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H A T Á R O Z A T 
 

Király József egyéni vállalkozó (6050 Lajosmizse, Eötvös Lóránd u. 58., KÜJ szám: 100 611 481, 

adószám: 62350228-2-23) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok 

 

I. Engedélyes adatai: 

 

Név:  Király József egyéni vállalkozó 

Székhely:  6050 Lajosmizse, Eötvös Lóránd u. 58. 

Telephely:  6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 244/B. (0279/8 hrsz.) 

KÜJ szám:  100 611 481 

KTJ szám:  102 997 706 

Adószám:  62350228-2-23 

KSH szám:  62350228-4312-231-03  

Nyilvántartási szám:   154984 

 

II. Engedélyezett tevékenység: 

 

Nem veszélyes hulladék országos előkezelése és hasznosítása. 

III. Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:  

 

R5 Egyéb szervetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az 

újrahasználatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervetlen 

anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező 

talajtisztítást.) 

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása 

R5b Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése 

R11 Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása 

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a 

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az 

R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, 

zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.) 
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R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az 

elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 

17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.] 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint: 

 

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

E02-01 szétválasztás (szeparálás); 

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

E02-13 szitálás, rostálás. 

 

IV. Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

 

Király József egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Engedélyes) építőipari kivitelezési tevékenységek során 

keletkezett nem veszélyes hulladékok országos előkezelését és hasznosítását tervezi végezni. 

Az Engedélyes a 6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 244/B (0279/8 hrsz.) szám alatti bérelt telephelyet az 

előkezelési és hasznosítási tevékenységhez használt gépek és berendezések tárolására használja. 

A hulladékok átvétele Magyarország egész területén, előre nem meghatározható építési-bontási 

helyszíneken, valamint hulladék termelők telephelyein történik. 

Az Engedélyes meglévő berendezései az ún. kétlépcsős hulladékfeldolgozási technológiát teszik lehetővé. A 

technológia során az aprítási folyamat után a későbbi hasznosítási igényeknek megfelelően elvégzik az 

aprítékok osztályozását is (E02-05, E02-06).  

A hulladék fogadásához és a végtermék tárolásához a hasznosításra kerülő hulladékok fajtáinak megfelelő, 

egymástól elkülönülő, tehergépkocsival megközelíthető tárolóterek kerülnek kialakításra az adott 

helyszíneken. Az aprítást megelőzően a 17 09 04 kevert építési hulladékokból kézi erővel eltávolításra 

kerülnek a hasznosításra alkalmatlan összetevők (pl. műanyagok, fa, papír). Ezeket konténerekben 

szelektíven gyűjtik munkahelyi gyűjtőhelyen, majd engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek adják át. A 

külső helyszínen az aprító rendszerre a feldolgozandó hulladékok feladását homlokrakodóval végzik, a Case 

821 típusú homlokrakodó munkagép rendelkezik automatikus működésű hitelesített ellenőrző mérleggel. 

A hasznosításra alkalmas hulladékok (beton, tégla, cserép, kerámia, mart aszfalt) az erre a célra kijelölt 

helyen, frakciónként külön kerülnek deponálásra (E02-05, E02-06). Válogatást követően a nem 

hasznosítható hulladékok átadásra kerülnek hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcég részére. 

Az épületek bontásából, útbontásokból, térbeton bontásokból származó tiszta, szennyeződésmentes beton és 

vasbeton deponálása a törőgép mellé történik. Az előválogatott anyagot az őrlőkanál felveszi és 

meghatározott nagyságúra őrli (E02-03). 

Az építési hulladékok darálását (E02-03) az Engedélyes törőberendezéseivel darálják le. A betonőrlő kanál 

működése során homogén letört frakciójú anyag keletkezik, amit a gép mellett ideiglenesen depóznak. Az 

anyagminőség függvényében a pofa változtatható sebességű és szélességű. A technológia alkalmazása 

bontási anyagok (beton, tégla, cserép, kő, felszedett aszfalt) valamint ércek, mészkő, szén, pala esetén 

történik. A törő-osztályozó berendezésből kikerülő anyag tárolása külön-külön depóniában történik, ahonnan 

útépítési töltőanyagként vagy ágyazati anyagként kerül felhasználásra, értékesítésre. 

