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Tárgy: Nyitott Égbolt Vastelep Kft. 6400 Kiskunhalas, Majsai út 7., 6035/2 hrsz. alatti telephelyen nem 

veszélyes hulladék kereskedelmi, gyűjtési, előkezelési tevékenységekre vonatkozó BK-05/KTF/01715-

7/2019. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 

 

A Nyitott Égbolt Vastelep Kft. megbízásából (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8., KÜJ szám: 

103 242 619, adószám: 24849380-2-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 24849380#cegkapu) az UNI-

Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (székhely: 6723 Szeged, Tabán u. 26. I. em. 1.) 2022. november 18. 

napján előterjesztett – a 6400 Kiskunhalas, Majsai út 7., 6035/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes 

hulladék kereskedelmi, gyűjtési, előkezelési tevékenységekre vonatkozó 2019. április 24. napján BK-

05/KTF/01715-7/2019. iktatószámon kiadott és 2019. november 4. napján  BK-05/KTF/01715-15/2019. 

iktatószámon módosított jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyét – kérelemre – az alábbiak 

szerint 

 

módosítom.  

 

I. Az engedély 3. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Hulladékgazdálkodás” részének 1. előírási pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

 

Hulladékgazdálkodás: 

1. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok 

anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ennek 

figyelembevételével a telephelyi nem veszélyes hulladéktároló helyen egyszerre maximálisan 4.000 

tonna hulladék tárolható. 

 

 

II. Az engedély 8.-9. oldalán, az „INDOKOLÁS” fejezetben található táblázat, melyben a telephelyen 

egyszerre tárolható hulladékmennyiség szerepel, az alábbiak szerint módosul: 
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Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése 

A telephelyen egyszerre 

tárolható mennyiség 

tonnában 

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 

4.000 

12 01 02 vasfém részek és por 

12 01 03 nem vas fém reszelék és esztergaforgács 

12 01 04 nem vas fém részek és por 

12 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 

16 01 17 vasfémek 

16 01 18 nem vas fémek 

16 02 14 
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 

02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól 

16 02 16 
kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely 

különbözik a 16 02 15-től 

17 02 01 fa 

17 02 02 üveg 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 

17 04 02 alumínium 

17 04 03 ólom 

17 04 04 cink 

17 04 05 vas és acél 

17 04 06 ón 

17 04 07 fémkeverékek 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 
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Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék típus megnevezése A telephelyen egyszerre 

tárolható mennyiség 

tonnában 19 12 01 papír és karton 

19 12 02 fém vas 

19 12 03 nem vas fémek 

20 01 01 papír és karton 

20 01 11 textíliák 

20 01 36 

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 

01 35-től 

20 01 39 műanyagok 

20 01 40 fémek 

Összesen: 4.000 

 

III. Az engedély 10. oldalán, az „INDOKOLÁS” fejezet „Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek” rész 

3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

Az engedélyes pénzügyi biztosítékként benyújtotta az igazolást, hogy az OTP Bank Nyrt.-nél lekötött letéttel 

rendelkezik (számlaszám: 11735098-21446658) melynek hatóságunk a kedvezményezettje. A számla 

egyenlege 360 000 Ft. 

 

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot és az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot a 

hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyja. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

08/NEO/16781-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 
 Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, a Nyitott Égbolt Vastelep Kft. (6400 Kiskunhalas, 

Kőrösi út 8.), a 6400 Kiskunhalas, Majsai út 7. 6035/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék 

kereskedelmi, gyűjtési, előkezelési tevékenységekre vonatkozó, 2019. április 24. napján BK-05/KTF/01715-

7/2019. iktatószámon kiadott és 2019. november 4. napján BK-05/KTF/01715-15/2019. iktatószámon 

módosított jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása engedélyezési eljárásban, 

szakmai álláspontomat az alábbiakban adom meg: 

 

1. Az üzemelés alapját adó nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését, telephelyen belüli 

mozgatását, majd elszállítását fertőzésveszélyt és szennyeződést kizáró módon kell megvalósítani. A 

veszélyes hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés, szállítás) során törekedni kell az egészségügyi 

kockázatok minimalizálására. 

2. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely 

légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró 

bűzzel terheli.  

3. Az üzemi létesítményből származó zaj a védendő homlokzatoknál nem haladhatja meg a vonatkozó 

határértékeket.  

4. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetve olyan mértékben szennyezni, amely 

közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. 
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5. A munkavégzés helyszínén, a dolgozók számára biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal 

szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket, melyet a telephelyen kell tárolni. 

6. A dogozók számára a kézfertőtlenítés feltételeit mindenkor biztosítani szükséges. 

7. A dolgozóknak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. 

8. A kommunális hulladékot a tárolására rendszeresített hulladékgyűjtő edényben kell tárolni, 

elszállítására szerződéssel kell rendelkezni. 

9. A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében legalább 

évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni. Folyamatos irtással és a 

tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek és egyéb közegészségügyileg 

kockázatot jelentő rovarok elszaporodása ellen. 

 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/7880-3/2022. iktatásiszámú szakkérdés nyilatkozata 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a Nyitott Égbolt Vastelep Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.), mint ügyfél részére a Kiskunhalas, 6035/2 

helyrajzi szám alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenységre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a módosításához.  

 

Levegőtisztaság-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi, táj- és természetvédelmi valamint 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, 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. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás 

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

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

felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles 

gondoskodni. 

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

eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell 

rögzíteni. 

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 telephelyi 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 a 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. 
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*** 

 

 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5710-1/2022.ált.sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya által megküldött, a NYITOTT ÉGBOLT Vastelep Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út. 8.) 

megbízásából az UNI-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. kérelmére, Kiskunmajsa 6035/2 hrsz. alatti 

telephelyre vonatkozóan BK-05/KTF/01715-7/2019. számon kiadott és BK-05/KTF/01715-15/2019. számú 

határozattal módosított hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék kereskedelme, gyűjtése, 

előkezelése)módosítására indult hatósági eljárásban a Csongrád-Csanád Megyei 

KatasztrófavédelmiIgazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalását adja:  

 

A nem veszélyes hulladékok előkezelése tevékenységére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély 

módosításához az alábbi előírásokkal hozzájárulok: 

az alábbi feltételekkel, előírásokkal: 

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését kizáró  

módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségei határértéknél kedvezőtlenebb 

állapotát. 

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez 

vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki 

védelemmel folytatható. 

4. A telephely vízi létesítményeit vízjogi üzemeltetési engedély alapján, az abban foglaltak szerint kell 

üzemeltetni. 

5. A telephelyen a vízjogi engedély hatálya alá eső vízi létesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízi 

létesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet. 

6. A járművek mosása, javítása, karbantartása csak erre vonatkozó engedéllyel rendelkező telephelyen, 

üzemanyaggal történő feltöltésük csak engedéllyel rendelkező üzemanyagtöltő állomáson történhet. 

7. Az aknában gyűjtött szennyvíz csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre szállítható. Az 

elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni. 

8. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást 

befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

2.  Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének V/1047-2/2022. számú szakhatósági 

állásfogllása: 

 
 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

küldött, 2022. november 24-én kelt megkeresés – Kiskunhalas, Majsai út 7. (6035/2. hrsz.) Nyitott Égbolt 

Vasbolt Kft. hulladékgazdálkodási engedélykérelem módosítás – ügyében előzetes szakhatósági 

állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom ki: 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység helyszíne - figyelemmel a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

a település tisztaságáról szóló 59/2005.(XI.30.), az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti 

területté nyilvánításáról szóló 5/2022. (I.24.), valamint az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté 
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nyilvánításáról szóló 17/2015.(VI.26.) rendeletére – nem érint helyi védettség alatt álló területet, illetve a 

helyi rendeletben rögzített természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes.  

 

A kérelemben megjelölt létesítmény a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott 

természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel. 

