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Tárgy: az NHSZ Mátra Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedélye 

 

H A T Á R O Z A T  

 

I. Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.; 

KÜJ: 100 477 430) – továbbiakban Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19., 3970/9. hrsz. (KTJ: 102 606 565) alatti telephelyén 

 

nem veszélyes hulladékok előkezelésére 

vonatkozóan 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok 

és 

egyben a hulladék válogatómű üzemeltetési szabályzatot elfogadom. 

 

II. Ügyfél adatai: 

Neve: NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

Székhely:  3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. 

KSH azonosító: 11164542-3811-572-10 

KÜJ szám:  100 477 430 

Telephely:  3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19., 3970/9. hrsz. 

KTJ szám:  102 606 565 

Cégjegyzékszám:  10-09-021300 

Adószám: 11164542-2-10 

Telepengedély –  

nyilvántartási száma: 3/2019/Te. (Eljáró hatóság: Gyöngyös Város Jegyzője) 

 A határozat száma: 528-4/2019-F-5. 
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III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. pontjának megfelelően. 

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző 

előkészítő művelet. 

Előkezelési kódok meghatározása: 

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján: 

E02 - 04  tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás); 

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 

A tevékenység területi hatálya:  

Engedélyes 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. (3970/9. hrsz.) alatti telephelye. 

1. A telephelyen előkezelhető hulladéktípusok és –mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal 

megjelöltek: 

Azonosító 
kód 

A hulladéktípus megnevezése 

Gyűjthető és 
előkezelhető 
hulladékok 

mennyisége (t/év) 

15 
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 
HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

3500 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött 
települési csomagolási hulladékot) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 

19 

HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET 
KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 
SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ 
SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

19 02 
hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, 
semlegesítés) származó hulladék 

19 02 03 
előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot 
tartalmaz 

19 12 
közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. 
osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék 

19 12 12 
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével 
nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 

20 
TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A 
HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, 
IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ 
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ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 01 papír és karton 

Az előkezelhető nem veszélyes hulladék összes mennyisége 3 500 t/év, azzal a 

megkötéssel, hogy az egyidejűleg gyűjthető fémhulladék mennyisége nem érheti el az 5 

tonna/nap küszöbértéket.  Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 108. pontja értelmében: „Fémhulladékgyűjtő, 

-előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól ” – 

előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető. 

 

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása 

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő, nem veszélyes hulladékok előkezelését 

végzi a 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. alatti telephelyén (szelektív hulladék válogatómű 

és bálázó). 

A telephely kialakítása 

A telephely zárt kerítéssel határolt, a feltöltött terület egy részét burkolt utak, máshol 

gyepesített térszín fedi. A terület sík, tőle 40-50 m-re iroda, műhely és kisebb raktárak 

találhatók.  A biztonságos üzemeltetés érdekében, az illetéktelen személyek bejutása elleni 

védelmet szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező őrzővédő szolgáltató szervezet 

látja el. A telephely nyitását, illetve zárását az őrszolgálat végzi. 

A telep funkciójából adódóan a portakonténer kisméretű, adminisztrációs feladatok ellátására 

készült, huzamos tartózkodásra nem szolgál. A kiszolgáló személyzet szociális igényeit az 

irodaépület elégíti ki. A konténerépület elektromos energia hálózatra van csatlakoztatva. Az 

iroda helyiség klímával ellátott, fűtése elektromos olajradiátorral történik. 

A telephelyen belül szilárd burkolat fedi a közlekedő utakat, a konténerek tárolási és 

mozgatási területeit. A telephely megközelítése és kihajtása burkolt útról történik. 

A térburkolat rétegrendje: 

- beton térburkolat, 

- 20 cm nagy szilárdságú beton burkolat, 

- 30 cm tömörített zúzottkő ágyazat, 

- tömörített altalaj. 

Csapadékvíz: a térburkolatról a csapadékvíz csak víznyelőkön keresztül juthat ki, ezt a 

kapunál kialakított gerinc, ill. a körbefutó kiemelt szegélykő, valamint a lejtési viszonyok 

biztosítják. A hulladékgyűjtő udvaron két víznyelő közötti vápában 0,5-0,5 %-os esés lett 

kialakítva. A be- és kihajtóút csatlakozásánál K szegély alkalmazása szükséges, a lehulló 

csapadékvíz elvezetése érdekében. A burkolt felületre hulló csapadékvíz 3 db olaj és 

hordalékfogó szűrővel felszerelt D 400 teherbírású csatornaszemen keresztül a bekötő, majd 

a csapadékvíz csatornába kerül, ami a meglévő városi csapadékvíz csatornára van 

csatlakoztatva. 

Ivóvíz: települési ivóvíz hálózatra rákötve. 

Elektromos energiaellátás: települési hálózatra csatlakoztatva. 
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A térvilágítás 4 db 10 m magas horganyzott acél kandeláber, kézi illetve automatikus 

működtetésével történik. 