Az Engedélyes az építési-bontási hulladékok darálása és megfelelő frakcióra történő osztályozás, a 

hulladékstátusz megszűnésének megfelelő igazolása, típusvizsgálat elvégzése után az építési termékek 

műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozat birtokában kívánja felhasználni, építőanyagként beépíteni. 

A kezelés során az anyagában történő minél teljesebb hasznosításra törekednek. 

A hasznosítandó hulladék aprítással, osztályozással való kezelésénél figyelembe veszik az építési és bontási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. § -át, 

mely szerint a kezelt építési és bontási hulladékból, illetve annak felhasználásával készült termékek építési 

célra szolgáló forgalomba hozatalánál az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 

ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban (275/2013. (VII. 

16.) Korm. rendelet) foglalt előírásokat alkalmazzák. 
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Az Engedélyes a típusvizsgálatok elvégzése, illetve teljesítménynyilatkozatok kiállítása során figyelembe 

veszi majd továbbá az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendeletét (2011. március 9.) az építési 

termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről, főként annak III. mellékletét, illetve az V. mellékletét (1.5. 4. rendszer). 

Helyszínen történő felhasználás esetén a vizsgálati eredmények kiértékelése alapján a felelős műszaki vezető 

döntést hoz az építési helyszínen (az építési-bontási projekt területén) történő felhasználásról.  

Értékesítés esetén (nem helyszínen történő felhasználás), amennyiben az építési-bontási hulladékból 

előállított anyag vagy termék a vizsgálatok alapján megfelel az adott harmonizált termékszabvány 

követelményeinek, a hulladékbirtokos (jelen esetben az Engedélyes) – innentől már mint gyártó – 

teljesítménynyilatkozatot állít ki a vizsgálatok által igazolt műszaki jellemzők alapján, ami után a gyártó – 

saját felelősségére – termékként tárolhatja, forgalmazhatja vagy használhatja az újrafeldolgozásból előállított 

kőanyaghalmazt – gondoskodva a terméktulajdonságok állandóságának fenntartásáról és a 

termékforgalmazásra mindenkor hatályos jogszabályok egyidejű betartásáról. 

 

Amennyiben a kezelt hulladék bevizsgálását követően a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelő 

építőanyagként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített, újrafeldolgozott hulladékokat továbbra 

is hulladékként kezelik és azokat kizárólag olyan hulladékkezelőnek adják át, amely rendelkezik az adott 

azonosítókódú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. 

 

Az Engedélyes a hasznosított hulladékot a Ht. 9. § (1) bekezdése szerint a hulladékstátusz megszűnésére 

vonatkozóan vonja ki, minősíti, értékesíti. 

Az előkezelt, zúzott építési-bontási hulladék – a felhasznált hulladékok megfelelő minősége esetén – 

rendeltetésszerűen, általános jelleggel használhatóak építési, feltöltési tevékenységek során, a kezelt hulladék 

minőségétől és fajtájától függően különböző területeken. 

A beton hasznosításának a lehetőségei széleskörűek és csaknem teljes tömegében hasznosítható. A 

hasznosítás fő területe az építési és útépítési betonadalék-anyagként történő alkalmazása. A tört beton másik 

fontos felhasználási területe az építőelemek gyártása, ahol szintén beton, illetve könnyűbeton 

adalékanyagként használható. 

A tégla, cserép (önmagában vagy betonnal keverve) meghatározott célra hasznosítható (pl. beltéri 

betonozásra). 

Az országos gyűjtési és hasznosítási tevékenységet kizárólag a hatóság részére előre bejelentett külső 

helyszínen kívánja végezni az Engedélyes. Az aprított, rostált anyagok osztályozást és minősítést követően a 

feltöltendő területre kerülnek szállításra, illetve értékesítésre, valamint a keletkezett másodlagos hulladékok 

átadásáról folyamatosan gondoskodni fognak. 

