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Határozat 
 

I. 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a 
továbbiakban: környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság) az 
A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, István út 136., KÜJ: 
100201385; adószám: 10678750-2-09; KSH szám: 10678750-3811-113-09, cégjegyzékszám: 09-09-
001359 (a továbbiakban: engedélyes) Telephely: 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b.; KTJ: 100284873) 
részére –kérelmének helyt adva- 
 
 

II. 
 

engedélyezi, 
 
veszélyes hulladékok előkezelését az alábbiak szerint: 
 
 

III. 
 
1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése: 
 

Veszélyes hulladékok előkezelése az engedélyes 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b. szám (KTJ: 
100284873) alatti telephelyén. 
 

 
Előkezelés: 
Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek 
felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete, valamint a 
hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 
szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján: 
 
R12    Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében  

- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 
- E02 – 15 mosás (vízzel); 
- E02 – 17 mechanikai tisztítás; 
- E02 – 99 egyéb. 

- E03 – 09 mosás; 
 

D14    Átcsomagolás a D1–D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 
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2. Előkezelhető hulladékok 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti azonosító kódját, megnevezését, 
valamint mennyiségét a határozat 1.sz. melléklete tartalmazza. 

Az előkezelhető hulladékok mennyisége maximum 15.000 tonna/év. 
 

 
3. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 

a) Személyi feltételek: 
Az engedélyes környezetvédelmi végzettségű alkalmazottat és megfelelő számú fizikai 
alkalmazottat foglalkoztat a tevékenység végzésére.  
 

b) Tárgyi feltételek: 
- 40 tonnás hídmérleg 
- 60 tonnás hídmérleg 
- 1000 kg méréshatárú raktári mérleg 
- 1 db emelővillás targonca 
- Konténerek, ADR ládák, IBC tartályok 
- 60-200 l-es hordók, ketrecek, raklapok, big-bag zsákok 

 
c) Pénzügyi feltételek: 

Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából az engedélyes a Groupama Biztosító 
Zrt-nél környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik (szerződésszám: 
921/886962679), valamint a Commerzbank Zrt-nél vezetett 14220232-00085083 számú 
számlaszámon 500.000,- forint került lekötésre. 

 
4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői: 

 
E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint:  
A beérkező veszélyes hulladékot az alakja szerint válogatják szét, így az eltérő alaki jellemzőkkel 
rendelkező hulladékok eltérő kezelési műveletre kerülnek. A válogatást kézzel végzik.  
 
E02-06 válogatás anyagminőség szerint:  
A válogatás során kikerülő anyagminőségben eltérő veszélyes hulladékok más előkezelés révén 
(E02-15, E02-17, E03-09) veszélyes jellemzőitől mentesítve nem veszélyes hulladékként 
átadhatóak további kezelésre.  
 
E02-15 mosás (vízzel) 
A beérkező veszélyes hulladékokat magasnyomású mosóberendezés segítségével állványzaton 
mossák ki a gépjármű mosó csarnokban. A mosásból keletkező használt vizet zárt edényzetben 
gyűjtik és engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. A nagynyomású mosóberendezés hideg-
meleg vizes mosást tesz lehetővé. 
A kezelésből kikerülő mosott hulladékok nem veszélyes hulladékkódba sorolva, további 
előkezelésre, illetve hasznosításra alkalmassá vállnak. 
A nagynyomású mosóberendezés hideg-meleg vizes mosást tesz lehetővé. 
 
E03-09 mosás: 
Azoknál a hulladékoknál, melyeknél a veszélyességet okozó anyag eltávolítása vízzel nem oldható 
meg a hulladékok mosását a veszélyes anyag eltávolítására alkalmas oldószerrel, felületaktív 
tisztítószerrel kémiai úton oldják meg. A folyamat során a tisztítandó felületre juttatják az oldószert, 
tisztítószert, majd a leoldott veszélyes anyaggal együtt a keletkező szennyvizet az erre 
rendszeresített gyűjtőedénybe fogják fel. A tisztítás hatékonysága érdekében a tisztítószert, 
oldószert kefe segítségével többször a tisztítandó felületre juttatják, addig ismételve, amíg a 
veszélyes anyag a felületről teljes mértékben eltűnik. 
 
E02-17 mechanikai tisztítás: 
A beérkező veszélyes hulladékok felületéről kézi erővel (spakli, drótkefe segítségével) mechanikai 
úton távolítják el a veszélyes anyagokat.  
 
