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K Ö Z L E M É N Y 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.  

elérhetősége: 

postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 

tel.: 76/795-870 

Honlap: http://bkmkh.hu/ 

KRID azonosító: 246192384 

 

értesíti az érintetteket, 

 

hogy a DTKH Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.), KÜJ: 100 279 742, 

KTJ: 100 511 517, hivatalos elektronikus elérhetősége: 12564392#cegkapu) meghatalmazott képviselője 

Tombácz Szintia környezetvédelmi megbízott 2022. november 29. napján a 6000 Kecskemét, 0737/12 hrsz. 

alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, valamint Magyarország egész 

közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységekre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatalnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, így a 

hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

A kérelmező: DTKH Nonprofit Kft. 

 

Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248. (0737/12 hrsz.) 

 

Telephely: 6000 Kecskemét, 0737/12 hrsz. 

 

Az ügy tárgya: a 6000 Kecskemét, 0737/12 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

előkezelése, hasznosítása, valamint Magyarország egész közigazgatási területén történő nem veszélyes 

hulladék hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelem. 

 

Az ügy iktatási száma: BK/HGO/05772/2022.  

 

Az eljárás megindításának napja: 2022 november 30. 
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Az ügyintézési határidő: az Ákr. 50. § (1)-(3), bekezdése és 52 § (1) bekezdése, valamint a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 79. § (8) bekezdés alapján az okot adó cselekmény vagy körülmény 

bekövetkezését követő naptól számított 30 nap 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

Ügyintézők neve és hivatali elérhetősége: dr. Fekete-Herman Ármin Mihály (76/795-962). 

 

A közlemény a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2022. december 8. 

 

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak 

befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

Az Ákr. 5. § (1) bekezdés alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

 

Az Ákr 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek 

(amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás 

adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

 

Az Ákr 10. § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja 

azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. 

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ákr. 26. §-a alapján az alábbi módon tarthatja a kapcsolatot hivatalunkkal: a 

hatóságunk írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy 

személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az 

ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

 

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra 

áttérhet. Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás 

módját. A kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek jelen közlemény első oldalának alján megtalálhatóak. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A kérelem és a mellékletek példányába a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál lehet betekinteni. A 

betekintés módjáról a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590184ebcaa06b129e/3667/-

7884606148815389761/DTKH%20Kecskem%C3%A9t%2C%200737-

12%20hrsz.%20nem%20vesz.%20hullad%C3%A9k%2C%20gy%C3%BCjt%2C%20el%C5%91kez%2C%2

0hasz.%20hulgazd%20enged%C3%A9ly.zip 

 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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