 

A keletkező kommunális hulladékot közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltató elszállítja a 

telephelyről. 

 

V. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – országos előkezelés (R12, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13) 

és hasznosítás (R5, R5a, R5b)– bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 
Mennyiség 

(tonna/év) 

Kezelési kód 

(előkészítő 

művelet) 

Kezelési kód 

(hasznosítási 

művelet) 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK 

(BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT 

FÖLDET IS) 

   

17 01 beton, tégla, cserép és kerámia    

17 01 01 beton 100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 

17 01 02 tégla 100 000 
E02-03, E02-

05, E02-06, 
R5, R5a, R5b 
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Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 
Mennyiség 

(tonna/év) 

Kezelési kód 

(előkészítő 

művelet) 

Kezelési kód 

(hasznosítási 

művelet) 

E02-13 

17 01 03 cserép és kerámia 100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 

17 01 07 

beton, tégla, cserép és kerámia frakció 

vagy azok keveréke, amely különbözik  

a 17 01 06-tól 

100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 

17 02 fa, üveg és műanyag    

17 02 01 fa 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

17 02 02 üveg 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

17 02 03 műanyag 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

17 03 
bitumen keverék, szénkátrány és 

kátránytermék 
   

17 03 02 
bitumen keverék, amely különbözik a 

17 03 01-től 
100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 

17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is)    

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

17 04 02 alumínium 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

17 04 03 ólom 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

17 04 04 cink 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

17 04 05 vas és acél 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

17 04 06 ón 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

17 04 07 fémkeverék 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

17 04 11  kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 100 000 
E02-05, E02-

06 
 

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 
100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 

17 05 06 
kotrási meddő, amely különbözik a 17 

05 05-től 
100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 

17 05 08 
vasúti pálya kavicságya, amely 

különbözik a 17 05 07-től 
100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet    
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Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 
Mennyiség 

(tonna/év) 

Kezelési kód 

(előkészítő 

művelet) 

Kezelési kód 

(hasznosítási 

művelet) 

tartalmazó építőanyag 

17 06 04 
szigetelő anyag, amely különbözik a 17 

06 01 és a 17 06 03-tól 
100 000 

E02-05, E02-

06 
 

17 08 gipsz alapú építőanyag    

17 08 02 
gipsz-alapú építőanyag, amely 

különbözik a 17 08 01-től 
100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 

17 09 egyéb építési-bontási hulladék    

17 09 04 

kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-

től és  

a 17 09 03-tól 

100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 

19 

HULLADÉKKEZELŐ 

LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A 

SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK 

TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, 

VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI 

VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

   

19 12 

közelebbről meg nem határozott 

mechanikai kezelésből (pl. 

osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet 

készítés) származó hulladék 

   

19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 

19 13 
szennyezett talaj és talajvíz 

remediációjából származó hulladék 
   

19 13 02 

szennyezett talaj remediációjából 

származó szilárd hulladék, amely 

különbözik  

a 19 13 01-től 

100 000 
E02-05, E02-

06 
 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK 

(HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A 

HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ 

HASONLÓ KERESKEDELMI, 

IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 

HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT 

FRAKCIÓT IS 

   

20 02 

kertekből és parkokból származó 

hulladék (a temetői hulladékot is 

beleértve) 

   

20 02 02 talaj és kövek 100 000 

E02-03, E02-

05, E02-06, 

E02-13 

R5, R5a, R5b 
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Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 
Mennyiség 

(tonna/év) 

Kezelési kód 

(előkészítő 

művelet) 

Kezelési kód 

(hasznosítási 

művelet) 

Összesen 100 000 
  

 

VI. Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

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

előkezelése (R12, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13) és hasznosítása (R5, R5a, R5b, R11) végezhető. 

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

3. Évente maximálisan 100.000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladék 

országos előkezelése és hasznosítása végezhető. 

4. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl. 

