
 

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás engedélyezése 

(minősítési eljárások) 

 
 

I.) Jogszabályok: 
 
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 

(a továbbiakban: Mtv.) 
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
- a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
- a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
- a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 
- az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 
- a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az 

igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet 

- a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 
 
 
 

II.) Minősítési eljárások: 

1) új minősítési engedély kiadása 

2) adatváltozás bejelentése 

3) új minősítési osztály kérelmezése 

4) a minősítési engedély hatályának meghosszabbítása 

 

1) ÚJ MINŐSÍTÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA 

A minősítési eljárásokra vonatkozó általános rendelkezések ebben a pontban, az eljárások specifikus 
szabályai külön pontokban kerülnek bemutatásra. 

Új minősítési engedély kiadása esetén az ügyintézési határidő 90 nap. (Mtv. 3. § (3)) 

Az Mtv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalom szerint a kérelmező a minősítési eljárást a 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) honlapján megtalálható formanyomtatvány benyújtásával kérelmezi. 



 

 

A kérelem szóbeli benyújtásának nincs helye. 

A minősítési eljárásban nincs helye elektronikus ügyintézésnek. 

A minősítési eljárásban az ügyfél a kapcsolattartás formáját nem választhatja meg. 

A minősítési eljárásban a hiánypótlás teljesítésére legfeljebb 15 napos határidőt lehet tűzni. 

 
Tartalmi követelmények (kitöltési útmutató a minősítési engedélykérelem formanyomtatványhoz): 

 Kérelmező: a cégnév sort a gazdálkodó szervezet cégkivonatában szereplő adatok szerint kell 
kitölteni. 

 A kérelmező székhelyének KTJ száma: amennyiben a székhely nem rendelkezik KTJ számmal a 
„székhelynek nincs KTJ száma” szöveget kell beírni a szám helyett. 

 A kérelmező pénzforgalmi számlaszáma: a kérelmező azon bankszámla számát kell megjelölni, 
amely a cégkivonatában szerepel és amelyről az igazgatási szolgáltatási díjat átutalta. 

 Kérelem típusa és a kérelmezett minősítési osztály megjelölése: a megjelölni szándékozott 
elemet kell kiválasztani (kijelölni). A kérelmező a választható elemek közül kizárólag egyet 
jelölhet meg. 

 Hulladékgazdálkodási engedély száma: a minősítési engedély alapjául szolgáló 
hulladékgazdálkodási engedélyeket és az azokat módosító, kijavító, kiegészítő határozatokat kell 
megjelölni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, minősítési engedély feltüntetése 
nem indokolt. 
 

 A kérelmező által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység megjelölése: a közszolgáltatás 
körében végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet kell megjelölni (valamennyi Közszolgáltató, 
illetve az igénybe vett alvállalkozók által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében végzett 
tevékenységet be kell jelölni). 

 A kérelmező által a közszolgáltatás keretében működtetett hulladékkezelési létesítmény vagy 
létesítmények összefoglalása: A hulladékkezelő létesítményeket, valamint a hulladékudvarokat 
cím, helyrajzi szám (számok), valamint a létesítmény típusa (átrakóállomás, válogatómű, a 
hulladék előkezelését biztosító telephely, berendezés, hulladékhasznosító vagy 
hulladékártalmatlanító létesítmény) szerint kell megjelölni. 

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtája, típusa, jellege, 
mennyisége (tonnában kifejezve), összetétele: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete 
szerint kell megadni azonosító kódonként megadott mennyiségekkel a minősítési engedély 
alapjául szolgáló hatályos hulladékgazdálkodási engedélyek alapján. 

 A közszolgáltatási terület megnevezése, kiterjedése: A közszolgáltatási területet településekre 
lebontva szükséges megadni. 

 Mellékletek: az Mtv. 4. § (3) bekezdésében meghatározott általános, minden kérelemhez 
kötelezően csatolandó mellékleteket, valamint a 4. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott, a 
kérelmezett osztálytól függő mellékleteket kell csatolni. 

