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Tárgy: FBH-NP Nonprofit Kft., veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kijavítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) részére – a Kalocsa, 021/30. alatti telephelyen 

veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységre  vonatkozó – hatóságunk által BK-

05/KTF/05832-10/2020. iktató számon kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt – hivatalból – az 

alábbiak szerint 

 

k i j a v í t o m. 

 

 

Az engedély Rendelkező részének az „1.) Engedélyes adatai:” (a kijavítással érintett Környezeti Területi 

Jel (KTJ) azonosító félkövér betűtípussal kiemelve ) pont helyébe az alábbiak lépnek: 

Név: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. 

Telephely: Kalocsa, 021/30 hrsz. 

KÜJ szám: 103 203 115 

KTJ szám: 101 975 963 

Adószám: 24290054-2-03 

KSH szám: 24290054-3821-572-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-126039 

 
A kijavítás 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 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 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. (székhely: 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz., KÜJ szám: 103 203 115) a Kalocsa, 

021/30 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó BK/KTF/05832-10/2020. iktatószámon kiadott 

hulladékgazdálkodási engedélyével kapcsolatban, a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási 

engedélyes telephelyekről készülő éves adatszolgáltatása során felmerült, hogy az Engedélyes adatai között a 

Környezeti Területi Jel (KTJ) azonosító száma rosszul került rögzítésre az engedélyben, ezért az engedély 

hivatalból történő kijavítása szükséges. 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. a BK/KTF/05832-10/2020. iktatószámú engedély határozata, amely veszélyes és 

nem veszélyes hulladékok gyűjtésére jogosítja fel, 2020. november 4. napján került kiadványozásra. Az 

engedély 2025. november 4. napjáig érvényes. 

 

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 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 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 Kalocsa település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal jár el. 

 

Hatóságunk a fenti számú engedélyt hivatalból felülvizsgálva az alábbiakat állapította meg: 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hulladékgazdálkodási engedély 

kötelezően kell tartalmazza a környezeti területi jelet. A BK-05/KTF/05832-10/2020. számon kiadott 

hulladékgazdálkodási engedélyben a Környezeti Területi Jel (KTJ) azonosító száma rosszul került rögzítésre. 

 

A fentiek alapján – az elírásra tekintettel – engedély kijavítása szükséges. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) 

bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a 

hatóság a döntést kijavítja. 
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A fentiekre tekintettel a fenti számú hulladékgazdálkodási engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint 

kijavítottam és a kijavítással érintett környezeti területi jelet félkövér betűtípussal kiemeltem. 

  

Az Ákr. 90. § (2) bekezdése értelmében a kijavítást a hatóság közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. 

 

Az Ákr. 90. § (3) bekezdése értelmében a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak 

van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

 

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. 

 

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. 

 

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 15. 

 

 

 Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 

Kapják:  

1. FBH-NP Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.)                                                        290054#cégkapu                                                    

2. Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.)                                         HKP 

3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.  

 (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)                                                                                     13428059#cegkapu 

4. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

 (6300 Kalocsa, Városház u. 1)                                                                                                               HKP 

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

6. Hatósági nyilvántartás 

7. Irattár 
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