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Határozat 
 

I. 
 

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 
környezetvédelmi hatóság) az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság 
[székhely: 4028 Debrecen, Weszprémi utca 2. A. ép. 2.; KÜJ: 100393875; Cégjegyzék szám: 09-09-
002333; Adószám: 11148177-2-09; KSH szám: 11148177-4690-113-09; (a továbbiakban: engedélyes)] 
részére – kérelmének helyt adva– 
 

jóváhagyja,  
 

a 4221 Hajdúhadház, Sámsoni út 2. (13740/17 hrsz; KTJ: 102709084) alatti telephelyen található 
hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot. 
 
 

II. 
  
 
A környezetvédelmi hatóság  

engedélyezi, 
 

 
veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét és előkezelését az alábbiak szerint: 
 

 
III. 

 
1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése: 

Veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme és előkezelése az engedélyes 4221 Hajdúhadház, 
Sámsoni út 2. (13740/17 hrsz; KTJ: 102709084) 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); 

- 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 vált elektromos, elektronikus berendezés bontása 
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2. Gyűjthető, kereskedelembe bevonható és előkezelhető veszélyes hulladékok azonosító kódja, 

mennyisége és megnevezése:  
 
Azonosító 
kód 

Megnevezés Mennyiség (tonna/év) Kezelés 
Kereskedelem 
vagy gyűjtés 

előkezelés 

03 FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚ–
TOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, 
PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁR–
MAZÓ HULLADÉK 

   

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból 
származó hulladék 

   

03 01 04* veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, 
faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és 
furnér 

1799 - - 

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL 
SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

   

06 03 sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, 
kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladék 

   

06 03 15* 
 nehézfémeket tartalmazó fémoxid 

 

200 200 E02-05 
E02-06 

06 04 fémtartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-
tól 

   

06 04 05* 
 más nehézfémeket tartalmazó hulladék 

 

200 200 E02-05 
E02-06 

07  SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMA–
ZÓ HULLADÉK 

   

07 04 szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 
és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 
02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, 
forgalmazásából és felhasználásából származó 
hulladék 

   

07 04 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 1799 1799 E02-03 
07 05 gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó 
hulladék 

   

07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 1799 1799 E02-03 
E02-04 
E02-05 
E02-06 

07 06 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, 
fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, 
kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladék 

   

07 06 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és 
anyalúg 

1799 - - 

08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS 
ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYA–
GOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁ–
SÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁ–
SÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK 

   

08 01 festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, 
forgalmazásából és felhasználásából, valamint 
ezek eltávolításából származó hulladék 

   

08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes 
anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék 

1799 - - 
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08 01 13* szerves oldószereket vagy más veszélyes 
anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap 

1799 - - 

08 01 15* szerves oldószereket vagy más veszélyes 
anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú 
vizes iszap 

1799 - - 

08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, 
szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes 
anyagokat tartalmazó hulladék 

1799 - - 

08 01 19* szerves oldószereket, valamint más veszélyes 
anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú 
vizes szuszpenziók 

1799 - - 

08 01 21* festékek és lakkok eltávolítására használt, 
hulladékká vált anyagok 

1799 - - 

08 04 ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, 
kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladék (a 
vízhatlanító termékeket is beleértve) 

   

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes 
anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok 
hulladéka 

1799 1799 E02-05 
E02-06 

08 04 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes 
anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok 
iszapja 

1799 - - 

10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁR–
MAZÓ HULLADÉK 

   

10 03 alumínium elektrolíziséből és termikus 
kohászatából származó hulladék 

   

10 03 04* elsődleges termelésből származó salak 1799 1799 E02-06 
10 03 08* másodlagos termelésből származó sósalak 1799 1799 E02-06 
10 03 09* másodlagos termelésből származó salak 

(feketesalak) 
1799 1799 E02-06 

10 04 ólom termikus kohászatából származó hulladék    
10 04 01* elsődleges és másodlagos termelésből 

származó salak 
1799 1799 E02-06 

10 04 02* elsődleges és másodlagos termelésből 
származó kohósalak (fémsalak) és fölözék 