 
 



 

3 
 

E02-99 átcsomagolás: 
Az eljárás során a kisebb méretű edényzetben lévő, vagy eltérő csomagolási módú, de azonos 
veszélyes anyagokat nagyobb méretű edényzetbe juttatják. A folyamatból kikerülő, veszélyes 
hulladékkal szennyezett csomagolási hulladékot előkezelik.  
 
D14 átcsomagolás a D1-D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 
Az eljárás ugyanaz mint az E02-99 előkezelés során, de a kikerülő hulladékok ártalmatlanításra 
kerülnek.  
 

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői: 

A veszélyes hulladék előkezelése a telep DK-i részén kialakított veszélyes hulladéktároló helyen, 
valamint a vízjogi engedéllyel rendelkező gépjármű mosóban történik. A kezelő terület 144 m2 
nagyságú nyitott burkolt terület. A csurgalék és csapadékvíz összegyűjtése megoldott. A terület 
aljzata 5 cm betonalap, 3 cm aszfaltréteggel borítva. A területen 2 db csatorna található. A csatornák 
által lehatárolt részterületek lejtése a csatornák felé 1%. 
A technológiához jelentésköteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.  
A mosáshoz használt víz vezetékes hálózatról biztosított. A mosás során keletkező szennyvizet erre 
a célra rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtik.  
 

6. A telephely bezárásának feltételei: 
A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés 
következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság 
megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.  
A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a kezelésre átvett, illetve a tevékenység 
végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a területi hulladékgazdálkodási hatóság 
által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen 
nem maradhat. 

 
7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás: 

A hulladék előkezeléséből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő 
eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező 
környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A 
bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti 
elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefaxon és e-mailben – kell értesíteni a területi 
hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt 
összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.  

 
 

IV. 
 

Hulladékgazdálkodási előírások: 
 

a) A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett, kezelt hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni. 

b) Adatszolgáltatási kötelezettségének veszélyes hulladék előkezelésre történő átvétele esetén 
negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie. 

c) Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy 
konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni. 

d) A környezeti károk elhárítására az engedélyesnek érvényes környezetvédelmi 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely nem mondható fel, illetve megszűnése és/vagy 
szünetelése esetén az engedélyezett tevékenység nem végezhető. 

e) A kezelés során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen 
ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

f) Hulladéktároló helyen hulladék – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának 
és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (5) 
bekezdésében meghatározott kivétellel – csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére 
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alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű 
konténerben tárolható.  

g) A tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – 
megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és 
olvashatóan fel kell tüntetni. 

h) Veszélyes hulladék esetén, a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető 
táblát kell elhelyezni. 

i) A tárolás során a konténerekhez történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan 
biztosítani kell. 

j) A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és 
biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely 
tárolókapacitására. 

k) A tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló 
felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes 
hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. 

l) A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladék fajtánként elkülönítetten kell tárolni, 
figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó 
kezelési technológia igényeire. 

m) A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek környezeti és 
egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek. 

n) Nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai 
tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott 
aljzaton kell elhelyezni. 

o) A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék 
szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a 
tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására 
szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről. 

p) A hulladéktároló helyen egyidejűleg 78 tonna veszélyes hulladék tárolható. 
q) Hulladékolajat nem lehet összekeverni más tulajdonsággal rendelkező olajjal, valamint egyéb 

hulladékkal és anyaggal, ha az a hulladékolaj kezelésének akadályozásával jár. 
r) A jóváhagyott hulladéktároló hely szabályzatban foglaltakat be kell tartani.  
s) A hulladék a gyűjtést követően az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. 
t) A telephelyen rendelkezésre kell állnia a környezeti kármegelőzéshez, esetleges 

kármentesítéshez szükséges eszközöknek, anyagoknak. 
u) Előkezelés céljából hulladékot átvenni csak érvényes hulladék gyűjtési vagy kereskedelmi 

engedély birtokában lehet. 
v) Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket 

érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, 
úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére 
bejelenteni. 

w) Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának 
megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a 
területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni. 

x) A környezeti károk elhárítására az engedélyesnek érvényes környezetvédelmi 
felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amely nem mondható fel, illetve megszűnése és/vagy 
szünetelése esetén az engedélyezett tevékenység nem végezhető. 