A rendelkezésre álló gépek, eszközök 

- 1 db targonca; 

- 1 db hídmérleg; 

- 1 db kézi válogatószalag; 

- 1 db - PET palack lyukasztására szolgáló – perforátor;  

- 1 db rázóasztal;  

- 1 db mágneses szeparátor; 

- 1 db bálázógép; 

- bálatároló; 

- konténerek. 

Személyi feltételek 

Engedélyes alkalmazottainak létszáma eléri az 60 főt, melyből 6 fő szellemi munkakörben 

dolgozik. A cég több alkalmazottja is rendelkezik a tárgyi tevékenység irányításához 

szükséges képesítéssel.  

Az engedélyezett tevékenység ellátásához szükséges személyi állomány: 

- válogató személyzet, 

- 1 fő bálázógép kezelő és targoncás, 

- 2 fő takarító és válogatási betanított munkás, 

- 4 fő válogatási betanított munkás, 

- 1 fő műszaki vezető, környezetvédelmi megbízott. 

A kezelés technológiája 

Hulladékok átvétele: 

A telephelyre a nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, illetve engedéllyel 

rendelkező szervezetek szállítják be. A hulladékok az átvételt megelőzően szemrevételezésre 

kerülnek, és az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra 

kerül.  

Az átvételi ellenőrzést a targoncás, vagy hulladékrakodó végzi, majd átirányítja a bálázóba. A 

beszállított hulladék lerakása attól függ, hogy válogatni szükséges, vagy válogatás nélkül 

bálázható. 

A válogatóműbe beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt 

követően kerül sor a mérlegjegy, illetve egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok 

nyilvántartásba vételére. 

Hulladékok válogatása: 

A válogatócsarnokban az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kézi válogatása és a tovább 

hasznosítható frakciók leválogatása történik anyagfajtánként mobil válogató berendezésen az 

alábbiak szerint: 

- Kartonpapír, 

- Vegyes papír, 

- Újságpapír, 

- Fólia, 
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- Fém doboz. 

A leválogatott, hasznosítóknak át nem adható frakciók eltávolításra kerülnek. 

Hulladékok bálázása: 

Az elkülönített frakciók a bálázóba kerülnek, ahol a hulladékok anyagfajtánkénti tömörítése és 

bálázása történik. 

A bálázógép a 12,0 x 25,0 m-es aszfaltozott, 4,0 m-es belmagasságú válogató csarnokban 

található. 

Az előkészített hulladékokat a targoncás, vagy hulladékrakodó a bálázó térbe rakodja, majd 

kézi lapátolással vagy targoncával a felhordó-szalag fogadógaratjába tolja. A felhordó 

szalagról az éppen aktuális, releváns anyagfajtán kívül, a bálázó szalag mellett álló válogatók 

az egyéb anyagokat anyagfajtánként elkülönítik. A nem hasznosítható hulladékot 

hulladékgyűjtő edénybe különítik el, majd gyűjtés után bálázzák. Bálázást követően a bála 

mérlegelésre és az üzemnaplóba (típus, súly) bejegyzésre kerül. 

A bálázást megelőzően kiválogatott veszélyes hulladékokat a csarnokon belül, típusonként 3 

db 120 literes műanyag, zárt, fedéllel ellátott, feliratozott edénybe gyűjtik, majd a telephelyen 

található veszélyes hulladék tároló konténerben tárolják az elszállításig. 

Kész bálák tárolása: 

A kész bálákat anyagfajtánként elkülönítve, a keveredést kizáró módon tárolják úgy, hogy a 

közlekedő utak biztonságát ne veszélyeztessék és baleset forrásai ne lehessenek. 

Munkabiztonsági okokból legfeljebb négy bálát lehet egymásra rakni. 

A bálákat átmenetileg a fedett csarnokban kijelölt 30 m
2
 területen fogják tárolni. Az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 3. 

mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő bálatároló építése folyamatban van. 

A bálák kiszállítása: 

Kiszállítás előtt a targoncás, vagy a hulladékrakodó végellenőrzést végez, majd 

megfelelősség esetén kiállítja és aláírja a szállítólevelet. 

A meghatározott minőségű és mennyiségű bálák teherautóra történő felrakását a targoncás, 

vagy a hulladékrakodó végzi. 

A nem hasznosítható hulladékot Engedélyes a hulladék átvételére érvényes engedéllyel 

rendelkező szervezet részére adja át. 

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással 

rendelkezik. 

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban 

(haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a 

műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek 

kialakulását és a környezeti elemek szennyezését. 

 

3. A telephely bezárásának feltételei 

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett 

határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Megyei 
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Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság). 

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az 

átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult 

szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat. 

 

IV. Előírások: 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai környezetvédelmi, természetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem 

veszélyes hulladékok előkezelését, a III. pontban meghatározott helyszínen és a III. 2. 

pontban részletezett módon lehet végezni. 