200 200 E02-05 
E02-06 

10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohászatából 
származó hulladék 

   

10 08 08* elsődleges és másodlagos termelés sósalakja 1799 - - 
12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, 

FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZE–
LÉSÉBŐL 

   

12 01 fémek és műanyagok alakításából, fizikai és 
mechanikai felületkezeléséből származó 
hulladék 

   

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi 
megmunkálás során képződő iszap 

1799 - - 

12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, 
lappolás iszapja) 

200 - - 

14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS 
HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 
főcsoportokban meghatározott hulladék) 

   

14 06 szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol 
hulladék 

   

14 06 03* egyéb oldószer és oldószer keverék 1799 - - 
14 06 04* halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és 

szilárd hulladék 
1799 - - 

14 06 05* egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd 1799 - - 
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hulladék 
15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL 

MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ 
ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKEN–
DŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

   

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

   

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 
vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék 

1799 1799 E02-03 
E02-04 
E02-05 
E02-06 

15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. 
azbesztet) tartalmazó fémből készült 
csomagolási hulladék, ideértve a kiürült 
hajtógázos palackokat 

200 200 E02-05 
E02-06 

15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és 
védőruházat 

   

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok (ideérteve a 
közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), 
törlőkendők, védőruházat 

1799 1799 E02-04 
E02-05 
E02-06 

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL 
MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK 

   

16 01 a közlekedés (szállítás) különböző területeiről 
származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a 
terepjáró járművet is), a hulladékká vált 
gépjármű bontásából, valamint karbantartásából 
származó hulladék (kivéve a 13, a 14 
főcsoportokban, a 16 06 és  
a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

   

16 01 21* veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 
16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 
01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott 
hulladéktípusoktól 

1799  1799 E02-03 
E02-04 
E02-05 
E02-06 

16 02 elektromos és elektronikus berendezések 
hulladéka 

   

16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett 
berendezés, amely különbözik  
a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő 
hulladéktípusoktól 
 

1799 1799 E02-03 
E02-04 
E02-05 
E02-06 
E02-08 

16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes 
anyag 

1799 - - 

16 03 az előírásoknak nem megfelelő és nem használt 
termékek 

   

16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen 
hulladék 

1799 - - 

16 06 elemek és akkumulátorok    
16 06 01* ólomakkumulátorok 200 200 E02-05 

E02-06 
 

16 06 02* nikkel-kadmium elemek 200 200 E02-05 
E02-06 
 

16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származó, 
elkülönítetten gyűjtött elektrolit 

1799 - - 

16 10 a képződés telephelyén kívül történő kezelésre 
szánt vizes folyékony hulladék 
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16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony 
hulladék 

1799 - - 

17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A 
SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT 
FÖLDET IS) 

   

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)    
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 200 200 E02-05 

E02-06 
17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes 

anyagot tartalmazó kábel 
200 200 E02-05 

E02-06 
19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A 

SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHE–
LYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZ–
TISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS 
IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK 

   

19 12 közelebbről meg nem határozott mechanikai 
kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, 
pellet készítés) származó hulladék 

   

19 12 06* veszélyes anyagokat tartalmazó fa 1799 - - 
19 12 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék 

mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve 
a kevert anyagokat is) 

1799 - - 

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI 
HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLA–
DÉKHOZ 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* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 1799 - - 
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, 

ragasztók és gyanták 
1799 1799 E02-05 

E02-06 
20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer 1799 1799 E02-04 

E02-05 
E02-06 

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 

200 200 E02-05 
E02-06 

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

1799 1799 E02-03 
E02-04 
E02-05 
E02-06 
E02-08 

Maximálisan gyűjthető, kereskedelembe bevonható és 
előkezelhető veszélyes hulladék 

1790 1790  

Maximálisan gyűjthető, kereskedelembe bevonható és 
előkezelhető veszélyes fém hulladék 

