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

valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedélyezési eljárás folytatásának elrendelése 

 

 

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 által (mérnöki kamarai regisztrációs szám: 03-0062, 

SZKV-1.1.) 2022. június 3. napján benyújtott – 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 – kérelem alapján 

BK/HGO/04331-1/2022. számon indult, majd BK/HGO/04331-15/2025. számú végzéssel szüneteltetett 

közigazgatási hatósági eljárást a Borbényi Autó Kft. által 2022. szeptember 7. napján előterjesztett kérelemre 

tekintettel jelen végzés véglegessé válását követően 

 

folytatom. 

 

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.) 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 
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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. 

 

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 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. 

 

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

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

fenn (szakhatósági megkeresések, hiánypótlás), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2022. 

június 10. napján kelt 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 hivatalunk a kérelmet érdemben megvizsgálta és megállapította, hogy az hiányos és tényállás tisztázás 

szükséges, ennek megfelelően 2022. június 17. napján 8 napon belül történő teljesítéssel BK/HGO/04331-

7/2022. számú hiánypótlással az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet. 

 

A Borbényi Autó Kft. 2022. június 27. napján elektronikus úton beküldött kérelmében kérte a 

hulladékgazdálkodási hatóságtól az eljárás szüneteltetését.  

 

A hulladékgazdálkodási hatóság 2022. június 27. napján BK/HGO/04331-15/2022. ikt. számú végzésében 

rendelkezett az eljárás szüneteléséről. 

 

A Borbényi Autó Kft. 2022. szeptember 7. napján elektronikus úton beküldött kérelmében kérte az eljárás 

folytatását. 

 

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. 

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

szünetelésének időtartama. 

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. 
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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 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 

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. 

 

 

Kecskemét, 2022. szeptember 15. 

 

Kovács Ernő 
főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Bán Attila  

 osztályvezető 

 

 

 

Kapják: 

 

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

2. Irattár 
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