
 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály 

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. 

76/795-870, hulladekgazdalkodas@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 
 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  
 

 

Ikt. szám: BK/HGO/00500-9/2021. 

Hiv. szám: - 

Ügyintéző:Dr. Terbe Zsolt  

                  Tóth Horgosi Péter 

Telefon: +36 (76) 795-873 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 

Tárgy: Pilze-Nagy Kft., nem veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély módosítása  
 

 

Határozat 
 

 

A Pilze-Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B.) részére  

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK/KTF/00402-5/2020. iktatási számon kiadott 

hulladékgazdálkodási engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint 
 

módosítom: 

 

I. A módosított engedély rendelkező részében, az engedély 2. oldalán a „3.) A hulladékgazdálkodási – 

hasznosítás – tevékenységébe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége 

” táblázat helyébe a következő táblázat lép: 

 

3.) A hulladékgazdálkodási – hasznosítás – tevékenységébe bevonható nem veszélyes hulladékok 

megnevezése, mennyisége 
 

Azonosító kód Megnevezése 
Mennyisége 

(tonna/év) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS 

TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, 

HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS 

FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 

 

02 01 
mezőgazdaság, kertészet, aqvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, 

vadászat és halászat hulladéka  

02 01 01 mosásból és tisztításból származó iszap 3600 

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 3600 

02 01 06 

állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), 

elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék 

(hígtrágya) 
3600 

02 02 
Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és 

feldolgozásából származó hulladék  

02 02 01 mosásból és tisztításból származó iszap 3600 

02 02 04 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből 

származó iszap 
3600 
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Azonosító kód Megnevezése 
Mennyisége 

(tonna/év) 

02 03 

gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány 

előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztő 

kivonat készítéséből, melasz feldolgozásból és fermentálásból származó 

hulladék 

 

02 03 01 
Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más 

szétválasztásokból származó iszap 
6300 

02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 6300 

02 03 05 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 

iszap 
6300 

02 05  tejipari hulladék 
 

02 05 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 6300 

02 05 02 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 

iszap 
6300 

02 06 sütő- és cukrászipari hulladék 
 

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 6300 

02 07 
alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó 

hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)  

02 07 01 
a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából 

származó hulladék 
6300 

02 07 02 szeszfőzés hulladéka 6300 

02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 6300 

02 07 05 
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó 

iszap 
6300 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 

KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ 

SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
 

19 08 
szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott 

hulladék  

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 6300 

19 08 12 
ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely 

különbözik a 19 08 11-től 
6300 

19 08 14 
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 

19 08 13-tól 
6300 

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 15 01) 
 

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék 3600 

20 01 25 étolaj és zsír 3600 

20 02 
kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is 

beleértve)  

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 6300 

20 03 egyéb települési hulladék 
 

20 03 02 piacokon képződő hulladék 6300 

 Összesen 9900 

 

 

** 

 

A hulladékgazdálkodási engedély módosítása miatt a meglévő  BK/KTF/00402-5/2020.ikt. sz.  engedély 

előírásai kiegészülnek a következő előírásokkal: 

 

A  Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal   Kecskeméti  Járási Hivatal   Népegészségügyi Osztály   

BK-05/NEO/44245-2/2021. ikt. számú szakkérdés vizsgálata 
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 A Pilze-Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B.) által 

benyújtott 6000 Kecskemét, Talfája 66/A., 0238/14. helyrajzi szám alatti telephelyen végzett, nem 

veszélyes hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozó BK/KTF/00402/5/2020. számú 

hulladékgazdálkodási engedély módosításához közegészségügyi szempontból az alábbi feltételek 

betartása mellett hozzájárulok: 

  

- A telephely rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell 

végezni.  

- A működés során keletkező kommunális hulladék gyűjtését zárt és fertőzést kizáró módon kell 

megvalósítani, amely megakadályozza a szóródást, valamint a bűzhatást csökkenti.  

- Az üzemelés során a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, 

hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne 

szennyezhessék, károsíthassák.  

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

 

 Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az 

alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
 

* 
 

 A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/3052-1/2021. ikt. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) által - a Pilze-Nagy 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Talfája 47/B)kérelmére, Kecskemét Talfája 66/A sz. 

(0238/14 hrsz.) alatti telephelyen, nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó BK/KTF/00402-5/2020. 

sz. hulladékgazdálkodási engedély módosítására indult hatósági eljárásban - megküldött BK/HGO/00500-

4/2021. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az 

alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély 

módosításához az alábbi előírásokkal hozzájárulok. 

 

Előírások: 

 

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

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

állapotát. 

3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében 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 vízilétesítményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni. 

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

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

6. 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.  

 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

lehet. 
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** 

 

Jelen módosítás a BK/KTF/00402-5/2020. engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

** 
 

A kérelmező az eljárás 235.000. 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. 

A döntést sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági 

felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés 

közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi 

Törvényszékhez kell címezni. A bírósági eljárásért -az 1990. évi XCIII. törvény az illetékről 

(továbbiakban Itv.) által megállapított- illetéket kell fizetni. Az illetéket az eljárást kezdeményező fél 

az eljárás megindításakor köteles megfizetni, kivéve, ha az illeték megfizetéséről utólag kell határozni. 

Ebben az esetben az illetéket az viseli, akit a bíróság erre kötelez. 

