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H A T Á R O Z A T  

 

I. Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 3300 Eger, Homok utca 26.; KÜJ: 103 201 

096)– továbbiakban Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes részére Heves 

megye közigazgatási területén 

 

nem veszélyes hulladékok gyűjtésére 

 

vonatkozóan 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok. 

 

II. Ügyfél adatai: 

Neve: Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Székhely:  3300 Eger, Homok utca 26. 

KSH azonosító: 24737038-3811-572-10 

KÜJ szám:  103 201 096 

Telephely:  3300 Eger, Homok utca 26. 

KTJ szám:  101 019 614 

Cégjegyzékszám:  10-09-034283 

Adószám: 24737038-2-10 

Telepengedély száma: 7951-10/2015. (Eger Megyei Jogú Város Jegyzője) 
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III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § 

(1) bekezdés 17a. pontjával összefüggésben: 

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő 

létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes 

válogatását és előzetes tárolását is. 

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a 

hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi. 

Területi hatálya: Heves megye közigazgatási területe. 

 

1. A telephelyen hasznosítható hulladéktípusok és –mennyiségek: 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

Gyűjthető nem 
veszélyes 
hulladékok 

mennyisége 
(t/év) 

15 
Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató 
anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és 
védőruházat 

 

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

 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék 120.000 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 120.000 

15 01 03 Fa csomagolási hulladék 120.000 

15 01 04 Fém csomagolási hulladék 120.000 

15 01 05 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 120.000 

15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 120.000 

15 01 07 Üveg csomagolási hulladék 120.000 

17 
Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről 
kitermelt földet is)  

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia  

17 01 01 Beton 120.000 

17 01 02 Tégla 120.000 

17 01 03 Cserép és kerámia 120.000 

17 01 07 
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, 
amely különbözik a 17 01 06-tól 120.000 

17 02 Fa, üveg és műanyag  

17 02 01 Fa 120.000 

17 02 02 Üveg 120.000 

17 02 03 Műanyag 120.000 

17 03 Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék  

17 03 02 Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 120.000 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)  

17 04 07 Fémkeverék 120.000 

17 05 
Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt 
földet), kövek és kotrási meddő  

17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 120.000 
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17 05 06 Kotrási meddő, amelyek különböznek a 17 05 05-től 120.000 

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag  

17 06 04 
Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-
tól 120.000 

17 09 Egyéb építési-bontási hulladék  

17 09 04 
Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 
01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól 120.000 

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 120.000 

20 01 02 Üveg 120.000 

20 01 10 Ruhanemű 120.000 

20 01 11 Textíliák 120.000 

20 01 36 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 
35-től 120.000 

20 01 38 Fa, amely különbözik a 20 01 37-től 120.000 

20 01 39 Műanyagok 120.000 

20 01 40 Fémek 120.000 

20 02 
Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot 
is beleértve)  

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék 120.000 

20 03 Egyéb települési hulladék  

20 03 01 
Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 
hulladékot is 120.000 

20 03 07 Lomhulladék 120.000 

 

A gyűjthető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 120.000 t/év. 

 

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása 

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

Heves megye közigazgatási területén. 

Engedélyes rendelkezik a Pest Megyei Kormányhivatal által kiadott PE/KTFO/00738-10/2019. 

számú nem veszélyes hulladékok országos gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedéllyel. 

Engedélyes Heves megye közigazgatási területén belül természetes és nem természetes 

személyeknél keletkezett (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó) nem 

veszélyes hulladékok gyűjtését végzi. 

Engedélyes a telephelyét a Városgondozás Eger Kft-től bérli, mely kiterjed az irodaház egyes 

helységeire, a gépkocsik tároló helyeire, fedett és zárt raktárakra, szociális blokkokra, 

gyűjtésre, tárolásra alkalmas létesítményekre. Az érintett telephelyen belül, eltérő 

tevékenységek szerint külön-külön KJT számmal ellátott hulladékgazdálkodási létesítmények 

üzemelnek érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek és a Hulladékgazdálkodási Hatóság 

által jóváhagyott szabályzatok alapján. 