- A hulladékoknak a telephelyre történő be és kiszállítását kizárólag az a személy, vagy 

szervezet végezheti aki, vagy amely közszolgáltató, vagy közszolgáltató alvállakozója és 

rendelkezik az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint 

azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedélyével. 

- A létesítmények üzemeltetése során a technológiai fegyelem szigorú betartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. 

- A létesítmény (hulladék válogatómű) aktuális műszaki állapotának és felszereltségének 

folyamatosan meg kell felelnie a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.  

- Az átvett hulladékok mennyiségét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

2. melléklete szerinti hulladék típusonként mérlegeléssel kell megállapítani. 

- A hulladékválogató műben előkezelésre csak elkülönítetten gyűjtött hulladékok vehetők át. 

- A beszállított hulladékokat előszelektált formában kell a válogatócsarnokban tárolni, biztosítva, 

hogy közel azonos összetételű hulladékok kerüljenek egy rakatba. 

- A hulladékok Engedélyes telephelyén az erre kialakított tároló helyen az átvételt követően a 

hasznosítás vagy az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen 

legfeljebb 1 évig tárolhatóak, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a 

tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék 

fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 

évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az 

időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. 

- A hulladéktároló helyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok együttes mennyisége: legfeljebb  

80 tonna. 

- Az előkezelt hulladék továbbra is hulladéknak tekintendő. 

- A leválogatott és a bálázott hulladékfrakciók kiszállításáról rendszeresen gondoskodni kell, 

azokat közvetlenül vagy koordináló szervezeten keresztül hasznosító szervezetek részére kell 

átadni. 

- A válogatómű üzemeltetője a válogatóműben előkezelt, tárolt, valamint a válogatóműből 

elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

- Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni: 
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- a válogatóműben előkezelt és tárolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, 

-fajta és -jelleg szerint); 

- a válogatómű kezelési technológiája; 

- az előkezelésre átvett hulladék átvételének és a válogatóműből történő elszállításának 

időpontja; 

- a hulladékot a válogatómű részére átadó gazdálkodó szervezet neve, címe, székhelye 

(ha a hulladék átadója gazdálkodó szervezet); 

- annak adatai, akinek részére a válogatómű üzemeltetője az előkezelt hulladékot 

átadja (ha a hulladékot nem a válogatómű üzemeltetője előkezeli); 

- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a 

szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok 

megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint 

- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések. 

- Az üzemnaplókat minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt 

összesítést el kell végezni.  

- Az üzemnaplókat a kezelés helyszínén kell tartani, és azt az ellenőrzések során a 

Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni. 

- A válogatóműre vonatkozó, jelen határozatban jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban 

foglaltakat be kell tartani.  

- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet 

veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti. 

- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladék átvételét meg kell tagadni. 

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és további 

hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb 

vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben (továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet), valamint a 246/2014. (IX. 29.) 

Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a 

tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről 

gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

- A veszélyes hulladékok a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a 

kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló 

gyűjtőedényben kell gyűjteni. 

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék vagy más nem veszélyes hulladék 

közé juttatni! 

- A nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni 

az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő 

ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a 

hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM 

rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő 

dokumentumok meglétéről gondoskodni kell. 
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- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes 

köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves 

felügyeleti díjat fizetni.  

- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet. 

- A telephelyre beérkező hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani. 

- Engedélyes a kezelt és kezeletlen hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át. 

- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási 

célú tevékenység csak nappal végezhető. 

- Engedélyes telephelyén a tároló hely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság 

által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel 

rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes 

hulladékként kell kezelni. 

- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező 

részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni 

tilos!  

- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a 

környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni.  

Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett 

intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) 

foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni. 

- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag 

szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell 

kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a 

szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.  

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és 

egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és 

személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan. 

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett 

tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, 

típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.  

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai 

szerint kell végezni. 
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- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – a gyűjtés, előkezelés, valamint a 

hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – 

évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie. 

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte 

mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A 

környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekre (előkezelés) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is. 

- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó 

szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év 

végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a 

környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére 

áll. 

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezet- 

védelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati 

összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy 

környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik. 

- Az engedélyezett előkezelési tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a 

környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében 

légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást 

kelt. 

- Az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy az előkezelés helyszínén a tárolási, 

mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 

helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 

rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerinti határértéket meghaladó szálló 

porterhelést. 

- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkaterület rendezettségét 

folyamatosan biztosítani kell. 

- A munkaterületen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó 

környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú 

gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.  

- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind 

nyílttéren mind tüzelőberendezésben tilos! 

- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az 

esetlegesen keletkező tűz eloltásáról. 

- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Hulladékgazdálkodási 

Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról. 

- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység 

végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani 

közeg és a talaj szennyezésének lehetőségét.   
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- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.  

- A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, 

eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból 

egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátságainak megfelelő, a környezet 

veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére. 

