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Tárgy: KIRÁLY KID Nonprofit Kft. – nem veszélyes hulladék Bács-Kiskun megye közigazgatási területi 

hatályú gyűjtésére és szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

 

                                                               H A T Á R O Z A T 

 

KIRÁLY KID Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6440 

Jánoshalma, Parcelok tanya 27., adószám: 26127064-2-03  KÜJ: 103 565 057, KSH szám: 26127064-3811-

572-03) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

1.) Engedélyes adatai: 

Név:  KIRÁLY KID Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név: KIRÁLY KID Nonprofit Kft. 

Székhely:  6440 Jánoshalma, Parcelok tanya 27. 

KÜJ szám:  103 565 057 

Adószám:  26127064-2-03 

KSH szám:  26127064-3811-572-03 

Cégjegyzékszám:      03-09-130970 

 

2.) Engedélyezett tevékenység: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása (saját telephely érintése nélkül).  

 

3.a) A Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú közszolgáltatás körébe tartozó gyűjtési és 

szállítási tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

Hulladék 

azonosító kód 
Megnevezés 

Gyűjthető és 

szállítható 

hulladék 

mennyisége 

(tonna/év) 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI 

HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI 

HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, 

IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE 

AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT 

IS 

 

20 03 egyéb települési hulladék  

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 9.000 
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Hulladék 

azonosító kód 
Megnevezés 

Gyűjthető és 

szállítható 

hulladék 

mennyisége 

(tonna/év) 

hulladékot is 

20 03 07 lomhulladék 9.000 

Összesen: 9.000 

 

3.b) A Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú szállítási tevékenységbe bevonható nem 

veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

Hulladék 

azonosító kód 
Megnevezés 

Gyűjthető és 

szállítható 

hulladék 

mennyisége 

(tonna/év) 

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 9.000 

20 01 02 üveg 9.000 

20 01 10 ruhanemű 9.000 

20 01 11 textíliák 9.000 

20 01 28 
festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek 

különböznek a 20 01 27-től 
9.000 

20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től 9.000 

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 9.000 

20 01 39 műanyagok 9.000 

20 01 40 fémek 9.000 

20 02 
kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői 

hulladékot is beleértve) 
 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 9.000 

20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 9.000 

20 03 egyéb települési hulladék  

20 03 02 piacokon képződő hulladék 9.000 

20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék 9.000 

Összesen: 9.000 

 

3.c) Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú szállítási tevékenységbe bevonható nem 

veszélyes hulladékok mennyisége mindösszesen: 

 9.000 t/év. 

 

4.) Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 

A KIRÁLY KID Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) közszolgáltatás körébe tartozó nem veszélyes települési 

szilárd hulladékokat kíván gyűjteni és szállítani. Közszolgáltatói alvállalkozóként a szolgáltatási területen a 

kommunális hulladékot (HAK: 20 03 01, 20 03 07) házhoz menő gyűjtési rendszerben, meghatározott 

menetrend szerint közterületekre, utcákra lebontva, a szolgáltatási szerződés szerinti rendszerességgel 

gyűjtik össze speciális céljárművel. A hulladékot a kihelyezett szabványosított gyűjtőedényzetből (80, 120, 

240, 1.100 és 5.000 l-es), a meghatározott útvonalon és napokon az alkalmazottak a lakóépületek, a 
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vállalkozások telephelyei, valamint az intézmények elől a gyűjtőjárműbe ürítik. A gyűjtést és szállítást egy 

tömörítő felépítményes, zárt, kiporzástól mentes, speciális hulladékgyűjtő gépjárművel végzik.  A területileg 

illetékes közszolgáltató biztosítja a szabványos hulladékgyűjtő edényzeteket a lakosság részére, a 

többlethulladék szállításához pedig a területileg illetékes közszolgáltató ügyfélszolgálati irodájában 

szerezhető be szabványosított zsák. 

