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Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: 
Főfelügyelőség) a Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság (székhely és 
telephely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. KÜJ: 100253029, KTJ: 101040766, 
cégjegyzékszáma:04-09-003599, adószáma:11056218-2-04, statisztikai számjele: 
11056218-3600-572-04, nyilvántartási száma: KOZSZOLGJM7/2013 - a továbbiakban: 
Közszolgáltató) részére a 14/4864-29/2013. számon módosított és 14/4864-23/2013. számon 
kiadott határozattal (a továbbiakban: Határozat) engedélyezte a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység végzését. 
 
Közszolgáltató 2015. február 9-én kelt levelében a Főfelügyelőség állásfoglalását kérte a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyének kiadása óta megváltozott jogszabályi 1 
környezet vonatkozásában. 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 42. § (5) bekezdése alapján: 
 
„Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson kívül egyéb hulladékgazdálkodási 
engedélyhez, illetve nyilvántartásba vételhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet - a 
közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék kezelésének kivételével 
- nem végezhet. ” 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése értelmében: 
 
„A közszolgáltató - ha a Ht.-ban meghatározott, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésével kapcsolatos kötelezettségeinek. teljesítését nem veszélyezteti - a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységeken 
kívül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék kezelését végezheti az 
általa üzemelteti hulladékkezelő létesítményben." 
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Fenti jogszabályhelyek alapján Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem 
tartozó hulladék kezelését is végezheti, amennyiben az nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás végzésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését, továbbá az adott hulladékra 
vonatkozó érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezik. 
 
Ebben az esetben a hulladékok kezelését Közszolgáltató, nem a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenységén belül végzi, így hulladékgazdálkodási közszolgáltatatási engedélyét 
nem szükséges módosítani. A Főfelügyelőség felhívja Közszolgáltató figyelmét, hogy fenti 
jogszabályhely kizárólag hulladékkezelésre vonatkozik, más hulladékgazdálkodási 
tevékenységre nem. 
 
A Főfelügyelőség felhívja továbbá Közszolgáltató figyelmét, hogy a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 
2. és 3. pontjai 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;” 
 
Fenti jogszabályhely alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése 
során képződő, további kezelést igénylő maradék hulladék szintén a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék, így a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése nem vonatkozik rá. Amennyiben a Határozatban 
elutasított, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése során képződő, 
további kezelést igénylő maradék hulladékokat kíván kezelni, az a közszolgáltatás körébe tartozó 
tevékenység, így a Közszolgáltatónak módosítási kérelmet kell benyújtania ezen hulladékokra 
vonatkozóan. 
 
A módosítási kérelemhez csatolni kell Közszolgáltató érvényes, kérelmezett hulladékokra vonatkozó 
hulladékgazdálkodási engedélyeit, továbbá a módosítás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését 
igazoló bizonylatot. 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 
díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: DíjR.) 2. § (1) bekezdése szerint: 
 
„Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az l. melléklet I-V. pontjában meghatározott eljárásokért.” 

A DíjR. 1. melléklet 13-/1. alpontja alapján: 

„Közszolgáltatás engedélyezésének eljárási díja 120 000,- Ft” 

A DíjR: 1. melléklet 51. pontja alapján: 

 
„Az 1-50. pontban foglalt engedélyek illetve határozatok módosítása esetén az 56-57. pontok 
kivételével” 
 
Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 60.000,- Ft. 
 
A DíjR. 3. § (5) bekezdése alapján:



„A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a 
jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez - a (6) bekezdés kivételével - mellékelni kell.” 
 
A Főfelügyelőség felhívja figyelmét, hogy a jogértelmezés a jogalkalmazó mindenkori feladata. A 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv., valamint az Alkotmánybíróság korábbi határozatai alapján, 
a Főfelügyelőség állásfoglalás kibocsátására nem jogosult, ezért a fenti tájékoztatásban foglaltakra a 
természetes 'és jogi személyek jogvitájukban . nem hivatkozhatnak, azaz nem használhatóak fel peres 
vagy közigazgatási eljárás során sem állásfoglalásként, sem jogértelmezésként, sem pedig 
szakvéleményként. 
 
Ezek alapján tehát a garanciális szabályok mellőzésével a Főfelügyelőség tájékoztatást nyújt egy-egy 
jogszabály, értelmezéséről, ennek azonban jogi kötelező ereje nincs. 
 
A Főfelügyelőség kéri tájékoztatása szíves tudomásulvételét. 
 
Budapest, 2015. 02. 19. 
 
 
  Búsi Lajos 
 főigazgató megbízásából 
 

 
 
 Ábrahám Attila s.k. 
 főosztályvezető 
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