- Hulladékgazdálkodási tevékenység csak egybefüggő szilárd burkolattal ellátott, megfelelő 

műszaki védelemmel rendelkező, a 246/2014 (IX.29.)  Korm. rendelet előírásainak megfelelő 

területen végezhető. 

- A hulladék tárolására szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és 

tárolótér burkolatát egységes és egybefüggő - veszélyes hulladék esetén vízzáró - szilárd 

burkolattal kell ellátni! 

- Hulladékot tárolni, kezelni műszaki védelem nélküli, kavicsozott vagy zúzalék burkolatú 

térszínen tilos! 

- A telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni. Ennek érdekében a 

szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint 

szükség esetén az ezek tárolására szolgáló rendszert.  

- A munkagépek tisztítása, mosatása, karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. 

Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett 

végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön. 

- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani 

közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás 

elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el 

kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az 

elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett 

káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint 

annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Hulladékgazdálkodási 

Hatóságot.  

- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a 

Hulladékgazdálkodási Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. 

rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett 

kármentesítés végrehajtása. 

- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

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

rendelet (továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdés alapján 

amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) 

bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén 

nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás 
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hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást 

magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás 

üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem 

állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet 

kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz. 

- Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy 

bekövetkezett minden olyan változást, amely a határérték-túllépést okozhat, a változás 

bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 

2. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben 

 

- A hulladékok előkezelése a talaj, a felszín alatti víz, a vízbázisok és a levegő szennyezése 

által közegészségügyi szempontból veszélyeztetést nem okozhat. Törekedni kell a környezet-

egészségügyi kockázatok elkerülésére, minimalizálására. 

- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységből származó zaj nem kelthet zavaró hatást a telephely 

környezetében lévő lakóépületek zajtól védendő belső tereiben.  

- A veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell 

megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. A veszélyes 

anyaggal, veszélyes keverékkel foglalkozásszerűen végzett tevékenységhez rendelkezni kell: 

- ezen tevékenység bejelentését igazoló dokumentummal,  

- valamennyi felhasznált veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával, 

- a kémiai kockázatok becslését és kezelését tartalmazó dokumentációval.  

A fenti bejelentését meg kell ismételni a bejelentő vagy a tevékenység azonosításához 

szükséges bármely adat változása esetén.  

- A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönített, kiszóródást, 

szivárgást kizáró módon történő gyűjtéséről, átadásáról, elszállításáról és a gyűjtés telephelyi 

területének tisztán tartásáról gondoskodni kell. A veszélyes hulladék az emberi egészség 

veszélyeztetését, károsítását megakadályozva, elkülönítetten gyűjthető.  

- A munkáltató irányítása alá tartozó valamennyi munkahelyen biztosítani szükséges a 

nemdohányzók védelmét. A telephelyen felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölendők a 

dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek és a dohányzásra kijelölt helyek. A 

dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni. Nemdohányzó 

munkahellyé minősítés esetén annak tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés 

alkalmazásával kell feltüntetni.  

- A telephelyen gondoskodni szükséges az egészségügyi kártevők elleni védekezésről – a 

rovarok és rágcsálók megtelepedésének, elszaporodásának megakadályozásával, a 

rendszeres irtással.  

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/4250/2021. ált. 

számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai: 

- A tevékenységet kiemelt gondossággal kell végezni, tekintettel arra, hogy a terület Gyöngyös 

Városi Vízmű víztermelő kútjainak hidrogeológiai modellszámítással meghatározott 50 éves 

elérési idejű felszíni utánpótlódási területén, azaz a hidrogeológiai ,B’  védőterületen belül 

helyezkedik el. Különösen ügyelni kell arra, hogy a kivitelezés során és eredményeként 6 

hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön a talajba és a felszín alatti vizekbe. 
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- A tevékenység a telephely területén keresztül, zárt szelvényben húzódó Belső-Mérges-patakot 

nem érintheti. 

- Közműves szennyvízcsatorna hiányában folyamatosan gondoskodni kell a keletkező (pl. 

szociális) szennyvizek zárt gyűjtéséről és rendszeres elszállításáról. 

- A járművek, egyéb gépek, eszközök, konténerek tisztítását, mosását, javítását, üzemanyag 

töltését csak erre a célra kialakított és a szükséges hatósági engedéllyel rendelkező helyen 

lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag ne kerüljön. 

- Esetleges szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 

környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, 

valamint a megtett intézkedésekről a vízügyi és a vízvédelmi hatóságot, továbbá a vízügyi 

igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. Az elhárításhoz szükséges eszközöket és 

anyagokat a helyszínen kell tárolni. 

- Engedélyes a tevékenység végzése során a vízügyi és vízvédelmi hatóság eseti vizsgálatait 

tűrni és elősegíteni köteles. 

4. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 18/80-2/2021. számú végzésével a 

szakhatósági eljárást megszüntette. 

