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Tárgy: KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - Kiskunhalas, 0995/12 hrsz. - nem veszélyes 

hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. hrsz., KÜJ szám: 103 300 610) részére, a Kiskunhalas, 0995/12 

hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése tevékenységekre vonatkozó,  

2020. február 12. napján kelt BK-05/KTF/00037-13/2020. iktatószámú jelenleg is érvényes 

hulladékgazdálkodási engedélyét – kérelemre – az alábbiak szerint 

 

módosítom.  

 

 

I. Az engedély 2. oldalán, a „3.) A telephelyen hulladékgazdálkodási – gyűjtési és előkezelési – 

tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége:” megnevezésű 

táblázat helyébe az alábbi táblázat lép (az újonnan rögzített hulladék típusok dőlt betűvel kerültek 

kiemelésre). 

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék típus megnevezése Mennyisége [tonna/év] 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS 

TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, 

VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER- 

ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

02 01 
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, 

erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka 
 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 19 220 

15 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG 

NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK 

(ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, 

SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

 



2 

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék típus megnevezése Mennyisége [tonna/év] 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött 

települési csomagolási hulladékot) 
 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 19 220 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 19 220 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 19 220 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 19 220 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 19 220 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 19 220 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 19 220 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK 

ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ 

KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 

HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN 

GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)  

20 01 01 papír és karton 19 220 

20 01 02 üveg 19 220 

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 19 220 

20 01 39 műanyagok 19 220 

20 01 40 fémek 19 220 

20 03 egyéb települési hulladék  

20 03 07 lomhulladék 19 220 

Összesen 19 220 

 

II. Az engedély 2-4. oldalán, a ,,4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása:” című 

fejezet az alábbiakkal egészül ki: 

 

A kevert szelektív hulladékkal esetlegesen beszállított, illetve az elkülönítetten begyűjtött fa hulladékot a 

telephelyi mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően a válogató csarnok manipulációs terén ürítik le. A 

manipulációs téren kézi válogatással történik a fa hulladék kiválogatása (R12; E02-06). A kiválogatott 

idegen anyagoktól mentes fa hulladékot a telephely szilárd burkolatú térbetonján elhelyezett 2 db 32 m
3
 -es 

fém multiliftes konténerébe helyezik el. A fa hulladékot mérlegelést követően engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelőnek adják át. 

 

A válogatómű üzemeltetési szabályzatot a hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyja. 

 

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

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

 

A kérelmező 120.000 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 
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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. 
 

 

I N D O K O L Á S 

 

A KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 

Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12., KÜJ szám: 103 300 610, a továbbiakban: Kft.) megbízásából 

Balatonyi Zsolt Ferenc környezetvédelmi megbízott (kamarai nyilvántartási száma: 06/1241) 2023. január 

11. napján benyújtotta a Kiskunhalas, 0995/12 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó BK-05/KTF/00037-

13/2020. iktatószámon kiadott engedély módosítására irányuló kérelmét. A Kft. a jelenleg hatályos 

engedélyét kívánja módosítani a hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható hulladékok körének 

kiegészítésével. 

 

A BK-05/KTF/00037-13/2020. iktatószámú engedély határozata, amely nem veszélyes hulladékok 

gyűjtésére és előkezelésére jogosítja fel, 2020. február 13. napján vált véglegessé. Az engedély 2025. február 

13. napjáig érvényes. 

 

A kérelemben megnevezett új hulladék típusok rögzítésének jogszabályi akadálya nincs. A gyűjteni és 

előkezelni tervezett nem veszélyes hulladékok a 15 01 03, 20 01 38 hulladék azonosító kódú hulladékokkal 

egészülnek ki, valamint rögzítésre kerül az új hulladék típusok tekintetében az előkezelési tevékenység 

leírása. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 4.6., 5. és 37. pontja tartalmazza az eljárás költségét. A Kft. 

2023. január 10. napján 120.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett a hulladékgazdálkodási hatóság 

részére, amely megfelel az engedélyezésre vonatkozó eljárási díj 50%-ának. 

 

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

valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja. 

 

 

https://e-kormányablak/
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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 vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi 

hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki. 

 

A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye 

szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest 

vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki, így Kiskunhalas település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Vármegyei Kormányhivatal jár el. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

Az előterjesztett dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Kft. a jelenleg hatályos engedélyét kívánja 

kiegészíteni a hulladékgazdálkodási tevékenységekbe bevonható hulladék típusok körének bővítésével (új 

HAK kódok: 15 01 03, 20 01 38). A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységek körének 

leírása - az előkezelés tevékenységekre vonatkozóan - az engedélyezett tevékenységi körön belül kiegészült.  

 

A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságokat nem kellett 

megkeresnie hatóságunknak tekintettel arra, hogy hatáskörüket a módosítás nem érinti. 

 

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

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

 

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 120.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, FM rendelet 1. számú melléklet 4.6., 5. és 

37. pontja alapján összesen 120.000 Ft. 

 

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 
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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, időbélyegző szerint 

 

 

 

 

Kovács Ernő 
főispán 

nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1. Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.      

(6400 Kiskunhalas, Alsószállás 0995/12)           24847436#cegkapu                                                                    

2. Balatonyi Zsolt Ferenc - környezetvédelmi megbízott                                                             4T 

3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.  

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

4. Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)  - jegyző részére              HKP 

5. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

 (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)                                                                                               HKP 

6. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

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

7. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.)-hiv.sz: 212-2/2020.    HKP                              

8. Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

9. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály                    HKP 

      Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  

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

10. Hatósági nyilvántartás 

11. Irattár 
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