A közszolgáltatás körében végzett gyűjtéssel kapcsolatos szolgáltatás változatossága révén a 

gépjárművek és az eszközök típusa, felépítménye variábilis, a karbantartása megoldott és 
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folyamatos. A telephelyen kívül, az ingatlanhasználónál képződő hulladékok gyűjtéséhez 

szükséges járművek Engedélyes saját tulajdonában vagy bérleti jogcím formájában állnak 

rendelkezésre. A járművek karbantartását és tisztítását szerződés alapján külső cég végzi. 

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 

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  

a) hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

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

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

részletezett módon lehet végezni. 

- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének 

lehetőségét.  

- 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 hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell végezni. 

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

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

- A gyűjtött hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani. 

- A gyűjtés során területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező 

szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell 

kezelni. 

- Engedélyes köteles az átvett hulladékok engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról 

folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!  
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- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó 

környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú 

gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő 

gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt 

minimális mértékűre kell szorítani. 

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

rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a 

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) 

VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú 

átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos 

jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni. 

- A nem veszélyes hulladék gyűjtése során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes 

hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt 

veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni 

mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.  

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

kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló 

gyűjtőedényben kell gyűjteni. 

- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő 

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. 

- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé 

juttatni! 

- 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 [a 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. 
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- 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 hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell végezni. 

- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – a gyűjtés, 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 (gyűjtés) 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. 

 

b) környezet- és természetvédelmi hatáskörben 

- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység 

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

közeg szennyezésének lehetőségét.   

- 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, szállítására. 

- 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 
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annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi 

Hatóságot. 

 

2. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben 

 

2.1. A hulladékok gyűjtése a talaj, a felszíni vagy felszín alatti víz és a levegő szennyezése útján 

nem okozhat az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatást. Törekedni kell a 

közegészségügyi és környezet-egészségügyi kockázatok megelőzésére, elkerülésére - a 

hulladékok kiporzásának,  elszóródásának megakadályozására.  

2.2. A hulladékkal kapcsolatos tevékenységet a vízbázisok fokozott védelmére és a telephelyi 

ivóvízvezeték védősávját érintő korlátozásokra figyelemmel szükséges tervezni, folytatni.  

2.3. Különösen ügyelni kell a tevékenység során a szerves összetevőket tartalmazó települési 

hulladék és a használt ruhanemű, textilhulladék zárt gyűjtésére. Gondoskodni szükséges 

arról, hogy az esetlegesen kiszóródó, elcsorgó biológiailag lebomló, vegyes hulladékok 

feltakarítása, az így szennyeződött terület megtisztítása és indokolt esetben a megfelelő 

biocid termékkel való fertőtlenítése megtörténjen. A hulladékok gyűjtéséhez használatos tárgyi 

eszközök - konténerek tisztított, karbantartott állapotát biztosítani kell, telephelyi tárolásuk 

területe rendszeresen takarítandó.  

2.4. Amennyiben a hulladékok gyűjtéséhez veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazása 

kapcsolódik (ide tartozóan a gépjárművek üzemeléséhez, a takarításhoz való felhasználást 

is), e tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne 

veszélyeztesse. Veszélyes anyaggal és keverékkel foglalkozás körében folytatott 

tevékenységhez rendelkezni szükséges: 

- annak a telephely szerint illetékes Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalhoz 

(ügyintéző szervezeti egysége: Népegészségügyi Osztály) tett bejelentését igazoló 

dokumentummal,  

- a foglalkozásszerű felhasználásra szolgáló veszélyes anyagok, keverékek biztonsági 

adatlapjával. 

A bejelentett adatok változásakor, a tevékenység megszűnésekor ismét bejelentést kell tenni.  

2.5. A működéssel összefüggésben képződő települési hulladék elkülönített gyűjtéséről, valamint 

elszállításáról gondoskodni kell. A települési vegyes hulladék zárható gyűjtőedényben 

gyűjtendő. A kiszóródó hulladékot el kell takarítani. A veszélyes hulladékot az emberi 

egészség veszélyeztetését, károsítását megakadályozva, elkülönítve szükséges gyűjteni.  

2.6. A munkáltató irányítása alá tartozó valamennyi munkahelyen biztosítani kell a nemdohányzók 

védelmét. A telephely üzemeléséhez tartozóan jelölendők a dohányzási korlátozással érintett 

helyek, helyiségek, a dohányzásra kijelölt helyek és a nemdohányzó munkahellyé minősítés 

esete. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a telephelyen nem szabad dohányozni.  