200 200  

 
3. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

a.) Személyi feltételek: 
Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a tevékenység irányítására. A hulladék 
gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat 
foglalkoztat. 

 
b.) Tárgyi feltételek: 

- AVERMANN LOGOPRESS 3000 típusú kétkamrás bálázó gép  
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- SHINI SG 36 típusú műanyag darálógép 
- KPZ típusú mérőbéka 
- CLARK típusú elektromos targonca 

 
c.) Környezetvédelmi biztosítás: 

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes 
környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik az Allianz Hungária Zrt.-nél 
(kötvényszám: AHB723533242).  
 
Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az 
engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani. 

003902979600 
4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői: 

A beszállított hulladékot mérlegelést követően fajta és típus szerint a hulladéktároló helyen helyezik 
el. A veszélyes hulladékok kizárólag fedett, zárt, vízzáró burkolattal ellátott területen kerülnek 
tárolásra. Az előkezelés (szelektálás, tömörítés, darabolás, szétszerelés, bálázás) a raktárcsarnok 
kijelölt helyén történik.  
A hulladék mozgatásához elektromos targoncát és kézi raklapemelőket használnak.  
A hulladéktároló hely vízzáró burkolattal ellátott. A folyékony veszélyes hulladékok elhelyezése 
kármentőn történik. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 280 tonna veszélyes hulladék és 1200 
tonna nem veszélyes hulladék helyezhető el.  

 A technológiába segédanyag felhasználás nem történik.  
Az előkezelés során a hulladék jellege nem változik meg, csak anyag fajtánként szétválasztódik, 
azok azonosító kódja nem változik.  

 Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok:  
  

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

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 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 
19 12 08 textíliák 
19 12 10 éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 

 
 
5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői: 

A telephely ipari gazdasági területen található.  
A telephely közüzemi víz bekötéssel rendelkezik. Technológiai vízfelhasználás nincs. A kommunális 
szennyvizet szennyvíztározóba gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező szakcéggel elszállíttatják.  
A burkolt felületekről a csapadékvizet víznyelőkkel összegyűjtve vezetik a telepi csapadékvíz 
elvezető rendszerbe.  
A telephelyen jelentésköteles pontforrás nem található.  
A tevékenység zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából nem okoz jelentős környezeti hatást.  

 
6. 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 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 környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek 
át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat. 
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7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás: 
A hulladék gyűjtésből, kereskedelemből és előkezelésből 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 környezetvédelmi hatóságot. A környezetbe került hulladék 
jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül 
gondoskodni köteles.  

 
 

IV. 
 
 
Környezetvédelmi előírások: 

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

 A hulladéktároló helyen egyidejűleg 280 tonna veszélyes és 1200 tonna nem veszélyes hulladék 
tárolható. 

 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. 

 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. 

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

 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. 

 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. 

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

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

 A környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott hulladéktároló hely szabályzatban foglaltakat be kell 
tartani.  

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

 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. 

 Adatszolgáltatási kötelezettségének nem-veszélyes hulladék esetén, évente a tárgyévet követő év 
március 1. napjáig, veszélyes hulladék esetén negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig 
kell eleget tennie. 

 A hulladék előkezelésekről technológiánként üzemnaplót kell vezetni. 
 Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség 

keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.  
 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 hatóságnak bejelenteni. 
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 Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának 
megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a 
környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni.  

 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. 

 
V. 
 
 

Az eljárásban közreműködő hatóság állásfoglalása: 
 
A. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/1593-1/2021. ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 
 

Az ÉLTEX Kft. (4028 Debrecen, Weszprémi u. 2. A. ép. 2.) részére a Hajdúhadház, Sámsoni u. 2. 
szám alatti, 13740/17 hrsz-ú ingatlanon végzett veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és 
előkezelési engedély 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. A hulladékok 
esetében ezért különös figyelmet kell fordítani a fémhulladékok vízoldható felületi 
szennyeződéseinek kiszűrésére, felitató anyag meglétére. 

3. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést 
okozó anyagot juttatni (220/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet). 

4. A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett 
területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek 
értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdés és (3) bekezdés értelmében a belvízelvezető csatorna parti sávját szabadon 
kell hagyni, a fenntartási, belvíz védekezési munkák zavartalan lebonyolítása érdekében. 

5. 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. 

6. 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). 

 
B. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 35960/186-2/2021. ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) megkeresése alapján az ÉLTEX 
Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (4028 Debrecen, Weszprémi u. 2/a/2.) (a továbbiakban: Ügyfél) 
kérelmére a 4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2. szám alatti, 13740/17 hrsz. alatti telephelyen (a 
továbbiakban: Telephely) folytatott veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési 
engedélyezése ügyében az engedély megadásához tűzvédelmi szempontból 

hozzájárulok. 
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VI. 
 
Jelen engedély 2026. március 15. napjáig érvényes. 
 
A környezetvédelmi hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával 
egyidejűleg nyilvántartásba veszi.  
 
A hulladékkezelési 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.). 
 
 

 
VII. 

 
 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, az a kézbesítéssel véglegessé 
válik. A véglegessé vált határozat ellen közigazgatási per kezdeményezhető – az okozott jogsérelemre 
hivatkozással –  melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik közléstől számított harminc napon belül kell írásban a Debreceni Törvényszékhez címzett, 
de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál (4024 
Debrecen, Piac u. 42–48.) benyújtani. 
Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett félnek a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott 
küldeményként postai úton eggyel több példányban kell előterjeszteni, mint ahány fél a perben érdekelt, 
jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 
előterjesztheti. 
Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az E-ügyintézési törvény szerinti minden elektronikus 
ügyintézésre kötelezettnek elektronikus úton kell benyújtani a keresetlevelet. Az elektronikus 
ügyintézésre kötelezett személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § 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. 

 
 

Indokolás 
 
 
Az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4028 Debrecen, 
Weszprémi utca 2. A. ép. 2) nem veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi és előkezelési 
engedélykérelmet nyújtott be a Hajdúhadház, Sámsoni út 2.  13740/17 hrsz; KTJ: 102709084) alatti 
telephelyére vonatkozóan.  
 
A kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges 
leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét. 
 
A beadvány mellékletként tartalmazza a környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvényt, eljárási 
díjak befizetését igazoló bizonylatot, 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, telephely nyilvántartásba vételt, az engedélykérelmet összeállító szakértő engedélyét, 
tulajdoni lapot, környezetvédelmi megbízott meghatalmazását, éves pénzügyi mérleget. 
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Az engedélyes benyújtotta a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot, melyet a környezetvédelmi 
hatóság megvizsgált és megállapította, hogy az megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (5) 
bekezdésben előírt tartalmi követelményeknek és a rendelkező rész I. pontjában jóváhagyta.  
 
A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. számú melléklet I/3. pontja alapján 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújváros Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát 
szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2021. február 23. napján az alábbi feljegyzést adta:  
 

ÉLTEX Kft. (4028 Debrecen, Weszprémi u. 2. A. ép. 2.) Hajdúhadház, Sámsoni u. 2. Hrsz. 
13740/17 hrsz. alatti telephelyen végzett veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és 
előkezelési engedély kiadása ügyében, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42–48.) 
HB/17-KTF/01314-7/2021. ügyiratszámú eljárásában – a népegészségügyi feladatkörbe tartozó 
szakkérdés vizsgálata során – a megküldött dokumentáció és a 2021. február 19. napján 
megtartott helyszíni szemle alapján megállapítást nyert, hogy az közegészségügyi szempontból 
megfelelő. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42–48.) által ÉLTEX Kft. (4028 
Debrecen, Weszprémi u. 2. A. ép. 2.) Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.,  hrsz 13740/17. alatti 
telephelyen végzett nem veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési engedély 
kiadása során népegészségügyi feladatkörbe tartozóan „A környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 7. sz. melléklet I/3 pontjában nevesített (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 vizsgálata.) szakkérdésben vizsgálatra került. 

