
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály 

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: hulladekgazdalkodas@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

                                                                                                                                   

Ikt. szám: BK/HGO/01015-11/2021 

Ügyintéző: dr. Fekete-Herman Ármin Mihály 

            Modok Viktor 

 Telefon:  +36 (76) 795-962 

          +36 (76) 795-194 

 KRID azonosító: 246192384 

                                                                                                                         

 

Tárgy: eljárás megszüntetése 

 

V É G Z É S 

 

A Vidi Beton Kft. (székhely: 6070 Izsák, Gedeon dűlő. 22/A. KTJ: 102601559., adószám: 12673294-2-03) 

képviseletében Németh Lóránt 2021. október 19. napján – a 6070 Izsák, 0278/19 hrsz. alatti telephelyen 

végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti – kérelem alapján indult közigazgatási hatósági eljárást  

 

megszüntetem. 

 

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 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. 

 

https://e-kormányablak/
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Felhívom a figyelmet, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdése alapján 

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel 

– a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 
 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Vidi Beton Kft. (székhely: 6070 Izsák, Gedeon dűlő. 22/A., KTJ: 102601559.,  adószám: 12673294-2-03) 

képviseletében Németh Lóránt 2021. október 19. napján – a 6070 Izsák, 0278/19 hrsz. alatti telephelyen 

végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2021. 

október 20. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

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. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2021. március 1. napján módosult 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 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 Izsák település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal jár el. 

 

A hivatalunk a kérelmet érdemben megvizsgálta és megállapította, hogy az hiányos és a tényállás tisztázása 

szükséges, ennek megfelelően 8 napon belül történő teljesítéssel BK/HGO/01015-2/2021. iktatási számú 

végzésével az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet : 

 

1. Nyújtsa be a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladék mérlegelésre használt mérleg hitelesítési 

igazolását. 

2. Számítással, valamint banki igazolással igazolja, hogy pénzügyi garanciaként megfelelő mértékű lekötött 

letéti összeggel rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. 

3. Kérjük, küldje meg a hulladékgazdálkodási tevékenység tekintetében a környezetvédelmi 

felelősségbiztosításra vonatkozó biztosítási szerződés másolatát. 

4. Kérjük, módosítsa a hulladékgazdálkodási tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemények 

elhárítására vonatkozó havária tervet. Kizárólag az engedélyeztetni kívánt tevékenységekre vonatkozó 

haváriák és intézkedési tervek szerepeljenek benne, valamit aktualizálja a teljes dokumentumban a 

hatóság nevét. 

5. Kérjük, nyújtsa be nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon 

hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét. 

6. Kérjük, vizsgálja felül az engedélykérelmi dokumentációban szerepeltetett hulladék előkezelési kódokat 

és nyilatkozzon arról, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú mellékletében szereplő R12, R13 

hasznosítási kódok szerepeljenek-e a hulladékgazdálkodási engedély hasznosítási kódjai között. 
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7. Nyújtsa be a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladék hasznosítási technológia tanúsítványát 

vagy a hasznosításon átesett, hulladékstátuszból kikerülő anyag minőségi megfelelőséget igazoló 

megfelelőségi tanúsítványt. 

8. Nyilatkozzon arról, hogy az előkezelési tevékenység során keletkező másodlagos hulladékokat, valamint 

a telephelyi tevékenység során keletkező hulladékokat munkahelyi vagy üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik. 

Amennyiben üzemi gyűjtőhellyel rendelkeznek, küldje meg a hatóságunk részére az üzemi gyűjtőhely 

üzemeltetési szabályzatát jóváhagyásra. 

9. Küldje meg a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a hatóság részére. 

10. Kérem, szíveskedjen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Magyar Államkincstárnál vezetett 10025004-00299657-38100004 

előirányzat-felhasználási számú számlára, kérelme tárgyának megfelelően, a 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 4.6., 5. és 7. pontjai alapján meghatározott 710.000 Ft igazgatási 

szolgáltatási díjat átutalni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni, és a díj 

megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fenti iktatószámra történő 

hivatkozással – elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – 

hatóságunknak megküldeni. 

 

A BK/HGO/01015-2/2021. számú hiánypótlási és tényállás tisztázási felhívás indokolásában tájékoztatta 

hatóságunk a kérelmezőt, hogy a tényállás tisztázás nem teljesítésének jogkövetkezményéről az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés b) pontja 

rendelkezik. 

 

Az Ákr. 47. § (1) bekezdés b) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha a kérelmező ügyfél a 

hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból 

nem folytatja.  

 

A BK/HGO/01015-2/2021. iktatási számú hiánypótlási és tényállás tiszttázási felhívást a Vidi Beton Kft. az 

012673294202111031141234018 érkeztetési számú letöltési igazolás alapján 2021. november 03. napján 

átvette. A hiánypótlási határidő 2021. november 11. napján járt le, azonban a hiánypótlási felhívásban 

foglaltakat a Vidi Beton Kft.  a mai napig nem teljesítette. 

 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem és az eljárást megszüntettem az 

Ákr. 47. § (1) bekezdés b) és d) pontjára tekintettel. 

 

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 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. 
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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. november 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 
1. Vidi Beton Kft. (6070 Izsák, Gedeon dűlő. 22/A.)                                                    12673294#cégkapu                                                                                                  

2. Hatósági nyilvántartás 

3. Irattár  

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 
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