A Kft. elkülönítetten gyűjti a települési hulladékot. A Kft. a települési szilárd hulladék gyűjtési és szállítási 

tevékenységét közszolgáltatás keretében végzi, de lehetőséget biztosít arra is, hogy a megrendelők a 

közszolgáltatási tevékenységen felül, egyénileg kössenek szerződést a Kft.-vel nem veszélyes hulladék 

szállítására. Az egyedi szerződések esetében a megrendelői igények alapján történik a szállítás ütemezése és 

a szállítási útvonal megszervezése, mely során a hulladék nem kerül a Kft. birtokába, gyűjtési tevékenységet 

nem végez. Az egyéni szerződés alapján történő szállítások esetében a felrakodást megelőzően a szállító 

jármű vezetője ellenőrzi a szállítandó hulladékot, meggyőződik a hulladék besorolásának helyességéről, 

valamint arról, hogy az adott hulladékot a vállalkozás az engedélye alapján átveheti-e. A szállító jármű 

megrakodását a sofőr a közlekedési és környezetvédelmi előírások figyelembevételével engedélyezi. A 

szállító jármű megrakodását követően a gépjárművezető átveszi a kísérő okmányokat és kitölti a szállítási 

okmányokat. 

A begyűjtött közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladékokat (HAK: 20 03 01, 20 03 07) a területileg 

illetékes közszolgáltatói alvállalkozónak, a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek 

(székhely: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12., továbbiakban: Kunság-Halas Nonprofit Kft.) 

adják át kezelésre, a Kunság-Halas Nonprofit Kft.-vel kötött alvállalkozói szerződésben foglaltaknak 

megfelelően. Szükség esetén a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékokat más, arra érvényes és 

végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz is beszállítják, saját telephely 

érintése nélkül. A hulladékokat a tehergépjárműről közvetlenül ürítik le a hulladék kezelője által üzemeltetett 

telephely erre kijelölt helyein. A Kft. a célgépjárművet a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő 

Központban (Kiskunhalas 0995/12 hrsz.) parkoltatja. A jármű tárolásához rendelkezésre álló telephely teljes 

alapterülete: 36,8312 ha, melyből a szállítójármű tárolására igénybevett terület max. 30 m², a 

válogatócsarnok melletti betonozott úton. A Kft. a gyűjtőjárattal gyűjti össze a saját tevékenysége során 

keletkező kommunális jellegű hulladékokat (HAK: 20 03 01) is, melyet a Kiskunhalasi Regionális 

Hulladékkezelő Központban az erre a célra kihelyezett (műanyag) gyűjtőedényzetbe ürít. Az e tevékenység 

során keletkező kommunális hulladék mennyisége ~20 kg/év, mely az ürítés helyszínéül szolgáló telephelyen 

lévő hulladéklerakón kerül ártalmatlanításra. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél a települési 

hulladék környezetbe kerülésének csökkentése, továbbá a Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységével 

hozzájárul a térség gazdasági fejlődéséhez. 

 

5.) Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett közszolgáltatás körébe tartozó nem 

veszélyes hulladékok Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtése és szállítása, 

valamint az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok nem közszolgáltatási tevékenység 

keretében történő szállítása végezhető a saját telephely érintése nélkül. 

2. Évente maximálisan 9.000 tonna, az engedélyben megnevezett közszolgáltatás körébe tartozó 

nem veszélyes hulladék Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtése és szállítása, 

valamint az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok nem közszolgáltatási 

tevékenység keretében történő szállítása végezhető. A nem veszélyes hulladékok szállítható 

mennyisége évente mindösszesen 9.000 tonna.  

3. A házhoz menő gyűjtési rendszerben gyűjtött, közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd 

hulladékok (HAK: 20 03 01; 20 03 07) kizárólag közszolgáltató vagy közszolgáltatói alvállalkozó 

által üzemeltetett létesítménybe szállíthatók be és adhatók át kezelésre. 

4. A nem közszolgáltatási tevékenység keretében szállított nem veszélyes hulladékok kizárólag arra 

érvényes és végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére 

adhatók át. 

5. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl. 

6. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 
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képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá 

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

7. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

8. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésével és 

kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet előírásait. 

9. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag 

alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 

referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell 

végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási 

tevékenység nem végezhető. 

10. A hulladék gyűjtőnek és szállítónak a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően anyagmérleg alapján, 

technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni. 

11. A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

12. Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás 

meglétéről szóló igazolást. 

