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Tárgy: Demolation-Forsale Bt. – nem veszélyes hulladékok gyűjtésre és szállításra vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély  

 

H A T Á R O Z A T 
 

A Demolation-Forsale Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Boldog 

u. 6., adószám: 22368214-2-03, cégjegyzékszám: 03-06-114545, KÜJ: 103 011 989, KSH szám: 22368214-

4311-212-03., KTJ:102 008 747. hivatalos elektronikus elérhetősége: 22368214#cegkapu, rövidített 

elnevezése: Demolation-Forsale Bt.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

Engedélyes adatai: 

Név:  Demolation-Forsale Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 

Rövid név:  Demolation-Forsale Bt. 

Székhely:  6000 Kecskemét, Boldog u. 6. 

Telephely:  6000 Kecskemét, Felsőkomárnok utca. 2/a. 

KÜJ szám:  103 011 989 

KTJ szám:  102 008 747 

Adószám:  22368214-2-03 

KSH szám:  22368214-4311-212-03 

Cégjegyzékszám:  03-06-114545 

  

 

Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék telephely érintése nélküli gyűjtése és szállítása. 

A hulladékgazdálkodási – gyűjtés és szállítás – tevékenységekbe bevonható nem veszélyes hulladékok 

megnevezése, mennyisége: 

 

Hulladék azonosító kód A hulladék megnevezése Mennyiség (t/év) 

17 
Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet 

is) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 
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Hulladék azonosító kód A hulladék megnevezése Mennyiség (t/év) 

17 01 07 
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
3.000 

17 05 
Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és 

kotrási meddő 

17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 3.000  

Összesen: 3.000 

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

A Demolation-Forsale Bt. (továbbiakban: Bt.) Bács-Kiskun megye területét érintő területi érvényességű, 

nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási tevékenység engedélyezésére nyújtotta be kérelmét. 

 

A Bt. korábban rendelkezett a Csongrád Megyei Kormányhivatal által kiadott 105349-1-9/2015. számú nem 

veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedéllyel, amely 2020. július 8. napján érvényét vesztette. 

  

Az építőipari szolgáltatási tevékenység során keletkező hulladékokat típusonként külön-külön, az építés és 

bontás helyszínén zárt konténerekben felrakodják a szállítójárműre, majd elszállítják engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelőhöz. A Bt. kizárólag olyan hulladék szállítását végzi, mely nem tartalmaz veszélyes 

összetevőket. A hulladékok mérlegelése a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevő telephelyén 

történik. 

 

A gyűjtési és szállítási tevékenységbe bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok éves maximális mennyisége 

3.000 tonna. A tevékenység végzése során a 17 01 07 és 17 05 04 HAK kódú hulladékok mennyisége 

egymás rovására változhat. 

 

A Bt. a tevékenységet saját tulajdonában lévő tehergépjárművel végzi, melynek parkoltatása a 6000 

Kecskemét, Felsőkomárnok utca 2/a. szám alatti ingatlanon lévő telephelyen történik. A gépjármű 8 tonna 

teherbírással rendelkezik. A telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végeznek. A gépjármű 

mosása, szervizelése, karbantartása engedéllyel rendelkező vállalkozásoknál, üzemanyaggal való feltöltés 

üzemanyagtöltő állomáson történik. 

 

Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése és 

szállítása végezhető. 

2. Jelen engedély telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenység folytatására nem jogosít fel. 

3. Évente maximálisan 3.000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok 

gyűjtése és szállítása végezhető. 

4. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves és egyidejűleg gyűjthető 

mennyiségek nem léphetők túl. 

5. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, 

továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 

6. A hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. 

7. Szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti állapot 

helyreállításáról, így különösen a terület szennyezés mentesítéséről és a hulladék elszállításáról. 

8. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

9. Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem 
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helyezhető el, kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételek mellett 

tárolható. 

10. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag 

alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 

referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell 

végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási 

tevékenység nem végezhető. 

11. A hulladék szállítójának, gyűjtőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet jogszabályainak megfelelően 

anyagmérleg alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni 

a kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.  

12. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

13. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló igazolás másolatát 

minden év május 31-ig meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

14. Küldje meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére a pénzintézeti igazolás másolatát a 

pénzügyi biztosítékként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, mint 

kedvezményezett részére elkülönített letéti összegről. A letéti összeg megfelelőségét számítással 

kell igazolni. 

Határidő: jelen határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.  
15. Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás 

meglétéről szóló igazolást. 

16. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére felügyeleti díjat fizetni minden év február 28-ig. 

17. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

18. Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát 

követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély 

iránti kérelmet kell benyújtania.  

19. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) nem veszélyes hulladékok esetében 

a tárgyévet követő 5 évig kell megőrizni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a megszüntetést 

megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

 

Az engedély területi hatálya: 

Magyarország közigazgatási területe 

 

Az engedély érvényességi ideje: 

A határozat jogerőre emelkedését követő 5 év. 

 

*** 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk 

hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

 

Előírások: 

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése 

miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  



4 

 

2. A tevékenység végzése során a hulladékok gyűjtése és szállítása csak környezetszennyezést kizáró módon 

történhet. Szükség esetén minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. 

locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás) 

érdekében.  

3. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.  

4. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális 

szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.  

5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és 

igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.  

6. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.  

 
 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05 

/NEO/50470-2/2021 ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkereste a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal egészségügyi államigazgatási szervként, népegészségügyi feladatkörében 

eljáró Kecskeméti Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályát, szakmai álláspont kiadása érdekében. A 

Demolation-Forsale Bt. (székhely: 6000 Kecskemét, Boldog u. 6.) képviseletében Jánka Ádám okleveles 

környezetgazdálkodási agrármérnök által, – nem veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyezésre irányuló kérelem tárgyában benyújtott dokumentáció alapján, 

közegészségügyi szempontból a szakkérdések vizsgálata vonatkozásában kialakított szakmai álláspontom az 

alábbi:: 

 

A Demolation-Forsale Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Boldog u. 6.) által 

előterjesztett Bács-Kiskun Megye területén végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése és szállítása 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból 

 

                                                                kikötés nélkül hozzájárulok.   

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a 

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

*** 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1.  Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének 22248-2/2021.számú 

nyilatkozata: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/00936-5/2021. számú megkeresésére a 

Demolation-Forsale Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. [cégjegyzék szerinti székhely: 6000 Kecskemét, 

Boldog u. 6.] által végezni kívánt Bács-Kiskun Megye területén végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése, és 

szállítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban – szakhatósági 

állásfoglalás kiadása tárgyában indult eljárást hatáskör hiányában  

 

megszüntetem. 

 

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

*** 
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Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is 

folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell 

benyújtania.  

 

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor — a külön 

jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett — a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő 

állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység 

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

-  az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

-  az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

   valamint     

-  a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

    károsításával jár. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat 

szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az 

engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést 

akadályozza. 

 

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó 

hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint 

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A kérelmező az eljárás 160.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

 

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.  

 

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. 
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I N D O K O L Á S 

 

A Demolation-Forsale Bt. (székhely: 6000 Kecskemét, Boldog utca 6., KÜJ szám: 103 011 989) 

megbízásából Jánka Ádám (okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök) elkészítette és 2021. 

szeptember 29. napján benyújtotta a Demolation-Forsale Bt. nem veszélyes hulladék gyűjtésére és 

szállítására irányuló engedélykérelmét.  

 

A hivatalunk a kérelmet érdemben megvizsgálta és megállapította, hogy az hiányos a BK/HGO/00936-

4/2021. illetve BK/HGO/00936-11/ 2021. végzésekben az ügyfelet hiánypótlásra szólította fel. 
 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A dolgozók jelenlegi létszáma 2 fő: a tevékenység végzéséhez a gépjárművek számához igazodva 1 fő 

alkalmazott áll rendelkezésre, továbbá 1 fő környezetvédelmi megbízott (Jánka Ádám) látja el a tevékenység 

felügyeletét. 