 

A nyomvonallal érintett területeken a bontási, építési munkálatok folyamán a nem invazív fásszárú 

növények gyökérzónáját érintő nyílt árkos földmunkák során, illetve a fák lombkoronájának jelentős 

csonkolása esetén fotódokumentáció megküldése szükséges a károkozás mértékéről hivatalom számára 

(farkas.zs@kiskunhalas.hu címre e-mailben) a földmunkák befejezése után legkésőbb 5 nappal.  A 

munkavégzést úgy kell megszervezni és végezni, hogy a lehető legkisebb mértékű környezetterhelést és 

igénybevételt idézze elő (károkozás minimalizálása a növény- és állatvilágban, a környezetszennyezés 

megelőzése). 

Tájékoztatom, hogy hatósági eljárás során az egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás 

használható fel. Az Ákr. 57. §-a alapján törvény vagy kormányrendelet az egy évtől eltérő időtartamot is 

megállapíthat. 

 

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett. 

 

Végzésemmel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a végzés elleni jogorvoslati jog az eljárást lezáró 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében 

gyakorolható. 

 

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

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

 

A kérelmező 60.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

bíróság) kell címezni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-kormányablak. 

kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

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. 
 

mailto:farkas.zs@kiskunhalas.hu
https://e-kormányablak/
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I N D O K O L Á S 

 

A Nyitott Égbolt Vastelep Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.) 6400 Kiskunhalas, Majsai út 7. 

szám (6035/2 hrsz.) alatti telephelyre vonatkozóan a BK-05/KTF/01715-7/2019. iktatószámon kiadott és 

BK-05/KTF/01715-15/2019. iktatószámon módosított hulladékgazdálkodási engedély módosítását 

kérelmezte a 2022. november 18. napján érkezett beadványában. A benyújtott kérelem kapcsán 

BK/HGO/05720-7/2022. iktatószámon hatóságunk hiánypótlásra felhívó végzést adott ki 2022. december 9. 

napján. A kért hiánypótlást a Kft. megbízásából az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi Kft. 2022. december 

12. napján nyújtotta be e-papíron a hulladékgazdálkodási hatóság részére.  

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján 

végezhető. 

 

A Ht. 79. § (4) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, 

valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja. 

 

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

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

rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik. 

 

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

hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási 

hatóság) jelöli ki. 

 

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 Kiskunhalas település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal jár el. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 

A beküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Nyitott Égbolt Vastelep Kft. a jelenleg hatályos 

engedélyét a hulladéktároló hely kapacitásának növelése miatt kívánja módosítani. Az engedély 

módosításának jogszabályi akadálya nincs. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű 

táblázat 57., 58. pontjában (vízügy-vízvédelem), és 59. pontjában (helyi természetvédelem) meghatározott 

szakkérdések tekintetében illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján a Rendelet 1. és 2. számú melléklet 

vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések tekintetében a hatósági feladat ellátásához szükséges 

szakmai álláspontok megadására tekintettel a társhatóságokat megkerestem. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

1.  A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály        

BK-08/NEO/16781-2/2022.ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak 

szerint indokolja: 

 
 A Nyitott Égbolt Vastelep Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.) kérelmére, a Kiskunhalas, Majsai út 7. 

szám alatti telephelyen hulladékgazdálkodási engedély módosítása engedélyezési eljárásban a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály 
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(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. november 24-én megkereste osztályomat a 

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

Rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján a Rendelet 2. számú melléklete vonatkozó pontjaiban meghatározott 

szakkérdések vizsgálatára. 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590184a461b4f40d0e/3611/-

4736086288365574354/Nyitott%20%C3%89gbolt%20Kiskunhalas%2C%20Majsai%20%C3%BAt%207.%

206035-

2%20hrsz.%20nem%20vesz.hullad%C3%A9k%20kereskedelmi%2C%20gy%C3%BCjt%C3%A9s%2C%20

el%C3%B6kezel%C3%A9s%20eng%20mod%20szakk%C3%A9rd%C3%A9s.zip 

nevű dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy a telephelyi tároló helyek átszervezése, a 

használaton kívüli tároló helyek tárolásba vonása miatt az egy időben tárolható hulladékok mennyisége 

növekedni fog. A megnövekedett mennyiséggel vbégzett tevékenység a környezet-egészségügyi 

szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző 

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

tevékenység vizsgálatára vonatkozóan, a fenti kikötések betartása esetén, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. 

