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Közlemény hulladékgazdálkodási
engedély kiadásáról

KÖZLEMÉNY
A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi hulladékgazdálkodási hatóság előtt a "VAFÉM" Vas-és
Fémhulladék Begyűjtő és Haszonáru Forgalmazó Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 23., KÜJ:
100393772) ügyfél kérelmére indult hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a területi
hulladékgazdálkodási hatóság határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendelem el a nyilvánosság
bevonása érdekében.
A kifüggesztés napja: 2022. szeptember 23.
Az eljáró hatóság megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Az ügy ügyiratszáma: BE/66/02469/2022.
Az ügy tárgya: Békéscsaba, Csorvási út 23. szám (6268 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes
hulladékok gyűjtésére és előkezelésére, valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedély módosítása
Az ügyfél neve, székhelye és KÜJ száma:
"VAFÉM" Vas-és Fémhulladék Begyűjtő és Haszonáru Forgalmazó Kft.
5600 Békéscsaba, Csorvási út 23.
100393772
A BE/66/02469-16/2022. ügyiratszámú döntés rendelkező részében foglaltak ismertetése:
A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi hulladékgazdálkodási hatóság előtt indult
hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló eljárásában a "VAFÉM" Vas-és Fémhulladék
Begyűjtő és Haszonáru Forgalmazó Kft. kérelmének helyt adva a "VAFÉM" Vas-és Fémhulladék Begyűjtő és
Haszonáru Forgalmazó Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 23.; KÜJ: 100393772) ügyfél részére a
Békéscsaba, Csorvási út 23. szám (6268 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére,
valamint veszélyes hulladékok gyűjtésére kiadott BE-02/21/50542-013/2019. ügyiratszámú
hulladékgazdálkodási engedélyt az alábbiak szerint
módosítom:
1.

A BE-02/21/50542-013/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély rendelkező rész II.
fejezet 3. pontját az alábbiak szerint módosítom:
„3. Jelen engedély alapján a telephelyi gyűjtési és előkezelési tevékenységekbe bevonható
hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége, valamint az alkalmazható
előkezelési műveletek:

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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Azonosít
ó kód
15

15 01

A
A telephelyen
A telephelyen
telephelyen
előkezelhető
egyidejűleg
Hulladék megnevezése
gyűjthető
mennyiség
tárolható
mennyiség
(tonna/év), kezelési
mennyiség
(tonna/év)
kód
(tonna)
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

8
15 01 04

16

16 06

16 06 01*
17

17 04

fém csomagolási hulladék

8

R12
E02-04
E02-06

8

A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK

elemek és akkumulátorok

ólomakkumulátorok

135

-

7

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

fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

55
17 04 01

vörösréz, bronz, sárgaréz

55

17 04 02

alumínium

55

17 04 03

ólom

5

R12
E02-03
E02-06
55
R12
E02-04
5

55

55

5
R12
10

17 04 04

cink

10

10
R12
650

17 04 05

vas és acél

650

17 04 06

ón

5

17 04 07

fémkeverék

5

R12
E02-03
E02-04
E02-05
E02-06
5
R12
E02-03
5

150

5

5
R12

20

20 01

20 01 36

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

elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)

kiselejtezett
elektronikus

elektromos
és
berendezések,

45

45

45

3

Azonosít
ó kód

Hulladék megnevezése

A
telephelyen
gyűjthető
mennyiség
(tonna/év)

A telephelyen
előkezelhető
mennyiség
(tonna/év), kezelési
kód

A telephelyen
egyidejűleg
tárolható
mennyiség
(tonna)

973

E02-05
E02-08
973

157

amelyek különböznek a 20 01
21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01
35-től
Összesen:

2.

A BE-02/21/50542-013/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély rendelkező rész III.
fejezet A) 9. pontját az alábbiak szerint módosítom:
„9. A Békéscsaba, Csorvási út 23. szám (6268 hrsz.) alatti telephely hulladéktároló helyére
elkészített – 2022. augusztus 25-én benyújtott kérelemhez mellékelt – üzemeltetési
szabályzatot jóváhagyom. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok engedélyezett
tárolóhelyen történő tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni.

3. A BE-02/21/50542-013/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély rendelkező rész III.
fejezet A) 10. pontját az alábbiak szerint módosítom:
10. A hulladéktárolás feltételei:
• A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól
látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan
fel kell tüntetni.
• 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.
• Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladéktároló terület kapacitásának
mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.
• A tárolóhelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége:
– akkumulátor hulladék: 7 tonna
– vas- és színesfém hulladékok: 150 tonna, a határozat rendelkező rész II.3.
pontjában megadottak szerint.
• A veszélyeshulladék-tároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki
védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék fizikai
és kémiai hatásainak, továbbá kizárja a hulladék csapadékvízzel történő
érintkezését.
• Hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl nem tárolható a telephelyen.
• Hulladéktároló
helyen
az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes,
továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes,
valamint fertőző hulladék nem tárolható.
• A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek
környezeti és egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül
kiüríthetők legyenek.
• A gyúlékony hulladékok tárolást, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely
biztonságos részén kell megvalósítani.”

II.
A BE-02/21/50542-013/2019. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély – jelen módosítással
nem érintett – egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak és jelen módosítással
együtt érvényesek.
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III.
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: 2022. szeptember 23.
A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

A BE/66/02469-16/2022. ügyiratszámú döntés indokolásának kivonata:
A Békés Megyei Kormányhivatal, mint területi hulladékgazdálkodási hatóság a "VAFÉM" Vas-és
Fémhulladék Begyűjtő és Haszonáru Forgalmazó Kft. (5600 Békéscsaba, Csorvási út 23., KÜJ:
100393772) ügyfél kérelme alapján, a fent idézett rendelkező részben foglaltak szerint a
hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdése alapján fent hivatkozott ügyiratszámon érdemi döntést hozott,
figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
81. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményekre, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
79. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 14. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén
alapul, 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 közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján
állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján
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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.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a BE/66/02469-16/2022. ügyiratszámú döntés a Békés Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán
(5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) megtekinthető.
Jelen közlemény az Ákr. 89. § (1) bekezdés alapján kerül közhírré tételre, figyelemmel a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 98. § (1) bekezdésére.
A közlemény levételének napja: 2022. október 9.
Gyula, 2022. szeptember 22.
Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:
Szabados Zoltán
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint.
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Ügyintézői utasítás a BE/66/02469-17/2022. ügyiratszámú irathoz
A közlemény közhírré tétel útján közlésre kerül 2022. szeptember 23. – 2022. október 8.
Kézbesítés
módja

Címzett neve

Cím

Melléklet(ek)

1. Kormányzati Portál

ÁNYK

www.hirdetmeny.magyarorszag.hu

-

2. BÉMKH KTHF

hirdetőtábla

helyben

-
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