
 

 

 

 

 

 

Iktatószám: OKTF-KP/9392-8/2016. Tárgy: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt 
Ügyintéző: Gábriel Edit Felelősségű Társaság minősítési engedélye 

HATÁROZAT 

I. 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), mint 
hatáskörrel rendelkező első fokú környezetvédelmi hatóság a Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (székhely: 5700 Gyula, Szent László utca 16.; KÜJ: 100253029; KTJ: 101040766; cégjegyzékszám: 04-
09-003599, adószám: 11056218-2-04, statisztikai számjel: 11056218-3600-572-04; nyilvántartási szám: 
MIN_024/2015. - a továbbiakban: Közszolgáltató) - az OKTF-KP/11013-12/2015. iktatószámú minősítési engedély 
egyidejű visszavonása mellett - 

C/I. minősítési osztályba sorolja 

és részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó 

minősítési engedélyt 
ad ki az alábbiak szerint: 

II. 

1. ) Az engedélyezett tevékenység megnevezése: 
 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése 

• a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége (a továbbiakban: 
Felügyelőség) által 93406-002/2014. iktatószámon módosított, 70097-009/2012. iktatószámon kiadott 
engedély, 

• a Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) által BE/40/25358-007./2016. 
ügyiratszámon módosított, BE/40/16113-014/2015. ügyiratszámon kiadott engedély, 

• a Kormányhivatal által BE/40/20053-002/2016. ügyiratszámon kiadott engedély, 
• a Kormányhivatal által BE/40/24383-008/2016. ügyiratszámon módosított, BE/40/21694-011/2016. 

ügyiratszámon kiadott engedély, 
• a Kormányhivatal által BE/40/25044-009/2016. ügyiratszámon kiadott engedély, 
• a Kormányhivatal által BE/40/25045-010/2016. ügyiratszámon kiadott engedély, 
• a Kormányhivatal által BE/40/25046-006/2016. ügyiratszámon kiadott engedély, 
• a Kormányhivatal által BE/40/23617-005/2016. ügyiratszámon kiadott engedély, 

szerinti tevékenységeket, azaz veszélyes hulladékok gyűjtését, nem veszélyes hulladékok szállítását, gyűjtését, 
előkezelését és hasznosítását foglalja magában. 

Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátásához alvállalkozót nem vesz igénybe. 
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2.) A hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége és összetétele:
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Azonosító 
kód 

Megnevezés Mennyiség 
ft/évl 

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

 

1501 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 
hulladékot) 

 

1501 01 papír és karton csomagolási hulladék 400 
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 2000 
15 01 03 fa csomagolási hulladék 100 
15 01 04 fém csomagolási hulladék 500 
15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 100 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 2600 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 300 

16 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 
HULLADÉK 

 

1601 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű 
(ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint 
karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 
08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 

 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 100 

17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 

 

1701 beton, tégla, cserép és kerámia  

17 01 01 beton 3000 
17 01 02 tégla 500 
17 01 03 cserép és kerámia 500 

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

500 

17 02 fa, üveg és műanyag 
 

17 02 01 fa ) 100 

17 05 
föld (ideértve a szemiyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és 
kotrási meddő 

 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 3000 
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 

3000 

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 400 
20 01 02 üveg 300 
20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdéi hulladék 100 
20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés 20 

20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 
azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

0,5 

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól 

20 

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

50 

20 01 39 műanyagok 2000 
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Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét Gyula közigazgatási területén 
végezheti. 

4. ) Telephelyek: 

átrakóállomás, hulladékgyűjtő udvar: 5700 Gyula, Kígyósi út 0567/1 hrsz. (KTJ: 101530120), 
- 5700 Gyula, Eleki út 0114 hrsz. (KTJ: 100284024), 

5700 Gyula, Hicu-telepi utca 3/a. (Kálvária tanya 19.) 6682/8/A/l hrsz. (KTJ: 101044683). 

III. 

Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények: 

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Közszolgáltató kizárólag a II/3. pontban feltüntetett 
település közigazgatási területén végezheti. 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzése során be kell tartani a II/1. pontban közölt 
engedélyekben foglalt előírásokat. 

3. Közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység - a jogszabályban foglaltak kivételével - a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra terjedhet ki. 

4. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége során nem lépheti túl jelen határozatban 
szereplő éves mennyiséget. 

5. Ha a jogszabályban foglalt összekeverési tilalom ellenére a háztartási, vagy a háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe szilárd halmazállapotú veszélyes hulladék kerül, 
Közszolgáltatónak a veszélyes hulladékot az elszállítást megelőzően, vagy a telephelyére történő beszállítást 
követően a nem veszélyes hulladéktól el kell különítenie, ha erre a műszaki lehetőségei biztosítottak. 

6. A minősítési engedély nem mentesít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek megléte alól, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység megfelelő 
hulladékgazdálkodási engedélyek birtokában végezhető. 

7. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás során átvett és szállított hulladékok kizárólag engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelő részére adhatóak át az engedélyében szereplő átvételi mennyiség erejéig. 

8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott 
esetekben szüneteltethető vagy korlátozható, valamint az ingatlanhasználó kérésére önkormányzati 
rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető. 

9. Közszolgáltató az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos ellátásáról gondoskodni 
köteles a közszolgáltatási területen. 

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése során Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot, vegyes 
hulladékot, elkülönítetten gyűjtött hulladékot összegyűjteni és elszállítani, a lomtalanítás körébe tartozó 
lomhulladékokat az ingatlanhasználótól összegyűjteni, átvenni és elszállítani, valamint az általa üzemeltetett 
hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjteni 
és elszállítani. 

11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése során Közszolgáltató köteles az elhagyott, illetve 
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjteni, elszállítani és gondoskodni 

a hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződése kiterjed. 

12. Közszolgáltatónak gondoskodnia kell a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék további 

20 01 40 fémek 500 
20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) 

 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 7500 
20 03 egyéb települési hulladék 

 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 14000 
20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék 1500 

20 03 04 oldómedencéből származó iszap 3000 
20 03 07 lomhulladék 500 
Összesen: 46590,5 

3. ) Engedélyezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység területe: 
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kezeléséről. 
13. Közszolgáltatónak legalább évente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalanítás megszervezéséről, 

lebonyolításáról, a lomtalanítás során Közszolgáltatónak átadott vagy a közterületre helyezett lomhulladék 
átvételéről, összegyűjtéséről, elszállításáról. 

14. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységen kívül egyéb hulladékgazdálkodási 
engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott 
hulladék kezelésének kivételével - nem végezhet. 

15. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről Közszolgáltatónak kell gondoskodnia. 

16. Közszolgáltatónak jogszabályban előírt esetekben számla kiállítási kötelezettsége van, amelynek maradéktalanul 
eleget kell tennie. 

17. Közszolgáltató köteles a jogszabályban foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni az ott 
meghatározott módon. - \ 

18. Közszolgáltató köteles biztosítani, hogy az ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtéséhez legalább 2 különböző 
űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. A gyűjtőedény méretének igazodnia kell a képződő hulladék 
mennyiségéhez, valamint meg kell felelnie a hatályos jogszabályi előírásoknak. 

19. Közszolgáltató köteles a települési hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a gyűjtőedényben 
elhelyezhető hulladékfajtára és -jellegre vagy -típusra utaló, egyértelműen felismerhető és megkülönböztethető 
színnel, valamint jelzéssel vagy felirattal ellátni. A feliratnak tartósnak, jól láthatónak és olvashatónak kell 
lennie. Ha a települési hulladékot hulladékgyűjtő zsákban gyűjtik, a zsákot olyan színnel, jelzéssel vagy felirattal 
kell ellátni, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a zsák milyen hulladékot tartalmaz. 

20. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállítását zárható konténer vagy a kiporzást 
és kiszóródást megakadályozó, ideiglenes takarásé konténer alkalmazásával és az e feltételeket biztosító, az 
egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező célgéppel, szállítójárművel kell végezni a 
környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró módon. 

21. Közszolgáltatónak az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot szükség szerinti gyakorisággal, a vegyes 
hulladéktól elkülönítve kell elszállítania. 