(VI. 12.) EMMI rendelete 6. § és 7 §, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelete 3. § (2) bekezdés a) - c) pontjában és (3) bekezdésében, a személyi 

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) 

bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 6. §, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 

XXV. törvény 15-16.§, és 28-29.§-iban, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 4. 

§-ában és 5.§ (1) – (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9.§ (1) pontjában és a 4. sz. melléklet 3. és 

7. pontjában, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7. § (2) – (3) bekezdésében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV 

törvény 46. §, (jogszabályokban) szereplő előírásoknak megfelel. 

 

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg. 

 

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

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/7880-3/2022. iktatásiszámú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a Nyitott Égbolt Vastelep Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.), mint ügyfél részére a Kiskunhalas, 6035/2 

helyrajzi szám alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenységre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a módosításához.  

 

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

alábbiakat állapította meg:  

A hulladékok tárolási helyek változtatásával a nem veszélyes hulladékok tárolóhely kapacitásai jelentősen 

növekednek. A jelenleg engedélyezett 1.700 tonnáról, a nem veszélyes hulladékok tárolóhely és üzemi 

gyűjtőhely kapacitást 4.000 tonnára tervezik megemelni. A veszélyes hulladékok tárolóhely kapacitásán 

változtatni nem kívánnak. 

 

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 
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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 Kft. a telephelyen nem veszélyes hulladékok kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési tevékenységét végzi. A 

telephely Kiskunhalas belterületén, a település K-i részén, a 6035/2 hrsz. alatti ingatlanon található. A BK-

05/KTF/01715-15/2019. sz. határozattal módosított BK-05/KTF/01715- 7/2019. sz. határozat szerint a 

hatásterületen belül (91 m) nem található zajtól védendő épület és védett terület. 

 

Táj- és természetvédelem:  

Az érintett telephely (Kiskunhalas 6035/2 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 

2000 területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre 

álló információk szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert. 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, 

valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján hatáskörünk hiányát állapítottam meg. 

 

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 térbeton 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 szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5710-1/2022.ált.sz. szakhatósági állásfoglalásának 

indoklása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály, a NYITOTT ÉGBOLT Vastelep Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út. 8.) megbízásából az UNI-

Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. kérelmére, Kiskunmajsa 6035/2 hrsz. alatti telephelyre vonatkozóan BK-

05/KTF/01715-7/2019. számon kiadott és BK-05/KTF/01715-15/2019. számú határozattal módosított 

hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék kereskedelme, gyűjtése, előkezelése) módosítására 

indult hatósági eljárásban Hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1.sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 57. 

és 58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a nem veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, 

hasznosítása és ártalmatlanítása engedélyezéseesetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-
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elvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás 

vizsgálatára, a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében az 

első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot 

szakhatóságként jelöli ki. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 

57.-58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladék 

kereskedelmi és gyűjtési tevékenység engedélyezése esetén, az illetékes vízügyi hatóság esetében a 

bevonás és közreműködés feltétele nem áll fenn. 

 

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, az Uni-Terv 2005 Környezetvédelmi 

Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26.) által készített dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottuk meg: 

 

Kiskunhalas, Majsai út 7. szám alatti telephelyen a NYITOTT ÉGBOLT Vastelep Kft. hulladékgazdálkodási 

engedélyek birtokában már évtizedek óta hulladékkezelő telephelyet üzemeltet. Az ingatlanon a Kft. nem 

veszélyes hulladékok kereskedelmi, gyűjtési és előkezelési tevékenységét végzi a szükséges engedélyei 

birtokában. 

Kérelmező a tevékenységét mindenben a korábban már engedélyezett módon, változatlan feltételekkel, 

azokkal szinkronban kívánja a továbbiakban is folytatni. A benyújtott dokumentációk alapján a nem 

veszélyes hulladékok kapacitását a jelenleg engedélyezett 1700 tonnáról 4000 tonnára kívánják emelni. 