2.7. A telephely használata kapcsán gondoskodni kell az egészségügyi kártevő elleni 

védekezésről – megtelepedésük, elszaporodásuk, hulladékhoz jutásuk gátlásával, 

távoltartásukkal, a rendszeresen és igény szerinti gyakorisággal megtörténő rovar- és 

rágcsálóirtással. 

 

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli 
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Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 120.000 Ft;- összeget - megfizette. 

 

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2027. 06. 17-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. 

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. 



9 

 

I N D O K O L Á S  

 

Engedélyes 2022. év május 18. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett 

beadványában Heves megye területén, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte. 

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

bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2022. május 23-án, HE/HGO/01625-2/2022. számon 

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

tisztázásának szükségessége volt. 

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

valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt nem veszélyes 

hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez 

rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket. 

A beadvány mellékletként többek között tartalmazza az alábbiakat: 

- Telephely bérleti szerződését, 

- Gépjárművek bérleti szerződést, 

- Telepengedélyt, 

- Hulladékszállítási engedélyt,, 

- Pénzügyi eszközök igazolását, 

- Üzemorvosi szerződést, 

- Havária tervet, 

- Környezetvédelmi felelősségbiztosítás, 

- Környezetvédelmi megbízotti szerződést, 

- Köztartozásmentes adózói igazolást, 

- Nyilatkozatokat. 

 

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 17 pontja szerinti tevékenység a 13. § (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 hasznosítás engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés 

is. 

Fentiekre tekintettel 2022. év május hó 26. napján kelt, HE/HGO/01625-4/2022. számú iratban 

megkértem a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 

közegészségügyi szempontú szakmai véleményét. 

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2022. május 

26. napján kelt, HE/NEF/1028-4/2022. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi 

szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.  

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya Közegészségügyi Osztálya szakmai 

véleményében indoklásul előadta az alábbiakat: 
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„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályról érkezett, HE/HGO/01625-4/2022. iktatószámú, 

hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi 

szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányuló megkeresés és az ahhoz csatolt dokumentáció 

értelmében az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. folytatni kívánja hulladékgyűjtési 

tevékenységét. Beadványának melléklete az Ujházi László környezetvédelmi megbízott, okl. 

környezetmérnök által készített, 2022. május 18-án kelt „Kérelem Nem veszélyes hulladékok 

gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadására” című dokumentum, mely 

tartalmazza a következőket: 

- A HE-02/KVTO/03392-7/2017. számú hulladékgazdálkodási engedély 2022. július 31-ig hatályos. 

- A hulladékgazdálkodási tevékenység leírása szerint természetes és nem természetes személyeknél 

képződő – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó – hulladékok telephelyen kívüli 

gyűjtését tervezik folytatni, melyek átvevői, kezelői hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők. 

Szerződés keretében bérlik a 3300 Eger, Homok u. 26. szám, 10375. hrsz. alatti, Városgondozás Eger 

Kft. tulajdonában lévő telephely meghatározott, többek között a gépkocsik tároló helyeire, a fedett és 

zárható raktárokra, a szociális blokkokra, a gyűjtésre és tárolásra alkalmas létesítményekre kiterjedő 

részeit. A hulladékok összegyűjtéséhez szükséges gépjárművek indulási, érkezési és tárolási helye a 

fenti telephely. „A gyűjtéssel kapcsolatos szolgáltatás változatossága révén a gépjárművek és az 

eszközök típusa, felépítménye variábilis, a karbantartása megoldott és folyamatos.” Az 

ingatlanhasználóknál képződő vegyes települési hulladék szállításához, gyűjtéséhez biztosítottak a 

hulladékgyűjtő edények és a zárt rendszerű konténerek. 

- A gyűjteni kívánt hulladékok köre nem veszélyes csomagolási hulladékokra, beton, tégla, cserép, 

kerámia, fa, üveg, műanyag, bitumen- és fémkeverék, föld, kövek, kotrási meddő, szigetelő anyag és 

kevert építési-bontási hulladékokra terjed ki, továbbá egyes elkülönítetten gyűjtött, kertekből és 

parkokból származó, valamint egyéb települési hulladékokra vonatkozik, ide tartozóan a ruhanemű, 

textíliák, továbbá biológiailag lebomló és vegyes hulladékokat is.  