 
 
 
Környezetvédelmi előírások: 
 

1. A telephely működtetése során jelentéskötelezett légszennyező pontforrás kizárólag a 
környezetvédelmi hatóság által kiadott pontforrás létesítési-, illetve működési engedély 
birtokában létesíthető, illetve üzemeltethető. 

2. A telephelyen diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető 
legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb 
légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve zavaró hatást ne okozzon. 

3. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni 
a szomszédos ingatlanok diffúz porterhelését. Ennek érdekében a telephely területén, illetve 
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annak környezetében a deponálások, törések során a diffúz levegőterhelés megakadályozása 
érdekében műszaki intézkedéseket kell tenni (nedvesítés, porelszívás stb.). 

4. Bűzzel járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell 
akadályozni, hogy bűzkibocsátás történjen a környezeti levegőbe. Ennek érdekében a 
telephelyen végzett tevékenységet olyan műszaki megoldások alkalmazásával kell végezni, 
amely biztosítja, hogy a környezeti levegő diffúz bűzterhelése az elérhető legkisebb mértékű 
legyen. 

5. A tevékenységgel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról 
megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag 
levegőterhelést ne okozzon. 

6. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai 
fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a hulladék gyűjtése és szállítása során a zaj- és 
rezgéskibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékek maradéktalan teljesülésén 
túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja. 

7. Az engedélyezett tevékenység végzése során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő 
karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a hulladéktároló 
helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló telephely területén belül kialakított 
közlekedési útvonal és a tárolótér burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon. 

8. A hulladék előkezekése során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a 
szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a hulladéktároló helyhez vezető és a 
hulladéktároló hely alapjául szolgáló telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a 
tárolótér, valamint az előkezelés helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és 
maradjon. 

9. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki 
védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék 
tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le. 

10. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav.) 1. számú melléklete 
szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért fokozott 
figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására. A földtani közeg 
esetleges szennyeződése esetén a szennyeződés mértéke nem okozhatja a földtani közeg és a 
felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 
szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a 
továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél 
kedvezőtlenebb állapotot. 

11. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felitatására, 
semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan 
készenlétben kell tartani mind a telephelyen mind a berendezésekben. Használatukat, 
felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve 
helyettesítenie kell. 

12. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő 
szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni, a Havária Tervben 
foglaltak betartásával. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, 
továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul – telefonon, majd írásban is – értesíteni kell a 
környezetvédelmi hatóságot. 

 
Természetvédelmi előírások  
 
1. A tervezett hulladékhasznosítási tevékenységet a természeti értékek védelme mellett kell 

végezni. 
2. A működés során esetlegesen szükségessé váló rágcsálóirtáshoz olyan mérget kell használni, 

mely sem közvetlenül, sem közvetve nem veszélyezteti az elpusztult rágcsáló egyedeket 
fogyasztó védett állatokat. A mérgezés során elpusztult állatokat azonnal be kell gyűjteni és 
szakszerűen elhelyezni. 

3. A tevékenység végzése során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése 
esetén a munkálatokat fel kell függeszteni, és haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes 
természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a természeti értékek védelme érdekében a munkálatokat 
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leállíthatja, valamint a természetvédelmi hatóság útján további korlátozásokat tehet.  
 

 
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 2022. 
szeptember 21. napján adott feljegyzése (közegészségügyi előírások):  
 

 Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4031 Debrecen, István út 131.) kérelmének 
ügyében, a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresése alapján veszélyes 
hulladék előkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásához közegészségügyi szempontból feltétel 
előírása nem szükséges. 

 
 

V. 
 

Az eljárásban közreműködő hatóságok állásfoglalása: 
 

 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Szolgálat 35900/6270-4/2022.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 
Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) részére veszélyes hulladék 
előkezelési engedély kiadásához 

az alábbi feltételekkel hozzájárulok: 
 

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és 
igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 
környezetkárosítást. Az üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó 
minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen 
bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti 
vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb 
állapotot nem eredményezhetik. 

- Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban vízügyi és 
vízvédelmi hatóság), azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a 
kárenyhítés megkezdéséről. 

- Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést 
okozó anyagot juttatni. 