 

Rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

1 db Mercedes-Benz ATEGO 1828 típusú, JLG-410 rendszámú, 8 tonna szállítási kapacitású, saját 

tulajdonban lévő tehergépjármű. 

 

A Bt. rendelkezik a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési 

felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 984/844878504). 

 

A Bt. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

A Bt. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

 A Bt. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel. 

A Bt. az engedélykérelméhez csatolta a Béres Gumi Kft.-vel (6000 Kecskemét, Felsőcsalános 60/a.) kötött 

vállalkozási szerződését, mely az Engedélyes által használt gépjármű mosására vonatkozik. 

A Bt. az engedélykérelméhez csatolta az AutoLog Szerviz Szolgáltató Kft.-vel (6000 Kecskemét, Könyves 

Kálmán Krt. 24-26.) kötött vállalkozási szerződését, mely az Engedélyes által használt Mercedes-Benz 

ATEGO 1828 típusú tehergépjármű szervizelésére és karbantartására vonatkozik. 

A kérelemben foglalt 20 03 07 azonosító kódú hulladék típus (lomhulladék) engedélyben történő rögzítését 

megtagadjuk tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékként annak gyűjtésére és 

szállítására kizárólag közszolgáltató vagy közszolgáltatói alvállalkozó jogosult a Ht. 39. § (1)-(2) 

bekezdése, valamint a Ht 42. § (1) bekezdés c), illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. 

 
 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A rendelkező rész 1-2. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 2. § (1) bekezdés 17., 23., 41. pontjai, valamint 12. § (2), 14. § (1) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontjában tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Korm. rendelet (továbbiakban: 246/2014. Korm. rend.) 19. § 

(3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (2), 14. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontjában tett előírást a Ht. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 
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A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 14. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rendelet 19 § (5) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. 

Korm. rend.) 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 8. § és 12. §-a 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 12-13. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

XLV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rend. 7. § 

e) pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) b, pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a gazdálkodó 

szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött 

tevékenységet folytat – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes 

környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi 

hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti 

díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését vagy a 

nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése tartalmazza. 

 

A gyűjthető és szállítható hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

szerint került megállapításra. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

1. Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi szempontok indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főosztály Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), 

mint engedélyező hatóság a BK/HGO/00936-6/2021. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte Demolation-Forsale Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (6000 

Kecskemét, Boldog u. 6), mint ügyfél részére külső helyszíneken végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése 

és szállítása vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. 

 

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az 

alábbiakat állapította meg:  

A Demolation-Forsale Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Bács-Kiskun megye területén nem veszélyes 

hulladékok gyűjtésével és szállításával foglalkozik. A megbízóktól érkező megrendelésre a hulladékot 

tehergépjárműre rakják, melyet zárt konténerben pakolnak fel, és a Bács-Inert Kft. Kecskemét, Klebelsberg 

Kunó u. 15/A szám alatti inert hulladék befogadó telephelyére szállítanak. Az anyagmozgatást önrakodós 

tehergépjárművel végzik. Saját telephelyre beszállítás nem történik, a telephelyen hulladékgyűjtést, -tárolást 

és -kezelést nem végeznek. A szállítani kívánt hulladékok lomhulladékokból, veszélyes anyagot nem 

tartalmazó földből és kövekből, továbbá veszélyes anyagot nem tartalmazó beton, tégla, cserép, kerámia 

frakció keverékéből állnak.  
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A hulladékok szállítását végző tehergépjármű tárolása betonozott területen történik a Bt. Kecskemét, 

Felsőkomárnok utca 2/a szám alatti telephelyén. A tehergépjármű mosását és karbantartását a telephelyen 

kívül végzik.  

A Bt. környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, továbbá környezetszennyezési felelősségbiztosítással is 

rendelkezik. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „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 R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával 

alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a 

diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.  

A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.   

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik.  

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a tevékenységet szerződéses megrendelői igények szerinti 

külső helyszíneken fogják folytatni, tehát nem az engedélyes telephelyén (6000 Kecskemét, Felsőkomárnok 

u. 2/A.). 

 

Földtani közeg védelmi: 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szabályozza.  