13. A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási 

hatóság részére felügyeleti díjat fizetni minden év február 28-ig. 

14. Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

15. Ha az Engedélyes az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is 

folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet 

kell benyújtania.  

16. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) nem veszélyes hulladékok esetében a 

tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig kell megőrizni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

17. Amennyiben az Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a 

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

18. A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni. 

19. A telep bezárására indított eljárás során az Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése 

következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk megállapítja az 

esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

6.) Az engedély területi hatálya: 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása – Bács-Kiskun Megye közigazgatási területe. 

 

Az engedély érvényességi ideje: 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

8. Az engedély érvényességi ideje: 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által BK-

05/KTF/04983-10/2017. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/07409-3/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozata: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező 
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hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a KIRÁLY KID Nonprofit Kft. (6440 Jánoshalma, Parcelok tanya 27.), mint ügyfél részére a nem veszélyes 

hulladék Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtésére és szállítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.  

Levegőtisztaság-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj-és 

természetvédelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja:  

Előírások:  

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése 

miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő 

olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

2. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális 

szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.  

3. A tevékenység végzése során a gépjármű felesleges üresjáratát kerülni kell.  

4. Az esetlegesen szétszóródott (szétfolyt) hulladékot haladéktalanul össze kell takarítani.  

5. A tevékenységből származó zaj nem haladhatja meg a vonatkozó határértékeket.  

6. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és 

igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.  

7. A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.  

8. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a földtani közegben.  

9. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező 

anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése 

csak műszaki védelemmel folytatható.  

10. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű 

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

11. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a 

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.  

12. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az 

eredményről tájékoztatni kell hatóságunkat. A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóban kell rögzíteni.  

  

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

08/NEO/16179-2/2022. iktatási számú szakkérdés vizsgálata: 

 
Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésükre, a KIRÁLY KID Nonprofit Kft. (székhely: 6440 

Jánoshalma, Radnóti M. u. 11. 1. em. 3. bejegyzés alatti székhely: 6440 Jánoshalma, Parcelok tanya 27. KÜJ 

szám: 103 565 057) nem veszélyes hulladék Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtésére és 

szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása eljárásában, szakmai álláspontomat az 

alábbiakban adom meg: 

1. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést 

okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró bűzzel terheli. 

2. A tevékenység végzése során a kommunális szilárd hulladék gyűjtését és szállítását zárt és 

fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást valamint a bűz- és 

szaghatást is csökkenti. 

3. A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében munkahelyi kockázatértékelésben 

feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges kockázatkezelési intézkedéseket. 

4. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetve olyan mértékben szennyezni, amely 

közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti. 

5. A szállítást végző dolgozók számára a fővállalkozó telephelyén kialakított fekete-fehér öltözőt mindenkor 

használható állapotban, megfelelően felszerelve kell tartani. 

6. A dolgozók számára biztosítani kell a munkaköri kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni 

védőeszközöket 

7. A tevékenység során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és 

fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, 

valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti. 

8. A tevékenységet végzőknek, legalább Hastifusz és Hepatitis A elleni védőoltással kell rendelkezniük. 



6 

 

9. A munkaruhák mosását, fertőtlenítését a telephelyen kell elvégezni vagy szakvállalkozóval végeztetni, az 

üzemelés ideje alatt folyamatosan. 

10. A dogozók számára a kézfertőtlenítés feltételeit mindenkor, minden helyszínen biztosítani szükséges. 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Jegyzőjének V/948-3/2022. iktatási számú szakhatósági 

állásfoglalása: 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által hivatalomhoz 

küldött, 2022. október 26-án kelt megkeresés – KIRÁLY KID Nonprofit Kft. (6440 Jánoshalma, Parcelok 

tanya 27.) nem veszélyes hulladék Bács- Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtésére és 

szállítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelem – ügyében előzetes szakhatósági 

állásfoglalásomat az alábbiak szerint adom ki: 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység helyszíne – figyelemmel a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről 

a település tisztaságáról szóló 59/2005.(XI. 30.), az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti 

területté nyilvánításáról szóló 5/2022. (I.24.), valamint az egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté 

nyilvánításáról szóló 17/2015.(VI.26.) rendeletére – nem érint helyi védettség alatt álló területet, 

valamint a helyi rendeletben rögzített természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes.   

