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HATÁROZAT 
 
 
A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 
környezetvédelmi hatóság) az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út. 136., KÜJ: 
100201385, KTJ: 100284873) (a továbbiakban: engedélyes) részére, a Debreceni Regionális 
Hulladékkezelő Telep üzemeltetésére vonatkozóan HB/17-KTF/00127-6/2020 iktatószámon kiadott – 
HB/17-KTF/00127-11/2020, HB/17-KTF/00127-21/2020 és HB/17-KTF/00127-43/2020 iktatószámú 
határozattal módosított – egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat), mint 
végleges határozatot az alábbiak szerint  
 

módosít ja:  
 
I. 
 
Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.21. pontja az égethető hulladék típusokra vonatkozó előírás 
az alábbiakkal egészül ki: 
 

„A klór és fluor tartalmú hulladékokat kézi válogatással el kell távolítani az égetésre 
beadagolandó hulladékokból. 
Az égetésre feladásra kerülő hulladékok alapjellemzéssel vehetőek át. A kioldási vizsgálatot 
roncsolásos feltárással kell elvégezni. A kioldási vizsgálatot a feladásra kerülő hulladékok 
összetételének változása esetén ismételten el kell végezni, de legalább évi egy alkalommal.” 

 
II. 
 
Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.24. pontjában a folyamatosan mérendő komponensek közül a 
„hidrogén-klorid (HCl)” és a „hidrogén-fluorid (HF)” törlésre kerül és ezen pont az alábbiakkal kerül 
kiegészítésre: 
 

„Sikeres próbaüzemet követően az égetőberendezéshez tartozó P7 jelű pontforrás légszennyező 
anyag tartalmát HCl és HF komponensekre időszakos méréssel kell meghatározni az első 12 
hónapban legalább három havonta, majd ezt követően évente két alkalommal.” 

 
III. 
 
Az alaphatározat rendelkező részének 3.3. Levegőtisztaság-védelem  pont ja a próbaüzemre 
vonatkozóan egy újabb alponttal egészül ki: 
 
„3.3.44. A próbaüzem időszaka alatt az égetőberendezéshez tartozó P7 jelű pontforrás légszennyező 

anyag tartalmát HCl és HF komponensekre időszakos méréssel kell meghatározni a feladásra 
kerülő hulladékok különböző összetétele mellett, legalább havonta. A próbaüzem 60 napos 
folyamatos üzemének ideje alatt legalább 3 mérést kell végezni.” 

 
 
Az alaphatározat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen határozat kizárólag az 
alaphatározattal együtt érvényes. 
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A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 
 
A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per 
kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a 
Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.), de a 
vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-
48.) címén benyújtani. 
 
Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is 
előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott 
nyomtatványon is előterjesztheti. 
 
Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden 
elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus 
ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg. 
 
A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client 
 
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 
hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a 
halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni 
azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 
 
Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.  
 
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000 forint. A közigazgatási bírósági 
eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le 
nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt. 

 
INDOKOLÁS  

 
Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 2021. szeptember 1-én a Debreceni Regionális Hulladékkezelő 
Telep HB/17-KTF/00127-6/2020 iktatószámú egységes környezethasználati engedélyének módosítására 
irányuló kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján közigazgatási hatósági 
eljárás indult. 
 
A benyújtott kérelemben az engedélyes kérte a hidrogén-fluorid és hidrogén-klorid komponensek 
folyamatos mérése helyett időszakos mérési kötelezettség előírását. 
 
A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai 
kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 16. § (2) 
bekezdése figyelembevételével a környezetvédelmi hatóság engedélyezi a HCl és a HF komponensekre 
folyamatos mérés helyett időszakos mérés végzését. 
Az FM rendelet 16. § (2) bekezdése előírja, hogy a folyamatos mérés akkor mellőzhető, ha az 
üzemeltető bizonyítani tudja, hogy ezen szennyező anyagok kibocsátása nem haladja meg az előírt 
kibocsátási határértékeket, ezért fenti komponensek határérték alatti kibocsátásának ellenőrzése 
érdekében a hulladék átvételével, összetételének vizsgálatával és az időszakos méréssel kapcsolatos 
feltételeket ír elő a környezetvédelmi hatóság.  
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (11) bekezdése szerint a 
környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása 
során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a 
módosítás érinti. Jelen eljárásban csak a környezetvédelmi hatóság rendelkezik a levegőtisztaság-
védelemmel kapcsolatos hatáskörrel, ezért az eljárásában szakhatóságot nem keresett meg. 
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A rendelkezésre álló iratok alapján megállapításra került, hogy a módosítás tárgya nem tartozik a Khvr. 
20/A. § (8) bekezdésének hatálya alá, a létesítmény nem minősül új létesítménynek, továbbá a rendelet 
20. § (8) bekezdésében foglalt eltérést a környezetvédelmi hatóság nem alkalmaz, így a rendelet 21. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint a nyilvánosság bevonásának szabályait sem kell alkalmazni. 
 
A Khvr. 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes 
környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor 
fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 
 
A fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a hatóság, és az egységes 
környezethasználati engedélyt módosította. 
 
A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy az egységes környezethasználati engedély 
előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) bekezdésében meghatározott 
jogkövetkezményeknek van helye. 
 
Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 
szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. mellékletének 10.3. pontjában meghatározott (4. pontban 
foglalt díjtétel 10 %-a) 150.000 forint eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett. 
 
Jelen ügyben az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 91. § (2) bekezdése értelmében százöt nap. Az ügyintézési határidő 2021. december 15-én jár 
le. 
 
Jelen határozatot a jogszabály adta ügyintézési határidőn belül, a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben 
és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben biztosított 
jogkörében eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. § alapján hozta 
meg a környezetvédelmi hatóság, a Khvr. rendelkezéseinek figyelembevételével. 
 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. 
§ (1) bekezdése biztosítja.  
 
A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 
I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) 
bekezdése határozza meg.  
 
A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó 
hatály elrendelése. 
 
A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.  
 
Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg. 
 
A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint 
az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik. 
 
Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult. 
 
Debrecen, id őbélyegz ő szerint 

Rácz Róbert 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 
 

 
Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika 

főosztályvezet ő 
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Kapják: 
 
1. A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft., 4031 Debrecen, István út. 136. (cégkapu) 
2. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (KÉR) 
3. Irattár 
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