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H A T Á R O Z A T 
 

A FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely:  6521 Vaskút, 0551/2 

hrsz.,telephely: 6300 Kalocsa, 021/39 hrsz. KÜJ:103203115, adószám: 24290054-2-03, KSH szám: 

24290054-3821-113-03, cégjegyzékszám:03-09-126039, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

24290054#cégkapu, rövidített elnevezése: FBH-NP Nonprofit Kft.) részére – 6300 Kalocsa, 021/39 hrsz. 

(KTJ:102397249 ) alatti telephelyen / székhelyen nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és 

hasznosítására vonatkozó  – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által  BK-05/KTF/00551-21/2019 ikt. 

szám alatt kijavított BK-05/KTF/00551-14/201 számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt (a 

továbbiakban: alapengedély) – hivatalból – az alábbiak szerint 

 

módosítom: 

 

 

I. Az engedély rendelkező részében szereplő „5.) ELŐÍRÁSOK” című rész 10. pontja az alábbiak 

szerint változik: 

10. A hulladék kezelés során előállított „Bontásból származó újrahasznosítandó kőanyag halmaz, Vegyes 

falazattörmelék” építési termék, mint előállított haszonanyag vonatkozásában az ÉMI Típusvizsgálati 

Bizonyítvány érvényességéről szóló igazolás másolatát annak időbeli érvényességének lejáratát 

megelőzően 5 nappal meg kell küldeni Hatóságunk részére. A felülvizsgálatról készült okirat 

másolatát legközelebb 2022. január 26-ig szükséges benyújtani.”. 

 

II. Az engedély rendelkező részében szereplő „4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység 

leírása:” című részben az engedély 4. oldalán a 6. bekezdés helyébe az alábbiak lépnek: 

A Kft. a kezelés során előállított „Bontásból származó újrahasznosítandó kőanyag halmaz, Vegyes 

falazattörmelék” építési termék, mint előállított haszonanyag vonatkozásában B4-A111N-21413-2020 

projektszámú, M-4047/2020 témaszámú, 2022. január 31. napjáig érvényes ÉMI Típusvizsgálati 

Bizonyítvánnyal (bizonylat azonosító: KBiA-III-3.1-20210108_TVB) rendelkezik (hulladék státusz 

megszűnésének igazolása). A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező lényeges jellemzőinek 
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felülvizsgálatát 2021. 12. 31-ig kell a Kft-nek az ÉMI Nonprofit Kft-től kérelmeznie. A felülvizsgálat 

elmulasztása esetén a típusvizsgálati bizonyítvány érvényét veszti.  

 

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

 

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

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.  

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

Indokolás 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz., KÜJ: 103 203 115, továbbiakban Kft.) 2021. 

március 2. napján a Kalocsa, külterület 021/39. hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan BK-05/KTF/00551-

21/2019. ikt. számon kijavított, BK-05/KTF/00551-14/2019. ikt. számon kiadott hulladékgazdálkodási 

engedélyében foglalt előírás teljesítéseként beadványt terjesztett elő. 

Az előírás teljesítés nyomán a BK-05/KTF/00551-21/2019. ikt. számon kijavított, BK-05/KTF/00551-

14/2019. ikt. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosítása szükséges hivatalból több ponton. 

A kezelés során előállított „Bontásból származó újrahasznosítandó kőanyag halmaz, Vegyes 

falazattörmelék” építési termék, mint előállított haszonanyag vonatkozásában előterjesztett ÉMI 

Típusvizsgálati Bizonyítvány másolat alapján a hulladék státusz megszűnése 2022. január 31. napjáig 

igazolt. A határidőnek az ÉMI Típusvizsgálati Bizonyítvány érvényességi idejéhez történő igazításával 

(rendelkező rész I. pont) viszont a hulladék státusz megszűnésének igazolása, valamint annak 

környezetvédelmi hatóság által ellenőrzése folytonosan biztosítható.  

Az Engedélyes igazolta az engedély szerinti tevékenységhez kapcsolódóan a hulladék státusz 

megszűnésének feltételét, aminek tényét a rendelkező rész II. pontja szerint rögzítettük az engedélyben a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

 

*** 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 1.§ (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei kormányhivatalt jelöl ki. A rendelet 2.§ alapján a területi 

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 
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A Ht. 62. § (1) bekezdése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint 

kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.  

A Ht. 79. § (4) szerint a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a 

nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 120. § (1) 

bekezdése szerint, ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a 

közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől - a 

közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a 

büntetőügyben hozott határozat közlésétől - számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy 

visszavonja. 

 

A fenti számú alapengedélyt hivatalból felülvizsgálva hatóságunk megállapította, hogy az jogszabályt sért, 

annak módosítása szükséges, az alapengedély módosítását kizáró ok nem áll fent.  

 

A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek 

megkeresésre, tekintettel arra, hogy hatáskörüket a módosítás nem érinti. 

 

A fentiekre tekintettel, a fenti számú alapengedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint hivatalból 

módosította hatóságunk. 

 

A határozat az Ákr. 120. § (1) bekezdésésén és a Ht. 79. § (4) bekezdésén alapul. 

  

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

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

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

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 
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A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdés, Ht. 62. § (1) bekezdése és 79. 

§ (4) bekezdése, illetékességét a Rendelet 1 § (2) bekezdése állapítja meg. 

 

 

Kecskemét, 2021. május 18. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FBH-NP Nonprofit Kft. (6520551/2hrsz.)                                                                     24290054#cégkapu                                                                                                                                                         

2. Balatonyi Zsolt Ferenc (6727 Szeged, Bujdosó György u. 52.)                   Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

3. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály      

      (6300 Kalocsa Városház u. 1.)                                                                                                               HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.)                                                    HKP                                   

5. Kalocsa Város Jegyzője (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.)                                                      HKP 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

7. Hatósági nyilvántartás 

8. KTSZO 

9. Irattár 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 
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