 

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli 

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 200.000 Ft;- összeget - megfizette. 

 

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2026. 05. 31-ig érvényes. 

 

VII.  

1. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység 

végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 

2. A hulladékgazdálkodási engedély  

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben: 

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt 

megszünteti, 

- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, 

szennyezésével, károsításával jár, valamint  

 

B) hivatalból visszavonható, amennyiben: 

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, 

- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett 

és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, 

- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon 

gyakorolja, vagy 

- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza. 
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3. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben 

meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A 

hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles 

bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja. 

4. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a 

Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, 

korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki. 

 

VIII. A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett 

közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. 

A keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított 30 napon belül kell 

benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.  

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó 

hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben 

kérheti a bíróságtól. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi 

székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál. A 

keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. 

I N D O K O L Á S  

Engedélyes megbízásából a GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54.) 2021. 

év május 3. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3200 Gyöngyös, 

Kenyérgyár út 19. szám alatti telephelyén (hulladék válogatómű és bálázó) hulladékgazdálkodási 

tevékenység engedélyezését kérte. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2021. május 7-én, HE/KVO/02332-2/2021. számon 

tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás 

tisztázásának szükségessége, valamint a kérelem hiányossága volt. 

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára 2021. május 14-én a HE/KVO/02332-6/2020. 

számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy Engedélyes nem fizette meg a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. melléklet 4.4 és 20.2. 

pontjai szerinti igazgatási szolgáltatási díjat, valamint a kérelem nem felelt meg a 439/2012. (XII.29.) 

Korm. rendelet, valamint a nem tartalmazott elegendő információt a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 

szerinti tartalmi követelményeknek: 

Az engedélyezési dokumentáció nem tartalmazta kellő részletességgel a telephely műszaki és 

környezetvédelmi jellemzőit, a telephelyen folytatni kívánt tevékenység zaj- és rezgésvédelmi 

vonatkozású hatásait, ezen kívül nem tartalmazta a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes 

tervet; a veszélyes hulladék tárolásának körülményeit; információt a számítógépes kapcsolattal ellátott 

hitelesített hídmérleg rendelkezésre állásáról; a kész bálák tárolására alkalmas teret 1000 tonna/év 
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kapacitásonként; valamint információt arról, hogy a válogatómű rendelkezik-e az alábbi műszaki 

berendezések legalább egyikével: dobrosta; mágnes szeparátor; előaprító, vagy zsáknyitó 

berendezések; légszeparátor; ballisztikus szeparátor; optikai, infravörös, illetve röntgensugaras 

szeparátor; örvényáramú szeparátor; egyéb - fajsúly, méret vagy a hasznosítható anyagok 

megkülönböztetésére és leválasztására szolgáló - szortírozó berendezések; utóaprító berendezés. 

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2021. május 21-én eleget tett. 

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, 

valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni kívánt nem veszélyes 

hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez 

rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket. 

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat: 

- Cégkivonatot, 

- Telepengedélyt, 

- Bérleti szerződést, 

- Helyszínrajzot, 

- Telephely vázlatát, 

- Üzemorvosi szerződést, 

- Környezetvédelmi felelősségbiztosítást, 

- Köztartozás-mentességet igazoló dokumentumot, 

- Környezetvédelmi megbízott megbízását, 

- Környezetvédelmi megbízott végzettségének igazolása, 

- Havária tervet, 

- Hulladék válogatómű üzemeltetési szabályzatot, 

- Szakértői engedélyt, 

- Mérleg hitelesítési bizonyítványt, 

- Nyilatkozatot pénzügyi eszközök garanciáiról, 

- Nyilatkozatot céltartalék képzésről, 

- Nyilatkozatot önkormányzati köztartozás-mentességről, 

- Nyilatkozatot korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, 

- Nyilatkozatot munkavédelmi feltételekről, 

- Nyilatkozat foglalkoztatás elősegítéséről, 

- Alvállalkozói szerződést, 

- Igazolást az eljárási díj megfizetéséről 

- Zajmérési jegyzőkönyvet. 

 

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti tevékenység, a 15. § (2) bekezdése 

értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység. 

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

124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes 

hulladékok előkezelése engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés 

is. 

Fentiekre tekintettel 2021. év május hó 7. napján kelt, HE/KVO/02332-3/2021. számú iratban 

megkértem a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi 

szempontú szakmai véleményét. 
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A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2021. május 11. napján kelt,  

HE/NEF/0848-2/2021. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.  

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul 

előadta az alábbiakat: 

„A HE/KVO/02332-3/2021. iktatószámú, szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú 

szakmai vélemény elkészítésére irányuló megkeresés és mellékletei szerint az NHSZ Mátra 

Hulladékkezelő Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelése tekintetében 

hulladékgazdálkodási engedély megadására vonatkozó kérelmet terjesztett elő a 

hulladékgazdálkodási hatóságnál. A GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 

54.) – Dr. Szabó Attila okl. környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő által GSZ-090/2021 

munkaszámon, 2021. április hónapban elkészített, részemre megküldött engedélykérelem 

dokumentáció tartalmazza az alábbiakat: 

- Előzményként történik hivatkozás a jelenlegi hulladékgazdálkodási engedélyre. 

