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Tárgy: Borbényi Autó Kft., veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése, 

valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedélykérelem, eljárás szünetelése 

 

 

V É G Z É S 

 

A Borbényi Autó Kft. (székhely: 6237 Kecel, Ifjúság utca 11., KÜJ szám: 100 331 198) megbízásából 

Harangozó Márton környezetvédelmi szakmérnök (mérnöki kamarai regisztrációs szám: 03-0062, SZKV-1.1.) 

2022. június 3. napján – a Kalocsa, Kültelek 3. (018/7 hrsz.) szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti– kérelmet terjesztett elő a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatalnál. A kérelem alapján BK/HGO/04331/2022. ügyszámon indult közigazgatási 

hatósági eljárás – a Borbényi Autó Kft. által 2022. június 27. napján előterjesztett kérelmére – 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 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.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Borbényi Autó Kft. (székhely: 6237 Kecel, Ifjúság utca 11., KÜJ szám: 100 331 198) megbízásából 

Harangozó Márton környezetvédelmi szakmérnök (mérnöki kamarai regisztrációs szám: 03-0062, SZKV-1.1.) 
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2022. június 3. napján – a Kalocsa, Kültelek 3. (018/7 hrsz.) szám alatti telephelyen veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok kereskedelme, gyűjtése, előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti– kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, 

amely alapján 2022. június 4. 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 hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet érdemben megvizsgálta és megállapította, hogy az hiányos és 

tényállás tisztázás szükséges, ennek megfelelően 8 napon belül történő teljesítéssel BK/HGO/04331-7/2022. 

számú hiánypótlással az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet: 

 

1. Nyújtsa be a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladék mérlegelésre használt mérleg hitelesítési 

igazolását, valamint bérmérlegelési szerződést. 

2. Számítással, valamint pénzintézeti igazolással igazolja, hogy pénzügyi garanciaként megfelelő mértékű 

elkülönített letéti összeggel rendelkezik, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. 

3. Kérjük, egészítse ki a biztosítási kötvényben a biztosított tevékenységek körét veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok előkezelésével, valamint a módosított biztosítási kötvény másolatát küldje meg a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

4. Küldje meg a hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazott tárgyi eszközök listáját, darabszámát, 

valamint az alkalmazni kívánt munkavállalók létszámát. 

5. Nyújtsa be a hulladékgazdálkodási tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervet. 

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

7. Kérjük, küldje meg az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a hulladékgazdálkodási hatóság részére. 
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8. Kérjük, vizsgálja felül az engedélykérelmi dokumentációban szerepeltetett hulladék hasznosítási kódokat 

és nyilatkozzon arról, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) 

Korm. rendelet) 2. számú mellékletében szereplő R12 hasznosítási kód szerepeljen-e a 

hulladékgazdálkodási engedély hasznosítási kódjai között, tekintettel arra, hogy a hulladék előkezelési 

kódokhoz kell. 

9. Fejtse ki a hulladék kezelési tevékenységgel elérni kívánt környezetvédelmi, gazdasági célt, valamint 

annak környezetvédelmi előnyeit. 

10. Kérjük, nyújtsa be a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 31. és 32. pontjaiban rögzített 

tevékenységek telephelyi folytatására vonatkozóan telepengedélyét a hulladékgazdálkodási hatóság 

részére. 

11. Táblázatos formában ismertesse a veszélyes és nem veszélyes hulladék kereskedelmi tevékenységbe 

bevonni kívánt hulladékok típusát, valamint éves mennyiségét. 

12. Táblázatos formában ismertesse a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységbe bevonni kívánt 

hulladékok típusát, valamint éves mennyiségét. 

13. Az előkezelési tevékenység során keletkező hulladékokról készült táblázatot egészítse ki, mivel nem 

tartalmaz minden, a hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése során jogszabályban foglaltak szerint 

keletkezhető hulladék típusokat, valamint azok üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető mennyiségüket. 

 

A Borbényi Autó Kft. a hulladékgazdálkodási hatósághoz 2022. június 27. napján érkezett kérelmében kérte az 

eljárás szüneteltetését. Kérelmét azzal indokolta, hogy a hiánypótlás 10. pontjában szereplő telepengedély 

beszerzése hosszabb időt vesz igénybe. 

  

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. 

 

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. 

 

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. 
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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, 2022. június 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1. Borbényi Autó Kft. (6237 Kecel, Ifjúság utca 11.) 11575571#cegkapu 

2. Irattár 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila 

osztályvezető 
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