5. A hulladékkezelési tevékenységet minden alkalommal, annak megkezdését megelőzően legalább 5 

nappal a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban be kell jelenteni helyszín 

(hrsz. és EOV koordináta), a megbízó megnevezésének, a kezelendő hulladék típusának és 

mennyiségének megadásával. 

6. 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. 

7. Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a 

környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális 

értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse. 

8. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető 

legnagyobb arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok 

hulladékkal történő helyettesítésére. 

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

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

10. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott 

hulladék kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. 

11. 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. 

12. A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a termékként történő minősítését 

követően szűnik meg.  

13. Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem 

megfelelő, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell. 

14. A termék tanúsításról szóló igazolás másolatát meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság 

részére.  

Határidő: Az engedély véglegessé válását követő 6 hónapon belül. 

15. A termék tanúsításról szóló igazolás másolatát a korábbi termék tanúsítás érvényességi idejének 

lejáratát követő 15 napon belül küldjék meg hatóságunk részére. 
16. A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása 

mellett történhet. 

17. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel 

ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény 

vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, 

és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló 
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kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot 

nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy 

területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség 

szerint – kármentő aljzattal kell kialakítani. 

18. A munkahelyi gyűjtőhelyen a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék 

fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

19. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. 

20. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

21. A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát 

a korábbi igazolások érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

22. A hulladék kezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően anyagmérleg alapján, 

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást és adatszolgáltatást kell vezetni a 

kezelés során keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal. 

23. Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás 

meglétéről szóló igazolást. 

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

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

25. Az Engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

26. 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.  

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

a tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig kell 

megőrizni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

28. Amennyiben az Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a 

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

29. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az Engedélyes köteles 

gondoskodni. 

30. A telep bezárására indított eljárás során az Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése 

következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk megállapítja az 

esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

VII. Az engedély területi hatálya: 

Nem veszélyes hulladék előkezelése, hasznosítása Magyarország közigazgatási területén. 

VIII. Az engedély érvényességi ideje: 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

*** 

Szakkérdések vizsgálata: 

 

Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj- és 

természetvédelmi szempontok a következő előírások alapján: 

 

 Előírások: 
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1. 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. 

2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a 

minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni. 

3. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés 

csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és 

gépjármű koordinálás). 

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

5. A változó helyszíneken tervezett hulladékkezelési tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak 

minősülő berendezések telepítési helyét úgy kell megválasztani, hogy a zajforrás hatásterületén ne 

helyezkedjen el zajtól védendő épület. 

Határidő: folyamatos 

6. Amennyiben a hatásterületen belül zajtól védendő épület található, mérésen alapuló aktív akusztikai 

védelem telepítésével gondoskodni kell, hogy a zajkibocsátás zajterhelési határértékeken belül 

maradjon. 

Határidő: folyamatos 

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

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 

környezetkárosítást. 

8. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne 

következzen be. 

9. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

10. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során 

szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, 

illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.  

11. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás 

egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

12. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak 

felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles 

gondoskodni. 

13. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az 

eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell 

rögzíteni. 

 

*** 

 

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

08/NEO/25263-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

A Király József egyéni vállalkozó (6050 Lajosmizse, Eötvös Loránd utca 58.) által előterjesztett 

Magyarország területén, nem veszélyes hulladék országos gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 

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. 

 

*** 
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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 

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint 

c) 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 590.000.- 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.  
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A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 
 

*** 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 35300/2803-

1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

Király József e. v. (6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 244/b.) meghatalmazása alapján az LAWAND 

Mérnöki Iroda Kft. (1031 Budapest, Vízimalom sétány 8.) kérelmére nem veszélyes hulladékgyűjtési, 

előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezés tárgyában indult 

eljárásában a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint területi vízügyi-vízvédelmi 

hatóság – illetékességi területére vonatkozóan 

 

szakhatósági hozzájárulását a következő előírásokkal megadja: 

 

1. A tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek veszélyeztetését, károsodását kizáró módon, a folyók 

nagyvízi medrére és a felszíni vizek parti sávjára vonatkozó rendelkezések betartásával kell végezni, 

figyelemmel a vonatkozó jogszabályok, különös tekintettel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII.21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet és a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési 

terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

előírásainak betartására. 