- A telephelyen („szelektív hulladék válogatómű és bálázó”) előkezelni kívánt hulladékok köre egyes 

csomagolási hulladék, hulladék fizikai-kémiai kezeléséből származó, előkevert, kizárólag nem 

veszélyes összetevőket tartalmazó hulladék, egyéb hulladék közelebbről meg nem határozott 

mechanikai kezelésével nyert hulladék, papír és karton elkülönítetten gyűjtött települési hulladék 

típusokra terjed ki.  

- A technológia jellemzői szerint intézményeknél, vállalkozásoknál keletkező vagy általuk begyűjtött, 

valamint lakossági eredetű, szelektíven gyűjtött hulladék átvételére, válogatására, bálázására, a kész 

bálák tárolására, majd kiszállítására és hasznosítónak történő átadására kerül sor. 

- A telephelyre beszállított hulladékot az átvételi követelményeknek való megfelelés esetén fogadják.  

- Amennyiben szükséges, a válogatócsarnokban végzik a szelektív hulladék és a hasznosítható 

frakciók válogatását. A tárolás itt történik, előszelektált formában. Az arra alkalmas hulladékok, az 

elkülönített frakciók a bálázóban fajtánként tömörítésre és bálázásra kerülnek.  

- Az előkezelt hulladékot elszállításig zárt csarnokban tárolják, üveghulladék esetében konténerben. 

- A keletkező, nem hasznosítható és veszélyes hulladékot összegyűjtik. 

- A tevékenységhez mobil válogató berendezést, targoncát, bálázógépet alkalmaznak. 

- Az előkezelésre burkolt területen kerül sor.  

- A telephelyet döntően ipari épületek, mezőgazdasági területek határolják, szilárd burkolatú úton 

megközelíthető. A kerítéssel körbevett ingatlanon is szilárd burkolat fedi a közlekedő utakat. A 

csapadékvíz olaj- és hordalékfogó szűrőn át a városi csapadékvíz-elvezető rendszerbe jut. A telephely 

települési ivóvízhálózathoz csatlakozik. Irodaépület létesült. 

Az engedélykérelem mellékletét képezi másolatban többek között a Gyöngyös Város Jegyzője által 

528-4/2019-F-5 számon kiadott telepengedély-módosítás, az ügyvezetőknek a szükséges 

egészségvédelmi feltételek, eszközök biztosítására is kiterjedő, 2021. március 12-én kelt nyilatkozata 

és az NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal létrejött alvállalkozói szerződés. Csatolt a 2020. január 2-án jóváhagyott üzemeltetési 

szabályzat és havária terv. 

A környezet-egészségügyi, 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 kiterjedő 

szakkérdések vizsgálata alapján  – álláspontom szerint – a megküldött dokumentációban szereplő, 
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tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység vonatkozásában kizáró ok a fent részletezett 1-6. pont 

figyelembevétele esetén nem feltételezhető.  

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 6. § (1)-(2) és 39. § (1) bekezdéseiben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. 

§-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) 

bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) 

bekezdésében, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 

3.) KvVM–EüM együttes rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontjában és 4. melléklete táblázatának 3. 

pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 19. § (1), (5), 20. § (3), 28. § (3) és 29. 

§ (1)-(2) bekezdéseiben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. 

§ (1)-(3) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1)-(2) és 5. § (2) bekezdéseiben, a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) 

Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés 

c) pontjában, 4/A. §-ában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, 

a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, továbbá a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) és 39. § (2) bekezdéseiben foglaltakat. 

Szakmai véleményemet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály előtt folyamatban lévő, tárgyi eljárás 

keretében történő megkeresésre, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete 2. pontjában 

megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 

rögzített illetékességi szabály alapján tettem meg.” 

Az eljárás során a HE/NEF/0848-2/2021. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és 

elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában 

szerepeltettem. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, 

valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. 

§ (1) bekezdésének 2. pontja, 2. mellékletének 2. d) pontja alapján végzésemben megkerestem a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. május 27. napján kelt, 

35500/4250/2021. ált. számú szakmai véleményében – vízügyi hatósági szempontból – előírásainak 

betartása mellett a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.  
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában 

indokolásul az alábbiakat adta elő: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: 

környezetvédelmi hatóság) HE/KVO/0332-4/2021. számon megkereste hatóságomat az NHSZ Mátra 

Hulladékkezelő Nonprofit Kft. – 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. – Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. 

szám alatti, Gyöngyös 3970/9 helyrajzi számú ingatlanon végzett hulladékválogató és -bálázó 

tevékenységének (nem veszélyes hulladékok előkezelésének) hulladékgazdálkodási engedélyezése 