 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
35980/3765-2/2022.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 
 

Az „A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (székhely: 4031 Debrecen, István út 136.; adószám: 
10678750-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-001359; KÜJ: 100 201 385, továbbiakban: Ügyfél) 
veszélyes hulladék előkezelési engedély kérelmének megadásához a 4002 Debrecen, Vértesi út 
9/b. szám alatti telephelyre vonatkozó létesítési, használati és környezetbiztonsági 
katasztrófavédelmi előírások szempontjából 
 

h o z z á j á r u l o k. 
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Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Igaz-284881-2/2022. sz. 
szakhatósági állásfoglalása: 

Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője – mint I. fokon eljáró természetvédelmi szakhatóság – az 
A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, István út 136.) kérelmére 
„veszélyes hulladék előkezelési tevékenység” engedélyezése tárgyában a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) előtt indult eljárásban a 
szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelmet visszautasítom.  

 

 

VI. 
 

Jelen hulladékkezelési engedély 2027. szeptember 30-ig érvényes. 
 
A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély 
kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.  

 
VII. 

 
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.) címzett, de 
a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 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. 
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Indokolás 
 
 

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) 2022. szeptember 08. napján 
veszélyes hulladék előkezelési engedélykérelmet nyújtott be a 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b. szám alatti 
telephelyére vonatkozóan a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási 
hatósághoz. 
 
A beadvány mellékletként tartalmazza többek között a környezetszennyezési felelősségbiztosítási 
kötvényt, eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről, havária tervet, nyilatkozatot a 
korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban 
szereplésről, az engedélykérelmet összeállító szakértő engedélyét, foglalkozás-egészségügyi 
szerződést, pénzügyi garancia meglétének igazolását, környezetvédelmi megbízottal kötött szerződést, 
helyszínrajzokat. 
 
Az engedélyes kérelmében nyilatkozott arról, hogy a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a 
területi hulladékgazdálkodási hatóság HB/17-HGO/00529-6/2022. számú határozatával elfogadta. 
 
A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. 
pontjában és a 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került a rendelkező 
rész Környezetvédelmi előírások fejezetében található előírásokkal, mely az alábbiak szerint került 
indokolásra:  
 
 
Levegővédelem: 
 
A rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapítottam, hogy a tevékenység engedélyezésének 
levegőtisztaság-védelmi szempontból az általános jogszabályi előírások, valamint az egyedi feltételek 
betartása esetén akadálya nincs. 

A Környezetvédelmi előírások 1., 2., 3., 4., 5. pontjaiban foglalt levegőtisztaság-védelmi feltételek 
kerültek előírásra. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev.R.) 
4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem 
megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való 
terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

A Lev.R. 25. § (1) bekezdése értelmében helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély 
birtokában létesíthető és üzemeltethető. A telephely működtetése során keletkező hulladékok nyílt téri, 
vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő 
berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, 
kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével a Lev.R. 27. § (2) 
bekezdésének értelmében tilos. A hivatkozott jogszabályhely értelmében nyílt téri hulladékégetésnek 
minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.  

A Lev.R. 28. § (2) bekezdése értelmében a közúti jármű üzembentartója, a vasúti jármű üzemeltetője 
szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles. 

A Lev.R. 30. § (1) bekezdése értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika 
alkalmazásával végezhető. 

A Lev. R. 30. § (2) bekezdése értelmében, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő 
lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, 
például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási 
hatásfokának növelése. 
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Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a 
bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.. 

Zajvédelem: 

A zaj- és rezgés elleni védelmi követelmények a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kerültek előírásra. 

 

Földtani közeg védelme: 

A Debreceni Regionális Hulladéklerakó Telep Debrecen délnyugati részén külterületen helyezkedik el. A 
telephely teljes területe kerítéssel körülhatárolt. A telephelyen minden közmű adott. A szilárd közúti 
útburkolathoz szintben csatlakozik a bekötőút a belső úthálózat.  

Az A.K.S.D. Kft jelenleg is rendelkezik veszélyes hulladék előkezelési engedéllyel, melyet változatlan 
formában kívánják folytatni az alábbiak szerint: válogatás alaki jellemzők szerint illetve anyagminőség 
szerint, vízzel történő mosás, mosás oldószerrel illetve felületaktív tisztítószerrel kémiai úton, mechanikai 
tisztítás és átcsomagolás.  