 

2. A külső helyszíneken történő hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során kötelesek 

gondoskodni arról, hogy az érintett területen vízszennyező anyagot tartalmazó hulladék lerakása, szennyvíz 

leürítés, a gépekből olaj vagy üzemanyag elfolyás, valamint olyan tevékenység, mely a felszín alatti 

vízkészleteket veszélyeztetheti, ne történhessen. 

 

3. Amennyiben a munkagépek üzemanyaggal való feltöltését a helyszínen végzik, azt csepegést felfogó, 

peremmel ellátott kármentő felett lehet végrehajtani. 

 

Jelen szakhatósági hozzájárulás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az 

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben lehet élni. 

 

Lajosmizse Város Jegyzőjének LMKOH/8215/2/2022. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Király József (6050 Lajosmizse, Eötvös Lóránd utca 58) meghatalmazásából eljáró Lawand Mérnöki 

Iroda Kft kérelmére indult, Lajosmizse, Alsólajos tanya 244/b, 0279/8 helyrajzi számú ingatlant érintő, 

hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás részeként indult szakhatósági eljárást, amely a helyi 

önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés vizsgálatára vonatkozott, 
 

megszüntetem. 

 

Eljárási költség, melyről rendelkeznem kellene nem keletkezett. 

Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de hivatalomhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 
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I N D O K O L Á S 

 

Király József e.v. (6050 Lajosmizse, Eötvös Loránd u. 58., KÜJ szám: 100 611 481) megbízásából a 

LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 2022. június 10. napján benyújtotta Király József e.v. nem veszélyes 

hulladékok országos előkezelésére és hasznosítására irányuló engedélykérelmét.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/HGO/4407-6/2022 iktatószám alatt a hulladékgazdálkodási 

kérelmet gyűjtés vonatkozásában részben áttette az országos illetékességgel rendelkező Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz. 

 

A benyújtott kérelem kapcsán BK/HGO/04407-8/2022. iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra és tényállás 

tisztázásra felhívó végzést adott ki 2022. június 23. napján. A hiánypótlást és tényállás tisztázást a kérelmező 

2022. június 28. és július 1. napján nyújtotta be e-papíron. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

3 fő hulladékkezelő, 6 fő gépkezelő, környezetvédelmi megbízott (Királyné Nagy Krisztina, agrármérnök, 

környezetgazdálkodási specializáció). A Kft. a dolgozók részére egyéni védőeszközöket biztosít. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

- 1 db 6 tonna méréshatárú automatikus működésű ellenőrző mérleg (típus: Case 821 Liftmaster, gyártási 

szám: LM18002), 

- JLN-013 forgalmi rendszámú MAN 12.222 billenőplatós tehergépjármű, 

- MGG-815 forgalmi rendszámú Mercedes 1419 konténerszállító tehergépjármű, 

- KBZ-683 forgalmi rendszámú Mercedes Actros billenőplatós tehergépjármű, 

- HLW-400 forgalmi rendszámú MAN 18.264 konténerszállító tehergépjármű, 

- IUN-649 forgalmi rendszámú Mercedes 1831L darus tehergépjármű, 

- MB Crusher 70,2 betondaráló, 

- MB K1 rostakanál, 

- Caterpillar M 318 gumikerekes forgó-kotró munkagép, 

- Case 821E homlokrakodó munkagép, 

- Kobelco lánctalpas forgó-kotró munkagép, 

- JCB 4CX kompaktrakodó munkagép, 

- Montobert típusú betontörő kalapács, 

- Volvo homlokrakodó munkagép. 

 

A Vállalkozó rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó környezetszennyezési 

felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95595001223382400). 