ügyében, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. A megkereséshez mellékelték az 

engedélykérő dokumentációt („NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Nem veszélyes hulladékok 

előkezelése Hulladékgazdálkodási engedélykérelem dokumentáció”, készítette: Geoszabó Mérnöki 

Iroda Bt., munkaszám: GSZ-090/2021, kelte: 2021. április). 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. sora értelmében a nem veszélyes 

hulladék előkezelésének engedélyezési eljárásban a területi vízvédelmi hatóság  

 a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata érdekében,  

58. sora értelmében pedig a területi vízügyi hatóság annak elbírálása kérdésében, hogy  

 a tevékenység vízellátása,  

 a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint  

 a szennyvíz tisztítása  

biztosított-e, 

 a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesülnek-e, valamint  

 a vizek lefolyására, 

 az árvíz és a jég levonulására  

gyakorolt hatás vizsgálata érdekében – szakhatóság. 

A rendelkezésemre álló iratok alapján a következők állapíthatók meg: 

A Gyöngyös 3970/9 helyrajzi számú ingatlanon nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó 

BO/16/6882-11/2016. számú hulladékgazdálkodási engedély kiadásához igazgatóságom 35500/4712-

1/2016. ált. számon adott szakhatósági hozzájárulást. A BO/16/6882-11/2016. számú 

hulladékgazdálkodási engedélyt a környezetvédelmi hatóság HE-02/KVTO/00082-10/2020. számú, 

HE-02/KVTO/00082-12/2020. számon kijavított határozatával átírta az NHSZ Mátra Hulladékkezelő 

Nonprofit Kft. nevére. 

A BO/16/6882-11/2016. számú engedély 2021. május 31-ig hatályos, tárgyi eljárás az engedély 

megújítására vonatkozik. 

35500/4712-1/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalásom indokolása szerint: 

„Az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. – 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. – Gyöngyös, 

Kenyérgyár út 19. szám alatti, Gyöngyös 3970/9 helyrajzi számú ingatlanon a kérelem szerinti nem 

veszélyes hulladékok előkezelését: válogatását és bálázását tervezi. A tevékenység fedett helyen, 

csarnoképületben folyik majd. 
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A tevékenység – a szociális igények kivételével – vízfelhasználással, szennyvíz keletkezésével nem 

jár. 

Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely nagyvízi medren kívül található, azonban a Gyöngyös 

Városi Vízmű víztermelő kútjainak lehatárolt 50 éves elérési idejű utánpótlódási területén, azaz 

hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el.  

A terület a szennyeződés érzékenységi, 1:100 000 méretarányú térkép alapján a felszín alatti vizek 

állapota szempontjából 1., azaz fokozottan érzékeny besorolású. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a telephely a tevékenységhez a vízvédelmi szempontoknak 

megfelelő kialakítással, műszaki védelemmel rendelkezik. Az „előkezelt” hulladék nem olyan jellegű, 

amelyből jellemzően szennyeződés oldódhat ki. Vízvédelmi összefüggés legfeljebb a járulékos 

tevékenységek révén merülhet fel.” 

Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 10-09-021300) a telephelyet a NHSZ 

Gyöngyösi Regionális Hulladékkezelő Kft-től (cégjegyzékszám: 10-09-033952) bérli. 

Az eljárás tárgyát képező tevékenység – vízügyi és vízvédelmi hatósági szempontból – nem tér el a 

korábban engedélyezettől. A telephely adottságai, körülményei sem változtak a korábbaikhoz képest, 

ezért igazgatóságom fenti megállapításai továbbra is helytállóak. 

Fentieket figyelembe véve szakhatósági hozzájárulásomat megadtam. 

A fentiek alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott 

szakkérdésekben állásfoglalásomat megadtam, a Vgtv., a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki 

szabályokról szóló 30/2008. KvVM rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége 

védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 

figyelembevételével.   

Előírásaim betartása esetén a tervezett tevékenység vízellátása, a keletkező szenny- és 

csapadékvizek elvezetése biztosított, továbbá vízbázis védőterületére, ill. a felszíni és felszín alatti 

vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve hatósági határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők. 

Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, 

illetékességét a 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.  

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki.” 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 

59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

engedélyezési eljárásban a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint szakhatóságot 

2021. év május hó 7. napján kelt, HE/KVO/02332-5/2021. számú végzésben megkerestem. 
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A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2021. év június hó 1. napján kelt szakhatósági 

állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását 

kikötések nélkül megadta, indokolásul az alábbiakat adta elő: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Zrt. kérelmére 

indult, nem veszélyes hulladékok előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában 

szakhatósági állásfoglalásom megadását kérte. 

Illetékes szakhatóságként tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési ügyet megvizsgálva 

megállapítottam, hogy az ügyben kizárási ok nem áll fenn. 

A nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban eljáró szakhatóságokat az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének „19. Egyéb ügyek” táblázat 59. 

pontja tartalmazza. Eszerint az engedélyezési eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjének 

szakhatóságként való közreműködésének feltétele az, ha a kérelmezett hulladékgazdálkodási 

tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint. 

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyös város településképe védelméről 

szóló 16/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete 4. §-a értelmében a Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19. 

szám 3970/9 hrsz. alatti ingatlan nem helyi jelentőségű védett természeti területen helyezkedik el. 

Az NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Zrt. kérelme szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység 

helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, ezért a hulladékgazdálkodási engedélyezési 

eljárásban megkeresett szakhatóságként hatásköröm hiányát állapítottam meg. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a 

értelmében ha a hatóság hatáskörének hiányát észleli, az ügyet az illetékességgel rendelkező 

hatóság részére átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti, 

ezért fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (3) bekezdés d.) pontja alapján biztosítottam. A végzés elleni 

fellebbezés illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (4) bekezdése rendelkezik. 

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatáskörét a Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdése valamint 1. mellékletének „19. Egyéb ügyek” táblázat 59. pontja, illetékességét az Ákr. 

16.§ (1) bekezdése állapítja meg.” 

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelel. 

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítéltem meg, hogy 

Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem 

veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek. 

Engedélyes Gyöngyös belterületén elhelyezkedő telephelyén lakossági eredetű szelektíven gyűjtött 

hulladék, valamint közületeknél vállalkozásoknál keletkező, vagy általuk begyűjtött hulladékok 

válogatását, bálázását, hasznosítónak történő átadását végzi. A telephelyen évi 3500t csomagolási 

hulladék (papír, karton, műanyag, fa fém, üveg) előkezelése történik. Az elkülönítetten gyűjtött 

hulladék válogatómű és bálázó csarnokba a begyűjtő-szállítóktól kerül beszállításra a 

másodnyersanyagként is hasznosítható hulladék. A válogatócsarnokban az elkülönítetten gyűjtött 

hulladékok kézi válogatása és a tovább hasznosítható frakciók leválogatása történik anyagfajtánként 

mobil válogató berendezésen (kartonpapír, vegyespapír, újságpapír, fólia, fém doboz). Az elkülönített 
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frakciókat anyagfajtánként tömörítik és bálázzák. Az előkezelt hulladékok zárt csarnokban, az üveg 

hulladékok konténerbe kerülnek elszállításig. A nem hasznosítható hulladékok engedéllyel rendelkező 

szervezetnek kerülnek átadásra. A telephelyen alkalmazott gépek - 1db targonca, illetve 1 db 

bálázógép. A telephelyi utak szilárd burkolattal rendelkeznek. 

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulok. A telephelyen működő előkezelési 

tevékenység légszennyező hatása az előírások betartása mellett minimális. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után a 

306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 4. §-a, a 22. § (2) bekezdés b) pontja illetve a 25-28. §-a alapján 

tettem. 

A telephelyet döntően ipari épületek és mezőgazdasági területek határolják. A legközelebbi védendő 

ingatlan a Gyöngyös, Kenyérgyár u. 70. szám alatt található. 

A telephelyen a ki- és bemenő forgalomból, a hulladék konténerekben történő elhelyezéséből, a 

bálázógép, perforátor működéséből keletkezik zaj. 

A benyújtott zajmérési jegyzőkönyv szerint a tevékenységből eredő zaj mértéke nem határolható el 

alapzajtól. A mérés során a legközelebbi lakóház homlokzata előtt 41,5 dB zajterhelést detektáltak. A 

zajvédelmi határértékek teljesülnek, zajcsökkentésre nincs szükség. 

Az előírások betartása esetén a tevékenység zajvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási 

engedély megadásának zajvédelmi szempontú akadálya nincs. 

Zajvédelmi ügyekben a hatáskört a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. §-a szabályozza, melynek (3) 

bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, 

berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek 

ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyében a területi 

környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört. 

Zajvédelmi szempontú előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet, a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján tettem. 

A telephely által érintett, Gyöngyös 3970/9 hrsz.-ú ingatlan nem képezi részét országos jelentőségű 

védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetét nem érinti, nem 

minősül egyedi tájértéknek. 

A kérelmezett tevékenység a kérelemben foglaltak szerinti engedélyezése természet- és tájvédelmi 

érdekeket nem sért. Tárgyi ügyben az engedély megadását természet- és tájvédelmi szempontból 

nem kifogásolom. 

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő 

terhelés – előírásaim betartás mellett – alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó 

követelményeknek. 

A szakvéleményt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. 

alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 2-4. §-ai, 

valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg. 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, 

valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg. 

cdp://1/A0300164.KOR/
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Az eljárási költséget a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § bekezdése és az 1. melléklet 4.4. és 20.2 

pontjai alapján állapítottam meg.  

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) 

bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 

29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései 

szerint hoztam meg.  

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél 

benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) 

bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) 

bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-

ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a állapítja meg. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott nevében és 

megbízásából: 

 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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