Az A.K.S.D. Kft a veszélyes hulladékok előkezelését a telep DK-i részén kialakított veszélyes hulladék 
gyűjtőterületen annak D-i részében egy 12 m x 12 m-es területen, valamint a vízjogi engedéllyel 
rendelkező gépjármű mosó csarnokában kívánja megvalósítani. A kezelő terület tehát egy 144 m2 
nagyságú nyitott burkolt terület. A csurgalék és csapadékvizek összegyűjtése megoldott. A terület aljzata 
5 cm betonalap 3 cm aszfaltréteggel borítva. A területen 2 db csatorna található. A csatornák által 
lehatárolt részterületek lejtése a csatornák felé 1 %. 

A tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatása minimális. Az előkezelés részben zárt épületben, 
részben a burkolt területen folyik. Az anyagmozgatást mérettől függően vagy alacsony szennyezőanyag 
kibocsátású gázüzemű targoncával, vagy rakodógéppel végzik. A mosáshoz használt víz vezetékes 
hálózatról biztosított. A mosás során keletkező szennyvizet külön erre a célra rendszeresített 
gyűjtőedényben gyűjtik és engedélyes kezelőnek adnak át. A tevékenység végzése során keletkező 
kommunális szennyvíz a Debreceni Regionális Hulladékkezelő telepen vízzáró közműpótlóba kerül. A 
Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telepen a tetőfelületen összegyülekező csapadékvíz a 
zöldterületen elszikkad, a kezelőterületről lefolyó csapadékvíz a csapadékvíz gyűjtő rendszeren keresztül 
gyűjtőmedencébe kerül. 

A benyújtott havária tervben szerepelnek a kárelhárítás személyi és tárgyi feltételei, valamint a havária 
esetén szükséges intézkedések, illetve az értesítendő személyek, hatóságok, szervek. 

A kérelemben foglaltak, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a földtani közeg 
védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított. 
A rendelkező részben a földtani közeg minőségének védelme érdekében tett előírások jogszabályi alapja 
a Fav. 10. § (1) bekezdése, a Favhér. előírásaira, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) 
bekezdése, a 2. mellékletének 2.3. a) pontja, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése. 
 
Természetvédelem:  

A tevékenységgel érintett Debrecen 0439/33 hrsz-ú ingatlan nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem 
képezi részét a Natura 2000 hálózatnak. 
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Az érintett területen megtelepedő és a környéken táplálkozó védett, fokozottan védett fajok 
élettevékenységeinek zavartalansága, egyedeinek biztonsága és a környező területek védelme 
érdekében a rendelkező rész pontjaiban leírt feltételeket adja a hulladékgazdálkodási hatóság. 

 

A védett és fokozottan védett állat- és növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a 
fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001 
(V. 9.) KöM rendelet határozza meg. 

 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) alapján a vadon élő 
szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell 
biztosítani 
A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő 
szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a 
természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. 

 
A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély 
nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, továbbá a 43. § (1) bekezdése 
szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának 
és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 
búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. 
(III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2022. 
szeptember 21. napján adott feljegyzésében feltétel előírását nem tartotta indokoltnak. 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 55. és 56. 
alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát, 
aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (továbbiakban: Főosztály) a HB/17-HGO/01756-3/2022. számú, 
2022. szeptember 16-án érkezett megkeresésében, az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 
Debrecen, István út 136.) részére veszélyes hulladék előkezelési engedély kiadásához kérte a Hajdú-
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) 
szakhatósági állásfoglalását. 

A Kft. jelenleg a székhelyén lévő telephelyén jelenleg is engedélyezett módon előkezeli a veszélyes 
hulladékokat, mely tevékenységet változatlan formában továbbiakban is folytatni kívánják. A hulladék 
termelője a telephelyre szállítja az átadni kívánt hulladékot, ahol zárt, vízzáró burkolatú épületben 
helyezik el fajtánként elkülönítve elszállításig.  

Az ingatlan vízellátása közüzemi ivóvíz hálózatról biztosított. A tevékenységnek technológiai vízigénye 
van. A mosáshoz használt víz a vezetékes hálózatról biztosított. A mosás során keletkező szennyvizet 
külön erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtik és engedélyes kezelőnek adnak át. 
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A keletkező szociális szennyvizet zárt a közüzemi szennyvízelvezető csatornába vezetik. A 
tetőfelületekre hulló csapadékvíz csapadékvíz-elvezető rendszerbe kerülnek, a zöldfelületre hulló 
csapadékvizek a területen elszikkadnak. 