 

A Vállalkozó pénzügyi biztosítékként benyújtotta fedezetigazolást arról, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél 

vezetett 11732167-23328637-00000000 számú számláján elkülönítve, 100.000,- Ft zárolt összeggel 

rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. 

 

A Vállalkozó nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

A Vállalkozó 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 Vállalkozó az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 
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A Vállalkozó rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel. 

A Vállalkozó rendelkezik a Lajosmizse, Alsólajos tanya 244/B (0279/8 hrsz.) szám alatti telephelyre 

vonatkozó, Lajosmizse Város Jegyzője által LMKOH/4309-2/2022. iktatószámon kiadott telep 

nyilvántartásba vételről szóló határozattal. 

 

A Vállalkozó rendelkezik a Lajosmizse, Alsólajos tanya 244/B (0279/8 hrsz.) szám alatti telephelyre 

vonatkozó határozatlan időtartamú bérleti szerződéssel. Bérbeadó: JOVA Kft. (6097 Kunadacs, 

Kunszentmiklósi út 16/A.). 

 

A Vállalkozó a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.) tulajdonában 

álló digitális hídmérleg (gyártási szám: 2001-118, 090540) rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot nyújtott 

be. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a benyújtott kérelmet és dokumentumokat megvizsgálta, a kérelmezett 

hasznosítási műveletek műveleti kódjai közül hivatalból törlésre került az R3, R3a és R3b hasznosítási 

műveleti kódok. A benyújtott dokumentáció nem tartalmazott R3 Oldószerként nem használatos szerves 

anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat 

is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi 

anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő 

visszanyerését) hasznosítási műveletre vonatkozó információkat. 

 

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

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 10., 20., 23. pontjai, valamint Ht. 15. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 3-4. pontjában tett előírásait a Ht. 15. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) 

Kormány rendelet (továbbiakban 439/2012. Korm. rend.) 9. § (1) bekezdés c) pontjai alapján tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 9. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 

Ht. 82. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

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

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a Ht. 31. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 12-15. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 20-21. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 22. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 7. §, 12. §-a alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 23. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 
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A rendelkező rész 24. 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 hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év 

közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a 

hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 
A rendelkező rész 25. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 28. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 29. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 30. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

Az előkezelhető és hasznosítható hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendelet szerint került megállapításra. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. § alapján a 

kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

 

A kérelem tartalma alapján, nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek minősül. 

 

A kérelmező ügyfél igazolta az eljárás 590.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

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) bekezdés 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. 

 

Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj- és 

természetvédelmi szempontok rendelkező részének 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/4407-5/2022. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte az Király József egyéni vállalkozó (6050 Lajosmizse, 

Eötvös Loránd utca 58.), mint ügyfél részére a Magyarország egész területén végzett, nem veszélyes 

hulladék országos gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

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

alábbiakat állapította meg:  

 

Király József egyéni vállalkozó nem veszélyes hulladékok, Magyarország egész területén előre meg nem 

határozható építési-bontási helyszíneken, valamint hulladéktermelők telephelyein történő gyűjtését és 

hasznosítását tervezi végezni. A hasznosítást megelőző, előkészítő technológiának köszönhetően egyes 

hulladékokat külső munkaterületein válogatni, aprítani, és mint alapanyagot értékesíteni fogja. 

A hulladékkezelési tevékenység során kezelésre kerülő hulladék beton, tégla, cserép és kerámia (HAK 17 

01), fa, üveg és műanyag (HAK 17 02),  bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék (17 03), fémek 

(beleértve azok ötvözeteit is, 17 04), föld (ideértve a szennyezett területekről kitermelt földet), kövek és 

kotrási meddő (HAK 17 05), szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag (HAK 17 06), gipsz 

alapú építőanyag (HAK 17 08) és egyéb építési, bontási hulladék (HAK 17 09) fizikai és kémiai 

tulajdonságai alapján nem veszélyes hulladéknak minősül, nem tartalmaz vízoldékony, a csapadékvíz által 

kimosható veszélyes alapanyagokat, szennyeződéseket. A felszín alatti vizek minőségére/ földtani közeg 

állapotára vonatkozóan egyik hulladék sem jelent kockázatot. 