22. Közszolgáltatónak a vegyes hulladékot külön jogszabály szerint meghatározott gyakorisággal kell elszállítania. 
23. Közszolgáltatónak - jogszabályban foglalt kivétellel - az ingatlanhasználótól legalább a műanyag-, fém-, papír- 

és vegyeshulladékot házhoz menő gyűjtési rendszerben kell elszállítania. 
24. Amennyiben Közszolgáltató hulladékgyűjtő udvart üzemeltet, biztosítania kell az egyes hulladékgazdálkodási 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korín, rendelet (a 
továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott műanyag-, fém- és 
papírhulladék elkülönített gyűjtését az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban is. Ha az üveghulladék 
elkülönített gyűjtését a Közszolgáltató házhoz menő gyűjtési rendszer keretében nem biztosítja, az 
üveghulladékot legalább hulladékgyűjtő udvarban és hulladékgyűjtő szigeten kell átvennie. 

25. Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék Közszolgáltató által történő átvételekor, 
összegyűjtésekor, elszállításakor a hulladék a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről 
és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról Közszolgáltatónak haladéktalanul gondoskodnia kell. 

26. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ingatlanhasználótól történő átvételét, 
összegyűjtését és elszállítását végző Közszolgáltató gyűjtőjármüvén munkát végző alkalmazottak közül 
legalább egy jelenlévőnek a hulladék átvételére, összegyűjtésére vonatkozó alapfokú szakirányú képesítéssel 
kell rendelkeznie. 

27. Közszolgáltatónak az elkülönítetten gyűjtött hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőzően 
gondoskodnia kell a hulladék válogatóműbe történő elszállításáról, valamint a hasznosítható összetevők 
előkészítő művelet útján történő válogatásáról. 

28. Anyagában kell hasznosítani a válogatóműben válogatott olyan hulladékot, amely anyagának összetétele és 
minősége alapján erre alkalmas. 

29. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hulladéklerakóban csak a jogszabályban 
leírtak teljesülése esetén rakható le. 

30. Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége a másodlagos hulladékok közül kizárólag 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében összegyűjtött, átvett, illetve elszállított hulladék kezeléséből 
származó másodlagos hulladékokra terjedhet ki. 

31. Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége során maradéktalanul be kell 
tartania a jogszabályi előírásokat. 

32. Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott célok elérése érdekében 
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a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak olyan alvállalkozót vehet igénybe, amely a tevékenység 
ellátásához megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik az engedélyében szereplő hulladékok 
tekintetében az ott engedélyezett mennyiség erejéig. 

33. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a felmondási idő alatt 
Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul el kell látnia. 

34. Közszolgáltatónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátásához igénybe vett 
alvállalkozók személyében, illetve az alvállalkozók hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet 
érintő hulladékgazdálkodási engedélyeiben bekövetkezett változást a jogszabályban előírt határidőn belül be 
kell jelentenie.  

35. A minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek a minősítési engedély időbeli hatálya alatt 
Közszolgáltatónak folyamatosan meg kell felelnie. 

IV. 

Jelen minősítési engedély a jogerőre emelkedéstől számított 36. hónap utolsó napjáig hatályos. 

V. 

Jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a Főfelügyelőség megállapította, hogy 150.000,- Ft, azaz 
százötvenezer forint összegű eljárási költség merült fel, amelyet Közszolgáltató megfizetett. 

VI. 

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre 
hivatkozással - a Főfelügyelőséghez a közléstől számított 30 napon belül 3 példányban benyújtott, és a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresettel lehet kérni. A bírósági felülvizsgálat illetéke 30.000,- Ft, 
amelynek viseléséről az eljáró bíróság a döntésében rendelkezik. A bíróság 
a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tai-t. Az ügyfél 

a tárgyalás tartását a keresetlevélben, illetve az alperesi ellenkérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
írásban kérheti. 

INDOKOLÁS 

Közszolgáltató 2016. szeptember 12-én C/I. minősítési osztályra vonatkozó minősítési engedély kiadása iránti 
kérelmet nyújtott be a Főfelügyelőségre. 

Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az 
igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet 1. 
mellékletének 2. a) pontjában meghatározott - I. minősítési fokozat iránti kérelemre vonatkozó - 150.000,- Ft 
igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

A Főfelügyelőség a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvényben (a továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi 
CXXV. törvényben (a továbbiakban: Mtv.), a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 
385/2014. (XII. 31.) Komi. rendeletben (a továbbiakban: 385/2014. Komi. rendelet) foglalt tartalmi és formai 
előírásoknak, valamint a Közszolgáltató által kérelmezett minősítési osztály követelményeinek - hiánypótlásokat 
követően - megfelelt. 
A Főfelügyelőség vizsgálta, hogy Közszolgáltató nonprofit gazdasági társaság, valamint megfelelő 
hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkezik. Közszolgáltató nyilatkozatot tett, hogy önkormányzati 
adóhatósággal szemben köztartozása nincs, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel. 