A kérelemben megjelölt létesítmény a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.  

Tájékoztatom, hogy a hatósági eljárás során az egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás 

használható fel. Az Ákr. 57. §-a alapján törvény vagy kormányrendelet az egy évtől eltérő időtartamot is 

megállapíthat. 

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett. 

Végzésemmel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a végzés elleni jogorvoslati jog az eljárást lezáró 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében 

gyakorolható.  

                                                                   

*** 

 

Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is 

folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell 

benyújtania.  

 

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor — a külön 

jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett — a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő 

állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység 

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint     

- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat 

szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az 
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engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést 

akadályozza. 

 

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó 

hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint 

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A kérelmező az eljárás 160.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. 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 

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 KIRÁLY KID Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6440 

Jánoshalma, Parcelok tanya 27., a továbbiakban: Kft.) megbízásából Salamon Hajnalka egyéni vállalkozó 

(kamarai nyilvántartási száma: 06-01328) 2022. október 20. napján benyújtotta a Kft. nem veszélyes 

hulladék Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtésére és szállítására irányuló 

hulladékgazdálkodási engedélykérelmét, mivel a korábban BK-05/KTF/04983-10/2017. iktatószámon a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala által kiadott hulladékgazdálkodási 

engedély érvényessége lejár. A benyújtott kérelem kapcsán BK/HGO/05545-8/2022. iktatószámon 

hatóságunk hiánypótlásra felhívó végzést adott ki 2022. november 2. napján. A Kft. megbízásából Salamon 

Hajnalka 2022. november 7. napján e-papíron megküldte a hulladékgazdálkodási hatóság által kért 

hiánypótlást, melyhez további kiegészítő nyilatkozatot küldött 2022. november 10. napján. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Az alkalmazottak létszáma: 3 fő. A Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, 

megfelelő létszámú alkalmazottal rendelkezik, továbbá a környezetvédelmi feladatok ellátását az ügyvezető 

(Király Dávid, okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon és okleveles vidékfejlesztő 

agrármérnök, a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII.4.) 

KTM rendelet 2. § a) pontjában foglaltaknak megfelelően 3 év környezetvédelem területén szerzett 

gyakorlattal) végzi. A Kft. az alkalmazottai részére egyéni védőfelszerelést biztosít. 

https://e-kormányablak/
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A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

1 db MAN TGS 26.320 6x2-2 BL típusú hulladékgyűjtő gépjármű (bérelt, frsz.: RIX-066, tulajdonos: 

Kunság-Halas Nonprofit Kft., szállítási kapacitás: 11.280 kg). 

A Kft. benyújtotta a pénzügyi biztosítékként elkülönített összegről szóló fedezetigazolás másolatát, mely 

szerint az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732129-22846185 számú elkülönített számlán 300.000 Ft összeget 

különített el, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály.  

A Kft. rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél környezetszennyezési felelősségbiztosításra vonatkozó 

biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 95595004608276400). 

A Kft. engedélykérelméhez csatolta alvállalkozási szerződésének másolatát, mely alapján a KIRÁLY-KID 

Nonprofit Kft. a szerződésben meghatározott települések (Jánoshalma, Kéleshalom, Kunfehértó és 

Kiskunhalas) közigazgatási területére vonatkozóan nem veszélyes települési szilárd hulladék és lomhulladék 

rendszeres és eseti gyűjtését, szállítását végzi a Kunság-Halas Nonprofit Kft., mint közszolgáltatói 

alvállalkozó alvállalkozójaként.  

A Kft. csatolta az engedélykérelméhez a karbantartási szerződés másolatot, mely szerint a Petrol-Autó 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Olajbányász utca 7.) vállalja a KIRÁLY KID 

Nonprofit Kft. gépparkjának és azok tartozékainak karbantartását és javítását. 

A bérbeadó Kunság-Halas Nonprofit Kft. rendelkezik a 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz. 

alatti telephelyre vonatkozó, Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által V/30-4/2015. 