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett depótér területén kérelmező homlokrakodó gépéből 

üzemszerű üzemanyag/olaj elfolyással nem kell számolni. Az esetleges havária esetek során üzemanyag 

kifolyások esetén homok, perlit vagy egyéb adszorbens használható az üzemanyag közömbösítésére, amivel 

a tűzveszély és a földtani közeg jelentősebb szennyezése megakadályozható. Az szénhidrogén származékkal 

telített kármentesítő anyagot, illetve a szennyezett talajfelszínt veszélyes hulladékként fogják kezelni. 

A tevékenység nyílt téren történik, így a szennyezés szempontjából felületi diffúz légszennyező forrásnak 

minősül. A kezelés során az építési és bontási hulladékokat aprítják, deponálják. A hulladékok rakodása 

minimális porkibocsátással jár, mivel a nagydarabos beton, aszfalt hulladékok kiporzása minimális mértékű. 

Por emisszióval a hulladéktöréséből és a hasznosított anyagdepóniákból lehet számítani. A ledarált anyag 

osztályozásakor több szemcseméretű frakció is keletkezik. A törőgép permetező egységgel van felszerelve, 

ami törés közben vízzel permetezi az anyagot, majd törés után a megtört, kis frakciójú deponált anyagot is 

(kézi erővel) szükség esetén vízpermettel nedvesítik, így csökkentve minimálisra a környezetbe jutó szálló 

por mennyiségét üzemelés közben. A kitermelt tiszta föld hulladék-mintavételezés, minősítés után kerül ki a 

hulladék státusz alól, ebben az esetben gépi kezelés nem történik. 

 

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 (6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 

244/B.).  

A tevékenység aktuális hatásterületét a helyszíni körülmények ismeretében számítással vagy méréssel 

minden esetben meg kell határozni és az eredményeknek megfelelően gondoskodni kell arról, hogy a 

tevékenység végzésekor a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet szerinti 

határértékek teljesüljenek. 
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Táj- és természetvédelem:  

Tekintettel arra, hogy a Király József a hulladékgazdálkodási tevékenység végzését Magyarország egész 

területén kívánja végezni, természet- és tájvédelmi szempontból nem állapítható meg érdeksérelem. 

 

Földtani közeg védelmi: 

A fenti előírásokat a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő. 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) 

bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

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

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

rendelet határozza meg. 

A hulladékkezeléssel érintett területrészek (hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett depótér) 

burkolatának vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a Favir 10. § értelmében tettük.  

 

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.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának BK-

05/NEO/25263-2/2022. iktató számú környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Király József egyéni vállalkozó a Magyarország területén, nem veszélyes hulladék országos gyűjtése, 

előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától, mely 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 szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének 

jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények 

érvényesítésére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat. 

 

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának 

közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 

3.) NM rendelet, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

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) 
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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: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 35300/2803-

1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.) BK/HGO/04407-

4/2022. ügyiratszámú megkeresésében a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint területi 

vízügyi-vízvédelmi hatóság – szakhatósági állásfoglalását kérte Király József e. v. (6050 Lajosmizse, 

Alsólajos tanya 244/b.) meghatalmazása alapján az LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (1031 

Budapest,Vízimalom sétány 8.) kérelmére nem veszélyes hulladékgyűjtési, előkezelési és hasznosítási 

tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezés tárgyában indult eljárásban. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint területi vízügyi-vízvédelmi hatóság - 

Királyné Nagy Krisztina szakértő által készített tervdokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az 

alábbiakat állapította meg: 

 

A Kft. Magyarország teljes területén építési-bontási hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja 

végezni. 

 

Az Engedélyes 6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 244/b. (0279/8 hrsz.) alatti telephelye kizárólag a 

hasznosítási tevékenységhez használt gépek és berendezések tárolására szolgál. 