Közszolgáltató igazolta, hogy olyan hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek minősül, 
amelyben a települési önkormányzat a szavazatok többségével tulajdoni hányaduk alapján közvetlenül rendelkeznek, 
és a társaság tulajdonosaként jogosultak arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét 
megválasszák vagy visszahívják. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok fajtája, típusa, jellege, mennyisége, valamint 
összetétele - az Mtv. 8. § (2) bekezdés f) pontját figyelembe véve - a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) 
VM rendelet alapján került meghatározásra. 
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Főfelügyelőség az engedélyezési eljárás során vizsgálta, hogy Közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásba bevonni kívánt hulladékok típusa és mennyisége a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
engedélyei alapján biztosított. 

Főfelügyelőség nyilatkozattételre hívta fel Közszolgáltatót a kérelmezett 17-es főcsoportba tartozó hulladékokkal 
kapcsolatban. Közszolgáltató nyilatkozata szerint a „17-es főcsoportú építés-bontás során keletkezett hulladékokat a 
lakosságtól és a közületektől átvesszük és gondoskodunk a hulladékok kezeléséről,, hasznosításáról ”. 

Közszolgáltató nyilatkozata alapján a kérelmezett 17-es főcsoportba tartozó hulladékok a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartoznak, ezért a Főfelügyelőség ezen hulladékokkal történő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást engedélyezte. 
Közszolgáltató igazolta, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége során hulladékgyűjtő udvarban 
átvett veszélyes hulladékok szállítását a kezelő cégek végzik. 

Közszolgáltatónak a Kormányhivatal által BE/40/23617-005/2016. ügyiratszámon kiadott - hulladékgyűjtő udvarra 
vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedélye kiterjed a 20 01 23*, 20 01 33* és 20 01 35* azonosító kódú 
hulladékokra, tekintettel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletére a Főfelügyelőség ezen hulladékokkal 
történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet engedélyezte. 

Közszolgáltató köteles a minősítési engedély kiállításának alapjául szolgáló feltételeknek az engedély időbeli hatálya 
alatt folyamatosan megfelelni, így köteles a minősítési engedélyben feltüntetett, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont hulladékok típusára és mennyiségére vonatkozó feltételeket 
folyamatosan biztosítani, az Mtv. által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységbe bevont 
szállítójárművek, valamint a hulladékkezelő létesítmények tulajdoni viszonyaira vonatkozó előírásoknak megfelelni. 
A 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja szerint: 

„2. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ht.) 42. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve 
elszállított hulladék, ideértve az ilyen hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot is; 3. másodlagos 
hulladék: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése során képződő, további kezelést 
igénylő maradék hulladék; ” 

A Fit. 42. § (1) bekezdés a)-d) pontjai alapján: 

„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató: 
a) az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési 
hulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja - ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes 
hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását is 
b) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetve átveszi és elszállítja, 
c) az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett 
hulladékot összegyűjti és elszállítja, 
d) az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja és 
gondoskodik a hulladék kezeléséről, ha erre a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződése kiterjed, ” 

A Főfelügyelőség az eljárás során megállapította, hogy Közszolgáltató OKTF-KP/11013-12/2015. iktatószámú, 
C/I. minősítési osztályra vonatkozó minősítési engedéllyel (a továbbiakban: Határozat) rendelkezik. 

A Főfelügyelőség az új minősítési engedély kiadásával egyidejűleg a Határozatot a közigazgatási hatósági eljárás/ 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) 3. § (2) bekezdés d) 
pontja alapján visszavonta. 

A határozat rendelkező részének III. pontjában foglalt előírások az alábbiakon alapulnak: 

3. pont a 385/2014. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján. 
5. pont a 385/2014. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján. 
6. pont a Ht. 62. § (1) bekezdése alapján. 
7. pont a Ht. 62. § (1) bekezdése alapján. 
8. pont a Ht. 34. § (8) bekezdése alapján. 