 

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.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

*** 

I N D O K O L Á S 

 

A Pilze-Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Talfája 47/B., KÜJ szám: 100 

227 695)  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2021.április 2. napján BK/KTF/00402-5/2020. iktatási 

számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely alapján nem veszélyes hulladék 

hasznosításával foglalkozik a Kecskemét, Talfája tanya 66/A. (0238/14 hrsz.) alatti telephelyen. 

 

A Pilze-Nagy Kft. képviseletében Kis Balázs Péter meghatalmazott hulladékgazdálkodási szakértő 2021. 

július 7. napján – a 6000 Kecskemét, Talfája 66/A (Hrsz. 0238/14.) alatti telephelyen, nem veszélyes 

hulladék hasznosítása tevékenységre vonatkozó BK/KTF/00402-5/2020.számú hulladékgazdálkodási 

engedély módosítása iránt – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál. 

 

A hulladékgazdálkodási engedély módosítása azért szükséges, mert a hasznosítani kívánt hulladékok körét 

bővíteni kívánja a következő anyagokkal: mosásából és tisztításból származó iszap, 3600 tonna/év (HAK 02 

02 01), a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, 3600 tonna/év ( 

HAK 02 02 04), fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag, 6300 tonna/év (HAK 02 06 01), ipari 

szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik 10 08 11-től, 6300 tonna/év (HAK 19 08 

12), ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól, 6300 tonna/év 

(HAK 19 08 14). A Kft. hulladék gyűjtési, illetve szállítási tevékenységet a továbbiakban sem kíván végezni. 

A telephelyen folytatott hulladékhasznosítási tevékenység a korábbi engedélyhez képest nem változik, a 

kezelt hulladék mennyisége a továbbiakban is 10 tonna/nap küszöbérték alatt marad és a hulladékhasznosítás 

éves összmennyisége a 9900 tonnát nem haladja meg.  

 

* 

A Bács-Kiskun   Megyei   Kormányhivatal   Kecskeméti   Járási Hivatala Népegészségügyi  Osztály  

BK-05/NEO/44245-2/2021.  ikt. számú  környezet-egészségügyi  szakkérdés  vizsgálatának  indokolása: 
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A Pilze-Nagy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Talfája tanya 47/B.) a 6000 

Kecskemét, Talfája 66/A., 0238/14. helyrajzi szám alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék 

hasznosítása tevékenységre vonatkozó BK/KTF/00402/5/2020. számú hulladékgazdálkodási engedély 

módosítását kérelmezte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától, amely 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 kiterjedően 

szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat. Az iratanyag átvizsgálása során 

megállapítást nyert, hogy az állati melléktermék tároló létesítményre vonatkozó működési engedély 

kiadásának a fenti kikötések betartása mellett közegészségügyi szempontból akadálya nincs. Az 

iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély módosításának 

közegészségügyi akadálya nincs.  

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.  

 

Kikötéseimet az alábbi joghelyek alapján hoztam:  

- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet 7/b) pontja szerint „a települési szilárd 

hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a 

csatornahálózatban,” a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről 

gondoskodni kell, évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.  

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében „ha a vegyes 

hulladéknak és a biohulladéknak az ingatlanhasználó ingatlanán történő gyűjtése során a hulladék a 

gyűjtőedényből kiszóródik vagy kiömlik, az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladék eltakarításáról, 

a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.”  

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3) bekezdésének értelmében a veszélyes 

anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, 

hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet 

károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.  

 

Nyilatkozatomat a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők 

hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM 

rendelet, 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.) Korm. rendelet 7. 

§ (2) bekezdése és az 1. melléklet 3-5 pontja, valamint a 2. melléklet 2. pontja állapítja meg, 

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) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 
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kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki.  
 

*** 

 

A kérelmet és a mellékelt dokumentációt a hulladékgazdálkodási hatóság érdemben megvizsgálta és a 

rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött. 
 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn 

(tényállás tisztázás volt szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), a hulladékgazdálkodási hatóság a 43. § 

(2)-(3) bekezdése alapján a 2021.július 13. napján kelt BK/HGO/00500-2/2021. 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. 

 

A hulladékgazdálkodási engedélyt a fentiek szerint, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdésében foglaltak alapján adta ki a hulladékgazdálkodási hatóság. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság BK/HGO/00500-3/2021. 

számú közleményben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapján közzétette az eljárást kezdeményező 

kérelem adatait, továbbá a véglegessé vált határozatot is közzé fogja tenni a Kormányhivatal honlapján. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 

7. és 37. pontja tartalmazza. 

 

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 adott a hulladékgazdálkodási hatóság 

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 

rendelkezik. 

 

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

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

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

hulladékgazdálkodási hatóság. 

 

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

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapította meg a hulladékgazdálkodási hatóság. 
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A közigazgatási per illeték megfizetéséről, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján adott 

tájékoztatást a hulladékgazdálkodási hatóság. 

 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, 2. § (1) bekezdése,  a Ht. 62. § (1) bekezdése, 

illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. augusztus 06. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 

 

 

 

Kapják: 

1. PILZE-NAGY Kft. (6000 Kecskemét, Talfája tanya 47. B. ép.)                                  11426941#cegkapu 

2. Kis Balázs Péter meghatalmazott                                                                    Ügyfélkapu (4T adat szerint) 

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal  

Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                           HKP 

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

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

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)                                        HKP 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

7. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  

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

8. Hatósági nyilvántartás 

9. Irattár 
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