 

Az építési-bontási hulladékokat darálással és megfelelő frakciókra történő osztályozással kívánja 

felhasználni. A felhasználás során a hulladékból aprítással és darálással előállított anyag, építőanyagként 

történő beépítése, az építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozat birtokában történik 

majd. 

 

Előkezelés folyamata: 

-  szétválogatás (szeparálás), 

- aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), 

- válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), 

- válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), 

- szitálás, rostálás 

A hasznosításra alkalmas hulladékok az erre a célra kijelölt helyen kerülnek deponálásra. 

 

A hulladékok összes mennyisége várhatóan 100.000 t/év. 

 

Vízellátás: 

A külső építési-bontási helyszíneken nagy valószínűséggel vízellátás nem lesz kiépítve. 

Az ivóvízellátás palackozott ivóvízzel történik. 

A tevékenységhez szükséges vízfelhasználás csekély mértékű, csupán a törőgép működése során keletkező 

szálló por megakadályozását szolgáló víz permetezése történik. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A dolgozók részére a külső helyszínekre mobil illemhely kerül kihelyezésre, mely szigetelt szennyvízgyűjtő 

térrel rendelkezik, és melyet állandó jelleggel cserélnek. 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik, mivel a vízfelhasználás csak a hulladék nedvesítésére szolgál. 

 

Lajosmizse Város Jegyzőjének LMKOH/8215/2/2022. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/04407-4/2022 számú szakhatósági megkeresésében az 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. pont szerinti szakkérdésekben kereste meg 

hatóságomat.  

 

A pont vonatkozásában a hatóságom szakhatósági hatásköre abba az esetben áll fenn, ha a tevékenység helyi 

jelentőségű védett természeti terület érint. Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység nem helyi 

jelentőségű természeti területen van, ezért a szakhatósági hatáskör nem áll fenn. 
 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) 

bekezdése a) pontja szerint „A hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás visszautasításának lett volna 

helye, annak oka azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására.” Az eljárást a 

fentiek miatt megszüntettem. 

 

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 112. § és 116. § (3) bekezdés d) pontja alapján adtam. 

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely szerinti és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklet 19. táblázat 24. 

pontja szerinti hatáskörben és az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetékességgel hoztam. 

  

*** 

 

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   

5. és 7. pontja alapján összesen 590.000 - Ft. 

 

Az igazgatási szolgáltatás díj összegének befizetése a BK/HGO/04407-1/2022. iktatószámú 

hulladékgazdálkodási engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg történt. 

 

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 2022. június 15. napján kelt BK/HGO/04407-2/2022. számú levélben 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. 

 



18 

 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/04407-3/2022. számú közleményben 

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

határozatot. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021.(III.1) Korm. rendelet 2. § értelmében területi 

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki, azzal az 

eltéréssel, hogy a Pest megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére és Budapest fővárosra terjed ki. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021.(III.1) Korm. rendelet 3. § c) pontja szerint  

országos hulladékgazdálkodási hatóság jár el a Ht. 12. § (2) bekezdésben, 13. §-ában és a 14. §-ában 

meghatározott tevékenységgel kapcsolatos eljárásban hulladékgazdálkodási hatóságként, ha a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti 

kérelem több területi /országos hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére terjed 

ki.  

 

A Ht. 12. § (2) bekezdése szerint a gyűjtő a tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedéllyel végzi.  

 

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. 

 

A kérelmező hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély kérelme több területi – Bács-Kiskun, 

Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye - hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét érintő illetékességi 

területre terjed ki, ezért országos hulladékgazdálkodási hatóságként (a továbbiakban: országos 

hulladékgazdálkodási hatóság) hatáskörébe utalt hatósági ügyben részben – a Pest Megyei Kormányhivatal 

jár el. 

 

Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási (gyűjtés) engedélykérelem több területi / országos 

hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét érintő illetékességi területét is érinti, az Ákr. 17. §-a alapján a 

kérelmet a BK/HGO/04407-6/2022. iktatószám alatt részben  áttételre került a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz, mint a   hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

 

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, 2022. július 7.  

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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