- A tevékenység Heves megye közigazgatási területét érinti.  

- A hulladékok gyűjtését összesen 30 darab, többségében bérelt gépjármű végzi, további tárgyi 

eszközök a különböző méretű konténerek, valamint big-bag zsákok és edényzetek. Felépítményük 

szerint tömörítő lapos és Rotopress járművek, emelőkaros és multiliftes, valamint platós járművek 

használata történik.  

- A gépjárművek esetén a karbantartást, javítását a Flott Szerviz Kft. az Eger, 10538/10/A. hrsz.-ú 

telephelyén, a mosást az Agria Car Custom Kft. szintén e hrsz. alatt lévő telephelyen vállalja, továbbá 

az Eger, Homok utca 26. szám alatt a Városgondozás Eger Kft. biztosít karbantartást, javítást,  

kocsimosó-használatot. A szerződéseket másolatban csatolták. 

- A közegészségügyi feltételekről szóló rész rögzíti, hogy a telephelyen a tevékenységet végzőknek 

öltöző helyiség, tisztálkodási lehetőség, több szociális blokk biztosított. A keletkező szennyvizet a 

városi szennyvízhálózat vezeti el, a szociális vízellátás vezetékes ivóvízhálózatról történik. Zárt 

csapadékvíz-elvezető csatorna került kiépítésre. „A telephely tevékenységének zajkibocsátása 

megfelelő, a hatásterületen belül védendő ingatlan nincs.” 

- A telep rendelkezik szilárd burkolattal. Területe gazdasági, kereskedelmi szolgáltató övezetbe sorolt, 

lakóövezetek után helyezkedik el, környezetében ipari tevékenység területei találhatók.  

A megküldött dokumentáció részét képezi másolatban Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala, jegyzője részéről a 7951-10/2015. ügyiratszámú, 2015. június 17-én kelt határozat a 

telepengedély megadásáról, a telep nyilvántartásba vételéről, valamint a 2473-2/2018. ügyiratszámú, 

2018. február 2-án kelt igazolás a tevékenység kibővítésének és adatmódosításának nyilvántartásba 

vételéről, továbbá a foglalkozás-egészségügyi feladatok biztosítására létrejött, védőoltásra is kiterjedő, 

2022. december 31-ig érvényes szerződés, az „Eger, Homok utca 26. szám alatti 
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hulladékgazdálkodási létesítmény és egyéb szolgáltatások kárelhárítási terve” dokumentum (készült: 

2022. május 16.). 

Fentiek alapján – álláspontom szerint – a megkeresésben megjelölt, 124/2021. (III. 12.) Korm. 

rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározott „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” az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

nem veszélyes hulladékok gyűjtése tekintetében, az előzőekben részletezett 1-7. pont 

figyelembevételével kizáró ok nem vélelmezhető. 

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 45. § 

(1) bekezdésében és 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 és 6. § c) pontjában, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI 

rendelet 3. § (1), 6. § (2)-(3) és 7. § (3) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) és 9. § (1) bekezdéseiben, a 

kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 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 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), 37. § (7) és 39. § (2) 

bekezdéseiben foglaltakat.  

Szakmai véleményemet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály előtt folyamatban lévő, nem veszélyes hulladékokra vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a megkeresésben szerepeltetett 124/2021. 

(III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében és 2. mellékletének 2. pontjában meghatározott 

feltételek szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.” 

Az eljárás során a HE/NEF/1028-4/2022. 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, 

2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint 

szakhatóságot 2022. év május hó 23. napján kelt, HE/HGO/01625-3/2022. számú végzésben 

megkerestem. 

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 2022. év május hó 25. napján kelt levelében az alábbiakat adta elő: 



12 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (székhelye: 3300 Eger, Szövetkezet utca 4. szám, a 

továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) a HE/HGO/01625-3/2022 iktatószámú végzésében 

kereste meg Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2. szám) az 

Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Homok utca 26. szám, adószáma: 

24737038-2-10, cégjegyzékszáma: 10-08-034283, a továbbiakban: Engedélyes) kérelme alapján 

indult hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban, a telephely szerint illetékes jegyző 

szakhatósági közreműködését kérte. 

A szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti megkeresés az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. XII.29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 531/2017. XII.29.) Korm. r.) 1. § (1) bekezdés, valamint az 1. melléklet 19. Egyéb ügyek 

táblázat 59. pontban foglalt kijelölésen alapul, a következő szakkérdésre vonatkozóan: az Engedélyes 

által végezni kívánt nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó tevékenység helyi jelentőségű 

védett természeti terület érintettsége esetén a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott 

természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 

megfelel-e. 

Ezúton tájékoztatom az eljáró Hulladékgazdálkodási Hatóságot, hogy Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 

68/2007. (XII.21.) számú rendelete alapján megállapítható, hogy a 3300 Eger, Homok u. 26. szám, 

illetve Eger 10375 hrsz. alatt található telephelyen tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett 

természeti területet nem érint. Erre tekintettel – álláspontom szerint – a hivatkozott szakkérdésben 

történő szakhatósági állásfoglalás kiadása jelen ügyben nem kötelező. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 23. § (4) 

bekezdés szerint a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi 

területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél. 

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes gazdasági társaságnak tagja a Mirkóczki Ádám Eger Megyei 

Jogú Város Polgármestere általvezetett Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

(székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.), valamint a „VÁROSGONDOZÁS EGER” Kft. (székhelye: 

3300 Eger, Homok utca 26.), amely utóbbi vállalkozás tulajdonosai szintén Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás és az önkormányzati tulajdonú EVAT Zrt. (székhelye: 3300 Eger, Zalár 

J. utca 1-3.). 

A Szakhatóságommal szemben fennálló, fentiek szerint hivatkozott kizárási ok miatt, az Ákr. 24. § (4) 

bekezdés alapján kérem a felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az ügyben másik azonos hatáskörű 

hatóságot kijelölni szíveskedjék.” 

Az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti a nem veszélyes 

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

ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi 

önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben 

foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e első fokon eljáró szakhatóságként a 

települési önkormányzat jegyzője jár el, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet 

érint. Tekintettel arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének nyilatkozata alapján az 

Önkormányzat helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 

68/2007. (XII.21.) számú rendelete alapján a 3300 Eger, Homok utca 26. szám alatti telephely nem 

érint helyi jelentőségű védett természeti területet, a bevonás feltételei nem állnak fenn, ezért másik 

szakhatóság kijelölésére nem került sor. 

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelel. 
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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 gyűjtéséhez szükségesek. 

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem kizárólag telephelyen kívüli gyűjtési tevékenységre 

irányul. 

Fentiek alapján zajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a hulladékgazdálkodási engedély 

megadásának zajvédelmi szempontú akadálya nincs. 

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

[továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján a területi 

környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört 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. 

Zajvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pont, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § 

(1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 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 adtam meg. 

Az Eger, Homok utca 26. szám alatti (10375 hrsz.) belterületi ingatlan nem képezi részét természeti 

területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, 

barlang védőövezetét nem érinti, nem minősül egyedi tájértéknek. 

Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció szerint Engedélyes a természetes és nem természetes 

személyeknél képződő hulladékok telephelyen kívüli gyűjtését kívánja folytatni. 

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben okozott minél kisebb szennyező anyag 

kibocsátás érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-

15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a környezetkárosodás megelőzésének 

és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 

26) Korm. rendelet) 2-4. §-ai, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak 

figyelembevételével adtam meg. 

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése) jellegéből adódóan 

hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges 

berendezések részben rendelkezésre állnak, részben beszerzés és kialakítás alatt vannak. Kizárólag 

olyan nem veszélyes hulladékok gyűjthetők, melyek jelen határozat III. 1. pontjában foglalt táblázatban 

szerepelnek. 

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, 

karbantartásáról az Engedélyes szakcéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak 

megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, 

melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére. 

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével 

megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos 

jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok 

gyűjtése környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes 

hulladékok gyűjtésére vonatkozó engedély megadható. 

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/
cdp://1/A0100016.KOM/
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Az eljárási költséget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III.31.) FM rendelet) 

2. § bekezdése és az 1. melléklet 4.6. pontja 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 7. § (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 Eüsztv. 9. §-a állapítja meg. 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési 

szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein 

alapul. 

 

 

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott nevében és 

megbízásából: 

 

 

 

 Juhász Péter 

 osztályvezető 

 

Kapják: 

Ügyintézői utasítás szerint 
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