ügyiratszámon kiadott hatósági bizonyítvánnyal, mely alapján a tárgyi ingatlanon engedélyezett a 3,5 t 

össztömeget meghaladó tehergépjármű tárolása.  

A Kft. szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. 

A Kft. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

A Kft. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

A Kft. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A rendelkező rész 1-2. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 17., 20., 23. pontjai, valamint a Ht. 12. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. és 5. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) 

Kormány rendelet (továbbiakban 439/2012. Korm. rend.) 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást a Ht. 41. § (3) bekezdése és a 42. § (1) bekezdés f) pontja alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 31. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 12. §-a alapján 
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tettük. 

A rendelkező rész 11. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. 

törvény 6. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 12. pontjában rögzített előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 13. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a 

gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy 

nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, 

ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév 

február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben 

történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási 

engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 16. pontjában rögzített előírást a Ht. 32/A. § (5a) bekezdése és a 65. § (4) bekezdése 

alapján tettük. 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

A rendelkező rész 17. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 19. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hatóságunk. 

 

A gyűjthető és szállítható hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

szerint került megállapításra. 

 

A  szakkérdés vizsgálatok indokolása: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/07409-3/2022. iktatási számú szakkérdés nyilatkozatának indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), mint engedélyező 

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a KIRÁLY KID Nonprofit Kft. (6440 Jánoshalma, Parcelok tanya 27.), mint ügyfél részére a nem veszélyes 

hulladék Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtésére és szállítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához.  

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az 

alábbiakat állapította meg:  

 

A KIRÁLY KID Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft.) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK-

05/KTF/04983-10/2017. számú határozatában hulladékgazdálkodási engedélyt kapott nem veszélyes 

hulladék szállítására vonatkozóan, melyet a Kft. jelen eljárás keretében kívánja meghosszabbítatni. A Kft. 

közszolgáltatás keretein belül nem veszélyes települési szilárd hulladékok összegyűjtését és szállítását végzi 

Bács-Kiskun megye területén, mint a Kunság-Halas Nonprofit Kft. alvállalkozója. A Kft. jelen 

engedélykérelem alapján telephelyi gyűjtést és egyéb kezelést nem kíván végezni.  

A gyűjtést és szállítást a Kunság-Halas Nonprofit Kft.-től bérelt tömörítő felépítményes, zárt, kiporzásmentes 

speciális hulladékgyűjtő gépjárművel végzik. A lakosság részére a helyi szolgáltató 80, 120, 240, 1100 és 

5000 l-es hulladékgyűjtő edényzeteket biztosít. A többlethulladék szállítását a helyi szolgáltató 

ügyfélszolgálati irodájában beszerezhető szabványosított zsákokkal biztosítják. A hulladékokat a 

tehergépjárműről közvetlenül ürítik le a hulladék kezelője által üzemeltetett telephely erre kijelölt helyein.  

 

A telep Kiskunhalas külterületén Kiskunhalastól DK-i irányba, 4,4 km-re, a 0995/12 és 0995/13 hrsz.-ú 

ingatlanon helyezkedik el. A telephely a Kiskunhalas - Zsana közötti 5408. jelű összekötő úton közelíthető 

meg. A telephelyre vezető bekötőút, amely 1050 m hosszú, burkolattal ellátott. A terület besorolása 
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Kiskunhalas építési szabályzata szerint HK jelű hulladékkezelő különleges terület. A telephely 

környezetében EG jelű gazdasági erdő, MV jelű külterjes művelésű mezőgazdasági, HO jelű honvédségi 

gyakorló terület található. A lerakó 500 m-es védőterületén belül (a lerakóval nem határos) még MT jelű 

általános mezőgazdasági és MÜ jelű üzemi művelésű mezőgazdasági övezet található.  

 

A Kft. a gépjárművét a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központban (Kiskunhalas 0995/12 hrsz.), 

mint telephelyén parkoltatja a válogatócsarnok melletti betonozott úton. Mivel a gépjármű tárolása szilárd 

burkolaton történik, így egy esetleges meghibásodásból eredő olajelfolyás nem veszélyezteti a földtani 

közeget. A Kft. által, a szállítójármű tárolására igénybevett terület max. 30 m².  

