1. INTER-METÁL RECYCLING Kft. - Cégkapu 
2. Ónodi Zoltán (meghatalmazott) - Ügyfélkapu 
3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi 

Osztály  
4. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 
5. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
6. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 
7. Irattár 
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