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet számszerűsíti. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 2. és 3. pontja 

alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § szerint állapítja meg. 

 

2.  A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

05/NEO/50470-2/2021 ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak szerint 

indokolja: 

 

A Demolation-Forsale Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (6000 Kecskemét, Boldog u. 6.) Bács-

Kiskun Megye területén végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése és szállítása tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osz-

tályától, amely hatóság az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző 

betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtásra, a veszélyes készítményekkel végzett 

tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan bomló szerves és szervet-len anyagokat 

tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően szakkérdések 

vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat. Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs. Fentiek alapján a rendelkező 

részben foglaltak alapján döntöttem. Nyilatkozatomat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos köz-egészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a 

munkahelyek munkavédel-mi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet, a fertő-ző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, valamint a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek forgalma-zásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 
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Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) 

bekezdése alapján zártam ki.  

 

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7. § 

(2) bekezdése és a 1. melléklet 3-5 pontja és 2. melléklet 2. pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá 

az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) 

bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése határozza meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének 22248-2/2021. számú 

nyilatkozatnak indoklása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/00936-5/2021. számon - a Demolation-

Forsale Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. képviseletében Pullai Károly ügyvezető kérelmére - Bács-

Kiskun Megye területén végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése, és szállítása tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste 

meg Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint helyi természetvédelmi ügyekben eljáró hatóság 

címzettjét. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) 

bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott 

meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező 

állásfoglalását kell beszereznie” 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja 

alapján a szakhatóságként közreműködő települési önkormányzat jegyzője azt vizsgálja, hogy az adott 

tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a 

kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, ha a tevékenység helyi jelentőségű 

védett természeti területet érint. 

 

A szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti megkeresést és annak mellékleteit megvizsgálva az alábbiakat 

állapítottam meg. 

 

Demolation-Forsale Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Bács-Kiskun Megye területén kíván nem veszélyes 

hulladék gyűjtése és szállítása tevékenységeket végezni. 

 

Hatóságom Kecskemét megyei jogú város területén rendelkezik illetékességgel az Ákr. 16. § (1) a) pontja 

értelmében. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város területén helyi jelentőségű védett természeti területekről, értékekről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól 

szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. § rendelkezik. 

 

A Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja akkor telepít hatáskört, ha a tevékenység helyi 

jelentőségű védett természeti területet érint: „Bevonás és közreműködés feltétele: Ha a tevékenység helyi 

jelentőségű védett természeti területet érint.” 

 

Az Ákr. 17. §-a alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel 

rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti. 
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Tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben a végezni kívánt tevékenység pontos helyszíne előzetesen nem ismert a 

fentiek figyelembevételével hatáskör hiányában az eljárás megszüntetéséről döntöttem. 

 

Jelen végzésem a hivatkozott jogszabályhelyeken túlmenően az Ákr. 55. § (2), 80. § (1) bekezdéseiben 

foglaltakon alapul. 

 

A szakhatósági döntés elleni önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

*** 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján 

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

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. 

 

 

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése 

és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke  a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 

4.5. pontja alapján összesen 160.000 - Ft. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás 160.000 – Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a BK/HGO/0936-

4/2021. iktatószámú hiánypótlási felhívásnak eleget téve 2021. október. 21. napján megküldött elektronikus 

levélben igazolta.  

 

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak, 

valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai alapján adtam meg. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hatóságunk a 43. § (2)-

(3) bekezdése alapján a 2021. október  6. napján kelt BK/HGO/00936-2/2021. számú levelekben tájékoztatta 

az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a 

nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a 

határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai 

szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/00936-3/2021. számú közleményben 

a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen véglegessé vált 

határozatot. 

 

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. 
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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. 

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. október 29. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. Demolation-Forsale Bt. (6000 Kecskemét, Boldog u. 6.)              22368214#cégkapu                                              

2. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály                                      HKP  

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér. 1.)    HKP                                                                                                                                

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Budai Szilvia 

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

5.   Hatósági nyilvántartás 

6.   Irattár 
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