 

A telephely vízellátása a városi közműhálózatról biztosított. A tevékenység végzése során technológiai 

vízfelhasználás nem történik, így technológiai szennyvíz nem keletkezik. A keletkező szennyvíz kizárólag 

kommunális jellegű (szociális létesítményekből- zuhanyozó,mosdók, WC-k), mely zárt aknába kerül 

gyűjtésre. Az épületekről lefolyó tiszta csapadékvíz, a telephely burkolattal el nem látott részein elszikkad. A 

telephely burkolt felületeiről összegyűjtött, esetlegesen szennyezett csapadékvizeket előtisztítás után az 

Alsószállási csatornába vezetik. 

 

 A csapadékvíz-előtisztító műtárgy fenntartására és üzemeltetésére a Kft. 29470-2-4/2007. számon kiadott, 

többször, legutóbb 35600/999-7/2022.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik 

2027. június 30. napjáig. A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre és az Alsószállási 

csatornára gyakorolt hatásának ellenőrzésére a Kft. 2 db talajvíz és 1 db felszíni víz mintavételi ponton végez 

éves gyakorisággal mintavételt (monitoring rendszerazonosító: 23010). 

 

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység – a rendelkező részben megadott feltételek 

betartásával – megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak. 

 

Előírásaink indokolása: 

Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő, az alábbi jogszabályok alapján: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a 

felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (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 a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelete határozza meg. 

 

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység 

végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok 

használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető 

közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható. 
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A rendelkezésünkre álló iratok és a benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi 

hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk. 

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2022. november 24. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtuk. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 19. 

táblázat 57. és 58. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

Kérjük a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részünkre megküldeni 

 

2. Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőj a V/1047-2/2022. szakkérdésben a rendelkező 

részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja: 

 
 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Kiskunhalas, Majsai út 7. (6035/2. hrsz.) Nyitott Égbolt Vasbolt 

Kft. hulladékgazdálkodási engedélykérelem módosítás című munka ügyében előzetes szakhatósági 

állásfoglalás kiadása iránti kérelmet terjesztett elő hatóságomnál abban a kérdésben, hogy a létesítmény vagy 

tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a 

kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  

 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján egyéb ügyek engedélyezése során annak elbírálása, hogy a 

létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e szakkérdésben a 

települési önkormányzat jegyzőjét, mint szakhatóságot kell megkeresni, a nem veszélyes hulladék 

kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása 

engedélyezése iránti eljárásban. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom rendelkezik 

illetékességgel. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 57. §-a alapján 

„ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott 

kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával 

előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki”. 

 

A kérdés elbírálása során megvizsgáltam, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati 

rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további 

feltételek mellett megfelel-e, és megállapítottam, hogy a kérelemben megjelölt tevékenység a helyi 

önkormányzati rendeletekben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak 

szerint megfelel.  

 

 

Fentiekre tekintettel előzetes szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § (2) bekezdése alapján a rendelkező 

részben foglaltak szerint adtam ki. 
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Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. táblázata 59. sora, illetékességét az 

Ákr. 16. § (1) bekezdésének b) pontja állapítja meg.  

 

Döntésem a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében és 81. § (1) 

bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A szakhatósági állásfoglalás felhasználhatóságának határidejével kapcsolatban az Ákr. 57. §-a alapján adtam 

tájékoztatást. 

 

A végzéssel szemben a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a zárja ki, a jogorvoslattal kapcsolatban az 

Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.  

 

* 

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

 

A hulladékgazdálkodási engedély módosítását a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) c), e), f) és 

g) pontjainak megfelelően végeztük.  

 

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

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

 

A kérelmező 60.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.6. és 37. 

pontjai alapján. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

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

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a 39. § 

(2) bekezdése rendelkezik. 

 

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

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

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

foglaltakon alapul. 

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

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

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 
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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, időbélyegző szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. Nyitott Égbolt Vastelep Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.) 24849380#cégkapu 

2. UNI-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. I. em. 1.)              13457804#cégkapu 

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

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

4. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

     (6000 6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér. 28.)               HKP 

5. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  

( 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt.2)                            HKP 

6. Kiskunhalas Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (6400 Kiskunhalas, Hősök tere. 1)          HKP 

7. Hatósági nyilvántartás  

8. Irattár  

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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