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Tárgy: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft., nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem, eljárás szünetelése 

 

 

V É G Z É S 

 

A Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10., KÜJ szám: 100 706 167)  

megbízásából Farkas Tamás hulladékgazdálkodási szakértő (kamarai nyilvántartási száma: 03-0527, 03-6397) 

2021. december 14. napján – a 6400 Kiskunhalas, Majsai út. 12. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti – 

kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál. A kérelem alapján BK/HGO/01355/2021. 

ügyszámon indult közigazgatási hatósági eljárás – a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. által 2021. december 

20. napján előterjesztett kérelemére – jelen végzés véglegessé válását követő naptól az ügyfél által 

előterjesztett, eljárás folytatása iránti kérelemről való döntés véglegessé válásáig, de legfeljebb 6 hónap 

időtartamra 

 

szünetel. 

 

Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság 

értesítést küld. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a 

továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt folyamatban lévő, az ügyfél kérelmére szünetelő közigazgatási 

hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. § (2) bekezdésében 

meghatározott, az eljárást megszüntető hat hónapos időtartamba a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, 

és az - bármely ügyfélnek az eljárás folytatására irányuló kérelme hiányában - a veszélyhelyzet megszűnését 

követő napon újrakezdődik. 

 

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 keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat/végzés közlésétől 

számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez 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.  
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A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Majsai út 10., KÜJ szám: 100 706 167)  

megbízásából Farkas Tamás hulladékgazdálkodási szakértő (kamarai nyilvántartási száma: 03-0527, 03-6397) 

2021. december 14. napján – a 6400 Kiskunhalas, Majsai út. 12. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti – 

kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2021. december 15. napján közigazgatási hatósági 

eljárás indult. 

 

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. 

 

Rendelet 3. § c) pontja szerint országos hulladékgazdálkodási hatóság jár el a hulladékról szóló 2021. évi 

CLXXXV. tv. (továbbiakban: 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 

hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét érintő illetékességi területére terjed ki.  

 

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

engedéllyel végzi.  

A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem 

rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető. 

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 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.)  2021. március 1. napján módosult 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 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. 

 

A hivatalunk a kérelmet érdemben megvizsgálta és megállapította, hogy az hiányos és tényállás tisztázás 

szükséges, ennek megfelelően 8 napon belül történő teljesítéssel BK/HGO/01355-7/2021. számú 

hiánypótlással az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet: 

 

1. Kérjük, egészítse ki a benyújtott kérelmet hulladék gyűjtésére vonatkozóan, mivel a hulladék telephelyen 

történő átvétele gyűjtési tevékenységnek minősül. 

2. Nyújtsa be a Kiskunhalas 6049/14 helyrajzi szám alatti ingatlanra vonatkozó telepengedélyt. 

3. Igazolja, hogy rendelkezik pénzügyi biztosítékként elkülönített letéti összeggel, amelynek 

kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály. Számítással igazolja, hogy a pénzügyi biztosítékként elkülönített letéti 

összeg megfelelő mértékű. Küldje meg a letéti összegről szóló érvényes pénzintézeti igazolás másolatát a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

4. Küldje meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát. 



3 

 

5. Nyújtsa be a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladék hasznosítási technológia tanúsítványát vagy 

a hasznosításon átesett, hulladékstátuszból kikerülő anyag minőségi megfelelőséget igazoló megfelelőségi 

tanúsítványt. 

6. Kérjük, egészítse ki kérelmét, hogy munkahelyi, vagy üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik-e az előkezelés során, 

valamint a telephelyen keletkező hulladékokat. Amennyiben üzemi gyűjtőhelyen történik a gyűjtés, 

kérjük, nyújtsa be az üzemi szabályzatot. 

7. Kérjük, fejtse ki, hogy a „telephelyen egy időben lévő hulladékok maximális mennyisége: 25.000 tonna” 

alatt az egyidejűleg tárolt hulladékok maximális mennyiségét értik-e, valamint, hogy a „telephelyen egy 

időben a kezelésre váró és a lekezelt hulladék mennyisége maximum 10.000 tonna lehet” a hasznosításra 

váró és a hasznosított hulladékok egyidejűleg tárolható maximális mennyiségét értik-e. 

 

A BK/HGO/01355-7/2021. számú hiánypótlási felhívást a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. a 

246192384202112201047771192 érkeztetési számú letöltési igazolás alapján 2021. december 20. napján 

átvette. 

 

A Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz 2021. december 20. 

napján érkezett kérelmében – hivatkozással a BK/HGO/01355-7/2021. számú végzésre – kérte az eljárás 

szüneteltetését. 

  

Az Ákr.  49. § (1) a bekezdés szerint az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában 

- az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. 

 

Az Ákr.  50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

szünetelésének időtartama. 

 

A 2020. november 4-től 2021. február 8-ig hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelet 1. §-a, majd a 2021. február 8-tól hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a Kormány az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében, ahol az (1) bekezdés szerinti a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet említ, azon az 1. § szerinti veszélyhelyzetet is 

érteni kell. 

 

A 2021. január 30. napjától hatályos a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 31/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet) a veszélyhelyzet ideje alatt eltérő 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

A 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt folyamatban lévő, az ügyfél 

kérelmére szünetelő közigazgatási hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 49. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárást megszüntető hat hónapos időtartamba a 

veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az - bármely ügyfélnek az eljárás folytatására irányuló 

kérelme hiányában - a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik. 

 

Az Ákr. 49. § (2) bekezdése alapján az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi 

szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti 

azokat, akikkel a határozatot közölné. 

 

A fent hivatkozottak alapján, az Ákr. 49. §-ban foglalt feltételek fennállására tekintettel, a rendelkező részben 

foglaltak szerint, az eljárás szünetelését állapítottam meg. 

 

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

 

Az Ákr. 112. § (2) bekezdés e) pontja szerint önálló jogorvoslatnak van helye az eljárás szünetelése tárgyában 

hozott végzés ellen. 

 

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 adtam tájékoztatást. 

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 állapítottam meg. 

 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a Rendelet 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) bekezdés a) pontja, a 

Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 1. § (2) bekezdés állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. december 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1. Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.) 11878252#cegkapu 

2. Irattár 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 
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