 
A környezetvédelmi hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 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 Főosztály 
Hulladékgazdálkodási Osztály (továbbiakban: Főosztály) a hivatkozott számú ügyiratában a 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi 
hatóság)szakhatósági állásfoglalását kérte az ÉLTEX Kft. (4028 Debrecen, Weszprémi u. 2. A. 
ép. 2.) részére a Hajdúhadház, Sámsoni u. 2. szám alatti, 13740/17 hrsz-ú ingatlanon végzett 
veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési engedély kiadásához. 
 
A benyújtott és egyéb rendelkezésemre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg: 
 
Az ÉLTEX Kft. (a továbbiakban: Kft.) a Hajdúhadház, Sámsoni u. 2. szám alatti, 13740/17 hrsz-ú 
telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését tervezi. A gyűjtéssel és 
előkezeléssel érintett veszélyes hulladékok összes éves mennyisége: 3600 tonna, a 
kereskedelemmel érintett hulladékok összes éves mennyisége: 7385 tonna. 
A telephely vízellátása közüzemi ivóvíz hálózatról biztosított, a keletkező szennyvizet 
szennyvíztározóba gyűjtik és engedéllyel rendelkező szakcéggel szállíttatják el. Technológiai 
eredetű szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. Az ingatlanon keletkező csapadékvizet a 
telephelyi csapadékvíz elvezető rendszerbe vezetik víznyelőkön keresztül. 
 
A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy a tevékenység nem jár szennyező 
anyag felszíni és felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével. 
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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 Hajdúhadház 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 hulladék kereskedelmi, gyűjtési és 
előkezelési kiadásához feltétellel hozzájárulunk. 

 
A környezetvédelmi hatóság az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 54. alpontja 
alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, aki az engedély 
kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:  
 

Az Ügyfél kérelmére indult Telephelyen folytatott veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és 
előkezelési engedélyezése ügyében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48. 
szám) 2021. február 12-én megkereste a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltséget (a 
továbbiakban: Kirendeltség), mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás 
kiadása céljából. 
 
A kérelemhez benyújtott dokumentumok és a korábban megtartott helyszíni szemle alapján a 
veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési engedély megadásához hozzájárultam. 

 
A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) valamint ezen határozat előírásainak betartásával a 
veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme és előkezelése környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért 
a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott. 
 
A környezetvédelmi hatóság felhívja figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti 
díjfizetésére kötelezett. 

A gyűjthető, kereskedelembe bevonható és előkezelhető hulladékok azonosító kódja, megnevezése a 
hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján került meghatározásra.  
 
A határozat rendelkező részének VI. pontjában foglalt időbeli hatály a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján 
került megállapításra. 
  
Jelen eljárásban a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 
1. sz. melléklet 11. ponttal módosított 4.4. pont (160.000,- Ft 150%-a), 11. ponttal módosított 4.5 pont 
(40.000,- Ft 150%-a) valamint a 20.2 pont (40.000,- Ft) alapján 340.000,- Ft azaz 
háromszáznegyvenezer forint, melyet az engedélyes megfizetett. 
A környezetvédelmi 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 hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az 
ügyintézési határidő 55 nap, az ügyintézési határidő betartásra került. 
 
A környezetvédelmi hatóság a határozatot a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében 
eljárva, az Ákr.) 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, a Ht., és a hulladékgazdálkodási 
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tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet alapján hozta meg. 
 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. a 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 (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés b) pontja, 29. § (1) bekezdés, 37. § 
(1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdés 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. § határozza meg. 

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 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály vezetője jogosult. 
 

Debrecen, időbélyegző szerint 
              Rácz Róbert  

        kormánymegbízott 
    nevében és megbízásából 

           
 
             Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika 
                  főosztályvezető 
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