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Tárgy: Design Kft., veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., 

adószám: 10304752-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-000194, KÜJ: 100 269 248, KSH szám: 10304752-3812-

113-03. hivatalos elektronikus elérhetősége: 10304752#cégkapu, rövidített elnevezése: DESIGN KFT.) 

részére – Kecskemét, 8364/18 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése 

tevékenységekre vonatkozó – hatóságunk által KTFO-azonosító: 34181-9-12/2017. és BK-05/KTF/05703-

18/2017. számon kiadott és a BK/HGO/00698-2/2021. számon módosított hulladékgazdálkodási 

engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint 

 

módosítom.  

 

I. Az engedély rendelkező részében, a 2. oldalon lévő, „4. ) Engedélyezett hulladékgazdálkodási 

tevékenység leírása:” fejezet 1 bekezdés helyébe az alábbi lép: 

 

Az engedélyes a telephelyen az egészségügyben keletkező veszélyes hulladékok kezelését, ártalmatlanítását 

végzi. A hulladékok kezelése GIENT MWI-1000 típusú hulladéksterilizáló berendezéssel történik. Az 

alkalmazott berendezés a kezelhetőség szempontjából a lehető legegyszerűbb megoldású. 

 
Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

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

 

A kérelmező 90.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetett. Egyéb 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 közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) 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.  

 

https://e-kormányablak/
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Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

A közigazgatási per eljárási 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. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 
 

I N D O K O L Á S 

 

A DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6., 

KÜJ szám: 100 269 248, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10304752#cegkapu, rövidített elnevezése:  

DESIGN Kft.)  képviseletében Szőkéné Hajdu Diána környezetvédelmi-műszaki igazgató 2021. augusztus 

26. napján  veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedélyben megjelölt berendezés típusának és gép használati jogcímének változását jelentette be. A 

hivatalunk a kérelmet érdemben megvizsgálta és megállapította, hogy a veszélyes hulladék gyűjtése és 

előkezelése tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyben megjelölt berendezés típusának 

és gép használati jogcímének változása a KTFO-azonosító: 34181-9-12/2017. és BK-05/KTF/05703-

18/2017. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítását vonja maga után, ugyanis GIENT MWI-1000 

típusú hulladéksterilizáló berendezést a jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyben fel kell 

tüntetni. 

 

A Design Kft. az egészségügyi hulladékok feldolgozására egy új, a cég saját tulajdonát képező GIENT 

MWI-1000 típusú hulladéksterilizáló berendezést vásárolt, azonban a gép működési elve, technológiai 

rendszere és kapacitása megegyezik a LAJTOS TDS 1000 típusú berendezésével, illetve a készülék 

mikrobiológiai inaktiválási (higienizációs) hatásfoka a gyártói dokumentáció alapján a STAATT 

követelményeinek is megfelel. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (továbbá: hulladékgazdálkodási hatóság) 2021. augusztus 31. 

napján kelt BK/HGO/00698-4/2021. számú végzésével a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 

5. pontja, valamint 11. és 37. pontja alapján meghatározott 90.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésére hívta fel a kérelmező ügyfelet.  

 

A DESIGN Kft. a BK/HGO/00698-4/2021. számú hiánypótlásban foglaltaknak eleget tett 2021. szeptember 

02. napján elektronikus úton beküldte az erről szóló igazolást. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 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) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a 

nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja. 

 

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

Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik. 

 

A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja a kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási 

hatóság) jelöli ki. 
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A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye 

szerinti megyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére 

és Budapest főváros területére terjed ki, így Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal jár el. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

Az előterjesztett dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási 

tevékenység köre, a gyűjtött és előkezelt hulladékok köre, a tevékenység kapacitása nem változik. 

 

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

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságokat nem kellett 

megkeresnie hatóságunknak tekintettel arra, hogy hatáskörüket a módosítás nem érinti. 

 

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

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

 

A kérelmező 90.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja, 

valamint 11. és 37. pontja alapján összesen 90.000 Ft. 

 

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 és a 39. § 

(2) bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

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. 

 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 
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A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság  

kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) 

bekezdés a) pontja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) 

bekezdése állapítja meg. 

 

 

Kecskemét, 2021. szeptember 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)                                                                   10304752#cégkapu           

2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                           HKP 

3. Csongrád - Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                     HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.) 

5.   BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

      Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály                                                                 HKP       

 6.  Hatósági nyilvántartás 

 7.  Irattár 

 

Kovács Ernő 

 kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 
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