7 

 

 

9. pont a Ht. 41. § (1) bekezdése alapján. 
10. pont a Ht. 42. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai alapján. 
11. pont a Ht. 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 
12. pont a Ht. 42. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
13. pont a Ht. 44. § (1) bekezdése alapján. 
14. pont a Ht. 42. § (5) bekezdése alapján. 
15. pont a Ht. 66. § (1) bekezdése alapján. 
16. pont a Ht. 42. § (1) bekezdés g) pontja alapján. 
17. pont a 385/2014. Korm. rendelet 6. § alapján. 
18. pont a 385/2014. Korm. rendelet 7. § alapján. 
19. pont a 385/2014. Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése alapján. 
20. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján. 
21. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján. 
22. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján. 

23. pont a 385/2014. Konn. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján. 
24. pont a 385/2014. Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapján. 
25. pont a 385/2014. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján. 
26. pont a 385/2014. Konn. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján. 
27. pont a 385/2014. Konn. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján. 
28. pont a 385/2014. Kőim. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján. 
29. pont a 385/2014. Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján. 
30. pont a 385/2014. Korín, rendelet 2. § (1) bekezdés 2. és 3. pontjai alapján. 
32. pont a Ht. 41. § (3) bekezdés alapján. 
33. pont a Ht. 37. § (2) bekezdés alapján. 
34. pont az Mtv. 11. § alapján. 
35. pont az Mtv. 10. § alapján. 

A határozat rendelkező részének IV. pontjában foglalt időbeli hatály az Mtv. 9. § (3) bekezdése alapján került 
meghatározásra. 

Ha Közszolgáltató az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni 
kívánja, akkor az Mtv. 13. $ (1) bekezdése alapján a minősítési engedély hatályának lejárta előtt legkésőbb 90 
nappal benyújtott kérelmével kezdeményezheti a minősítési engedély hatályának 

meghosszabbítását. A minősítési engedély hatályának meghosszabbításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig 
a kérelmező a hatályos - korábbi - minősítési engedély alapján végezheti a tevékenységét. 

Ha a Közszolgáltató személyében, vagy hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban olyan változás 
következik be, amely a kiadott minősítési engedély adatának megváltoztatását igényli, akkor az Mtv. 11. § (1) 
bekezdése szerint a Közszolgáltató a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül adatváltoztatási kérelmet 
nyújt be. A kérelemhez csatolni kell az adatváltozást igazoló okiratot. 

Amennyiben a Közszolgáltató tevékenységében olyan változás következik be, amely alapján a Közszolgáltató a 
minősítési engedélyében foglalt minősítési osztály feltételeinek, követelményeinek már nem felel meg, a 
Közszolgáltató az Mtv. 12. § (2) bekezdése alapján - a változások bekövetkezésétől számított 15 napon belül - ezt 
a tényt a Főfelügyelőségnek bejelenti. A bejelentéssel egyidejűleg a Közszolgáltató a változásoknak megfelelő 
minősítési osztályba sorolást tartalmazó módosítási kérelmet nyújt be. 

Ha a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő adataiban olyan változás következik be, amely a 
minősítési osztályba sorolását nem érinti, a Közszolgáltató e tényt a változás bekövetkezésétől számított 15 napon 
belül bejelenti. 

Ha a Közszolgáltató az Mtv. 11. § szerinti adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, a minősítő az Mtv. 15. § (1) bekezdése alapján a Közszolgáltatót 50 000 forint összegű bírság 
megfizetésére kötelezi, és határidő tűzésével felszólítja az adatváltozás bejelentésére. 

Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését - a megszüntetést, 
befejezést megelőzően legalább 30 nappal - a Főfelügyelőségnek a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 14. § (2) bekezdése alapján bejelenti. 
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A Főfelügyelőség felhívja Közszolgáltató figyelmét a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alábbi rendelkezésére: 

,,15. § (1) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha 
a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, 
b) megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez 
érdemben befolyásolta, 
c) az engedély jogosultja a tevékenységéi az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy 
d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza. 
(2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha 
a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 
b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint 
c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával 
jár. 
(3) A környezetvédelmi hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység 
felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket. ” 

Az Mtv. 16. § szerint: 

„(1) A minősítő a minősítési engedélyt visszavonja, ha a kérelmező 
a) a 13. § (3) bekezdésében vagy 
b) a 14. § (2) bekezdésében 
foglalt felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget. 
(2) A minősítő a minősítési engedélyt akkor is visszavonja, ha a minősítés megadásához előirt feltételek már nem 
állnak fenn. ”



A Ht. 84. § (1) és (2) bekezdése szerint: 
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„ (1) A környezetvédelmi hatóság az e törvényben, valamint más jogszabályban meghatározott előírások teljesítése 
érdekében a hulladékbirtokost, a hulladék tulajdonosát, illetve a környezethasználót kötelezi 
a) a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek betartására, illetve a jogsértő 
állapot megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék birtokosa, tulajdonosa, illetve a 
környezethasználó megszegi, teljesülésüket elmulasztja, illetve a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy a 
minősítési engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől, a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet a 
nyilvántartástól eltérő módon gyakorolja; 
b) a környezetet veszélyeztető, szennyező, illetve károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti 
állapot helyreállítására; 
c) a környezet szennyezése esetében olyan intézkedés megtételére, amely a környezetszennyezést csökkenti vagy 
megszünteti, a környezet károsodását kizárja. 
(2) A környezetvédelmi hatóság - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja 
a hulladékgazdálkodási engedélyhez, minősítési engedélyhez kötött tevékenység engedélytől eltérő vagy engedély 
nélküli, valamint a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység nyilvántartástól eltérő vagy nyilvántartás nélküli 
folytatását. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. ” 

A Ht. 86. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerint: 

„Az a természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
(amely) 
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági 
határozat előírásait megsérti, 
b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött 
hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá 
attól eltérően végez, [...] 
azt a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötetezi.” 

A Ht. 2. § (1) bekezdés 37. pontja szerint: 

„közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint 
minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; ” 

A Ht. 33. § szerint: 

„(1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 
(2) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást folytat le, 
kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást 
lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, 
vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. 
(3) A felhívásban az ajánlatkérő meghatározza, hogy a közbeszerzési eljárás során milyen, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint osztályba sorolt gazdasági szereplők lehetnek 
ajánlatot vagy nyújthatnak be részvételi jelentkezést. ” 

A Főfelügyelőség felhívja Közszolgáltató figyelmét, hogy a Ht. 90. § (8) bekezdése értelmében 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely a települési 
önkormányzattal 2013. január 1. napját követően hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött. 

A Főfelügyelőség Közszolgáltatót MIN_024/2015. számon nyilvántartásba vette.



 

 

A Főfelügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:. 71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet) 2. §-án és a 10. § f) pontján alapul. 

A Két. 153. § 2. pontja alapján eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 
A fentiek értelmében a Főfelügyelőség az eljárási költségről a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A Főfelügyelőség a minősítési engedélyt a Ht. 62. § (2) bekezdése és az Mtv. 8. § (1) bekezdése alapján adta 
ki, figyelemmel a Két. 71. § (1) bekezdésben és 72. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

A jogorvoslatra történő felhívás a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLI11. törvény 1. § (2) bekezdés g) pontja, 5. § (2) és (3) bekezdése, a 
Két. 100. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése, 109. § (1) bekezdés a) pontjában, a 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 1. §-ban foglaltakon alapul. 

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 326.§ (7) bekezdése állapítja meg,-hatáskörét a Pp. 22. § (2) bekezdése. 

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. § (2) bekezdése határozza meg. 

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Pp. 338. §-án alapul. 

Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdése állapítja 
meg. Az illeték feljegyzésről az Itv. 59. § (1) bekezdése, illetve a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik. 

Jelen engedély megléte nem mentesít a jogszabályok által előírt egyéb engedélyek megszerzése alól. 

E határozat a Két. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés alapján a közléssel jogerős. 

Budapest, 2016. december 28. 

Búsi Lajos 
főigazgató megbízásából 

dr. Dobrai Balázs s.k. 

főosztályvezető 
Címzettek: 

 1.    Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szt. László u. 16.) 
2. Környezetvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok (FIK) 
3. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (HK) 
4. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (HK) 
5. HNYR 
6. Irattár 
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