A telephelyre vonatkozó üzemeltetési engedély száma a többször módosított 130/14/2014.  

A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy a tevékenység nem jár szennyező anyag 
felszíni és felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével.  

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével 
összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területeken lévő települések besorolása alapján Debrecen település fokozottan- és kiemelten érzékeny 
területen fekszik. 

Az érintett terület(ek) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt 
vízbázis védőterületet nem érint. 

A vizek lefolyására, mederfenntartásra, az árvíz és a jég levonulására, nem gyakorol hatást. 

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy tárgyi tevékenység végzésének vízgazdálkodási és 
vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a veszélyes hulladék előkezelési engedély kiadásához 
feltétellel hozzájárulunk. 

Az 1. pont előírása az 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban foglaltak, a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 
10. § (1) bekezdése, valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltak 
figyelembe vételével történt. 

A 2. pontban foglaltakról a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.,valamint a 220/2004. (VII. 
21.) Kormányrendelet. 11. § (2) bek. alapján rendelkeztem. 

A 3. pont a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. alapján került előírásra. 

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2022. szeptember 16-án érkezett a hatósághoz. A 
szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított 
tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §). Az ügyintézési határidő betartásra került. 

A döntés elleni önálló jogorvoslat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé. 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 54. 
alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, aki az engedély 
kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) a tárgyi engedélyezési 
eljárásban szakhatóságként kereste meg kirendeltségünket. 

Ügyfél által bemutatott veszélyes hulladék előkezelési engedély kérelem dokumentáció megvizsgálásra 
került, mely alapján a 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b. szám alatti telephelyre vonatkozó létesítési, 
használati és környezetbiztonsági katasztrófavédelmi előírások szempontjából hozzájárulok Ügyfél 
veszélyes hulladék előkezelési engedély kérelmének megadásához. 
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Az önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul. 

Szakhatóságom hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 
eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont, 54. 
alpontja, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) 
BM rendelet 1. melléklete határozza meg. 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 53. 
alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként Debrecen Megyei Jogú 
Város Önkormányzata jegyzőjét, aki a szakhatósági állásfoglalás iránti kérelmet visszautasította és azt 
az alábbiakkal indokolta: 

 
 A Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. sz. melléklete 19. táblázat 53. pontja alapján a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenység engedélyezéséhez.  

A R. 1. sz. melléklete 19. táblázat 53. pontja alapján:  

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban helyi jelentőségű védett természeti terület 
esetén, a települési önkormányzat jegyzőjének a feladata a helyi önkormányzati rendeletben, 
meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelőség vizsgálata.  

A kérelem mellékleteként becsatolt tervdokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a kivitelezéssel 
érintett ingatlanokat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű 
természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII.14.) rendelete nem nyilvánította helyi jelentőségű 
természeti értékké, és a kivitelezés nem gyakorol hatást más, helyi védettség alatt álló területre sem.  

Fentiekre tekintettel megállapítottam, hogy a szakhatósági állásfoglalás kiadásának tárgyában nem 
rendelkezem hatáskörrel ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a szakhatósági 
állásfoglalás kiadására irányuló kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasítom.  

„46. § (1) A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha  

a) az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik,„  

Végzésem jogszabályi alapja a fentieken túl:  

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. §. (4) bekezdése alapján zártam ki.  

A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi 
hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak 
betartásával a nem-veszélyes hulladékok előkezelése környezetvédelmi, természetvédelmi és 
hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott. 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja figyelmét, hogy 
a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett. 

Az előkezelhető hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 
27.) VM rendelet alapján került meghatározásra.  
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A határozat rendelkező részének VI. pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján 
került megállapításra. 
  
Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 180.000,- azaz 
száznyolcvanezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett. 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem 
elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 
Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, 
hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a 
szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható. 
 
A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi 
hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 30 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési 
határidejének lejárta: 2022. október 8. 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát az 
ügyintézési határidőn belül, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 
rendeletben és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a Ht. 12. § 
(2) bekezdés, 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdés, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 80. § 
(1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján hozta meg. 
 
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 (a 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. §-a, 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, időbélyegző szerint 

 
Rácz Róbert 

főispán 
nevében és megbízásából 

 
 
                                                                                          Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika 
         főosztályvezető  
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Kapják: 

1. A.K.S.D Kft. 
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály  
3. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 
4. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
5. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 
6. Irattár 
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