 

A dolgozók ivóvíz ellátása palackos vízzel, míg a tisztálkodási vízigény biztosítása a telephelyi szociális 

helyiségekben biztosított. A telepen keletkező kommunális szennyvizet egy 20 m3-es, zárt vasbeton aknában 

gyűjtik, melyből a Kunság-Halas Nonprofit Kft. szippantással szállítatja el a szennyvizet a kiskunhalasi 

szennyvíztisztító telepre. 

 

Havária esetén, ha egy gépjármű úgy sérül, hogy üzemanyag elfolyás történik, a kifolyt üzemanyagot 

felitatóval (homok, fűrészpor) összesöprik, illetve a szennyezett talajt kitermelik, 200 l-es hordóban 

elhelyezik és ártalmatlanítónak átadják.  

A jármű karbantartását a Petrol-Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Olajbányász u. 7. 

szám alatti telephelyen meglévő gépjárműjavító műhelyben végzik. A gépjármű mosása és üzemanyaggal 

történő ellátása a Kiskunhalas 0995/12 hrsz. alatti hulladékkezelő központban meglévő járműmosóban, 

illetve üzemanyagkúton történik.  

 

A Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Kiskunhalas 0995/12, 0995/14 és 0995/15 hrsz. 

alatti telephelyén végzett tevékenységeire vonatkozóan BK/KTF/00933-2/2020. (hulladéklerakó) és 

BK/KTF/02694-12/2020. (hulladékkezelés) iktatószámokon kiadott egységes környezethasználati 

engedéllyel rendelkezik. Az engedélyekben foglaltak alapján a hulladékszállító járműveket 15 m × 5,5 m-es 

burkolt felületen mossák. Az összegyűjtött mosó- és csapadékvizeket homok- és olajfogó műtárgyban 

előtisztítják és a csurgalékvíz elvezető rendszerbe vezetik. A dízel hajtású munkagépek üzemanyag ellátását 

konténerbe telepített kézi kút biztosítja egy 4,5 és egy 9 m3-es sorba kapcsolt tartályból. Az üzemanyag-

tároló beépített vízzáró, vasbeton kármentővel rendelkezik. A kármentős alapra hulló csapadékvizet a 

mosóval közös olaj- és iszapfogó aknába, onnan pedig az előtisztított csapadékvizet a csurgalékvíz gyűjtőbe 

vezetik.  

 

Levegőtisztaság-védelem:  

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a 

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”  

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával 

alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a 

diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.  

A telephelyen a beruházással nem létesül a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás.  

 

Zaj- és rezgésvédelem:  

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik. A hatásterület gyakorlatilag a lerakóba történő beszállítási és kihajtási útvonala, 

tovább a gyűjtőjárattal érintett lakóövezeti területek. A hulladék szállításából eredő tehergépjármű forgalom 

a közutakon némi forgalom növekedést okoz, de az a közutak egyéb forgalma mellett elhanyagolható, hatása 

a megnövekedett zajterheléssel együtt sem jelentős.  

 

Földtani közeg védelmi:  

Az előírásokat a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.  

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.  
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) 

bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.  

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet határozza meg.  

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő.  

 

Táj- és természetvédelem:  

A Kft. a 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12. számú telephelyén kívül, külső helyszíneken kívánja 

a hulladék gyűjtési és szállítási tevékenységet végezni. A Kft. Bács-Kiskun Megye egész területén kívánja 

végezni a hulladékgazdálkodási tevékenységét. 

 

Tekintettel arra, hogy az Király Kid Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenység végzését Bács-

Kiskun Megye egész területén kívánja végezni, természet- és tájvédelmi szempontból nem állapítható meg 

érdeksérelem.  

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 2. és 3. pontja 

alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § szerint állapítja meg. 

 

2.  A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

08/NEO/16179-2/2022. iktatási számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak 

szerint indokolja: 

 

A KIRÁLY KID Nonprofit Kft. (székhely: 6440 Jánoshalma, Radnóti M. u. 11. 1. em. 3. bejegyzés alatti 

székhely: 6440 Jánoshalma, Parcelok tanya 27. KÜJ szám: 103 565 057) nem veszélyes hulladék Bács-

Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtésére és szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély kiadása iránti kérelme eljárásban, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői 

Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2022. október 26-án megkereste osztályomat, a 

hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése 

alapján a 2. számú melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések vizsgálatára vonatkozóan. 

 

https://bacsfilr.kh.gov.hu/filr/publiclink/filedownload/8a22845f7fcf95590184133a16b97a38/3478/23835848

19449777544/Kir%C3%A1ly%20KID%20Nonprofit%20Kft.%20enged%C3%A9lyk%C3%A9relem%20me

ll%C3%A9kletekkel.zip nevű dokumentációt áttanulmányozva, hatóságunk feladata a környezet-

egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes 

készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően, valamint a ha a 

hulladékgazdálkodási tevékenység nem előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes 

környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a 

levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a 

hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos 

jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha 

barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi 

követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata. 

 

A szakmai álláspontomat, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete 6. § és 7 §, az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelete 3. §; a személyi 

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § (1) 

bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 6. §, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi 

XXV. törvény 15-16.§, 19. § és 28-29.§-iban, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelete 4. §-ában és 5.§ (1) – (3) bekezdéseiben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
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szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 9.§ (1) pontjában és a 

4. sz. melléklet 3. és 7. pontjában, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének 

védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelete 3. § és 8 §; 9. §, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

2022 évben kiadott védőoltásokról szóló módszertani levél, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. §, 6. § és 14. § 

(jogszabályokban) szereplő előírásokat figyelembe véve adtam meg. 

 

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 

Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata Jegyzőjének V/948-3/2022. iktatási számú szakhatósági 

döntésének indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KIRÁLY KID Nonprofit Kft. (6440 Jánoshalma, Parcelok tanya 

27.) nem veszélyes hulladék Bács-Kiskun megye közigazgatási területi hatályú gyűjtésére és 

szállítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelem ügyében előzetes 

szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelmet terjesztett elő hatóságomnál abban a kérdésben, hogy a 

létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29) Korm. rendelet 1. melléklete alapján egyéb ügyek engedélyezése során annak elbírálása, hogy a 

létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e szakkérdésben a 

települési önkormányzat jegyzőjét, mint szakhatóságot kell megkeresni, a nem veszélyes hulladék 

kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása 

engedélyezése iránti eljárásban. A szakhatósági állásfoglalás kiadására hatóságom rendelkezik 

illetékességgel.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 57. §-a alapján 

„ha a törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott 

kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával 

előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.” 

 

A kérdés elbírálása során megvizsgáltam, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi környezet védelméről, 

a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 59/2005. (XI. 30.), az egyes területek 

helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 5/2022. (I. 24.), valamint az egyes helyi 

jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 17/2015. (VI. 26.) rendeletekben meghatározott 

természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-

e, és megállapítottam, hogy a kérelemben megjelölt tevékenység a helyi önkormányzati rendeletekben 

meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.  

 

Fentiekre tekintettel előzetes szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55. § (2) bekezdése alapján a rendelkező 

részben foglaltak szerint adtam ki.  

 

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. táblázata 59. sora, illetékességét az 

Ákr. 16. § (1) bekezdésének b) pontja állapítja meg. 

 

Döntésem a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdésében a 81. § (1) 
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bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A szakhatósági állásfoglalás felhasználhatóságának határidejével kapcsolatban az Ákr. 57. §-a alapján adtam 

tájékoztatást.  

 

A végzéssel szemben a jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a zárja ki, a jogorvoslattal kapcsolatban az 

Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.  

 

*** 

 

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 hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei kormányhivatalt jelöl ki. A rendelet 2. § alapján a területi 

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás lefolytatásáért fizetendő 160.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését 

igazolta. 

 

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése 

és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.  

 

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

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

4.1., és 4.5. pontja alapján 160.000 - Ft. 

 

Az engedélyt a fentiek szerint, a fent hivatkozottakra tekintettel, a Ht. 62. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján adtam meg. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hatóságunk a 43. § (2)-

(3) bekezdése alapján a 2022. október 26. napján kelt BK/HGO/05545-3/2022. 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 Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/05545-4/2022. iktatási számú 

közleményben a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen 

véglegessé vált határozatot. 

 

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 

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 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 
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