A formanyomtatvány kitöltésekor ellenőrizni kell, hogy a KÜJ, illetve a KTJ azonosítókhoz tartozó 
adatok naprakészek és a valóságnak megfelelnek. Amennyiben eltérést tapasztalnak, elektronikus 
úton kell benyújtani változtatási kérelmüket a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) 



 

 

Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalommal a területi környezetvédelmi 
hatóság részére. 

 A kérelemhez csatolni kell  
a) a minősítési engedély alapját képező, a környezetvédelmi hatóság által kiadott hatályos 

hulladékgazdálkodási engedélyt vagy engedélyeket, 
b) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot, 
c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a közterületen elhagyott, 
jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítását és kezelését vállalja, 

d) nyilatkozatot arról, hogy kérelmező igénybe vesz-e alvállalkozót a közszolgáltatás ellátására, 
továbbá a bevonni kívánt alvállalkozók engedélyeit *Ht. 41. § (3)+, 

e) környezetvédelmi biztosítást vagy céltartalékot, amely lehetővé teszi a tevékenységével 
okozható előre nem látható környezeti károk felszámolását *Ht. 41. § (4)+, 
A benyújtott környezetszennyezési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az összes 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenységre. 

f) ha a közszolgáltató hulladékkezelő létesítménnyel, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladék kezelésére alkalmas berendezéssel nem rendelkezik, nyilatkozatát arról, hogy a 
hulladékok kezeléséről hogyan gondoskodik *Ht. 42. § (2)+, 

g) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert milyen 
formában alakítja ki [Ht. 43. § (3)], 
A nyilatkozatnak ki kell térnie a Ht. 43. § (3) bekezdésében meghatározott összes 
elkülönítetten gyűjtött hulladékfrakcióra (papír-, üveg-, műanyag, fém-, zöld- és 
lomhulladék), valamint arra, hogy ezen hulladékok gyűjtését milyen formában valósítják 
meg a közszolgáltatási területen (hulladékgyűjtő szigetek, házhoz menő gyűjtés, 
hulladékudvar) 

h) nyilatkozatot arról, hogy Kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel vagy 
az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolás másolatát arra vonatkozóan, 
hogy lejárt köztartozása nincs, valamint Kérelmező nyilatkozatát arról, hogy önkormányzati 
adóhatóság felé nincs köztartozása *Ht. 79. § (7)+, 

i) nyilatkozatot arról, hogy Kérelmező gazdasági társaságában az állam, a települési 
önkormányzat vagy a települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével 
tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság 
tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai 
többségét megválassza vagy visszahívja (Ht. 81. § (1)+, 

j) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységbe bevonni kívánt gépjárművek 
érvényes forgalmi engedélyeit, valamint bérlet vagy lízing esetén a bérleti, illetve a 
lízingszerződéseket, 

k) közszolgáltató vezető tisztségviselőjének nyilatkozatát a korábbi hulladékgazdálkodási 
tevékenységével kapcsolatban az alábbiakról: 
a) büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben 
meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e, 
b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 
áll-e, 
c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési 
kötelezettségét véglegesen megállapították-e, és a teljesítésre megállapított határidő 
lejártáig kötelezettségét teljesítette-e; 
d) bármilyen, általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, 
amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményezte-e azt, hogy a felszámolást követően 
hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy a 



 

 

települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia. *439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 11. 
§+. 
A 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatot Kérelmező és Kérelmező 
vezető tisztségviselője nevében is meg kell tenni. 

 
 

A kérelmezett osztálytól függő mellékletek [Mtv. 4. § (4)-(5) bekezdése] 
 
A kérelmezőnek az előzőek mellett – a kérelmezett minősítési osztálynak megfelelően – az 1–5. 
mellékletben meghatározott minősítési feltétel- és követelményrendszer szerint, a következő 
dokumentumok másolatát is be kell nyújtania: 
 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont szállító eszközök – így különösen gépjárművek, 

célgépek –, valamint az Mtv. szerinti hulladékkezelő létesítmények tulajdonának igazolására 
szolgáló 

ac) leltári nyilvántartási kivonatot, 

ad) lízingszerződést vagy más – a tulajdon igazolására alkalmas – okiratot, szerződést, 

ae) bérleti, használati, hasznosítási, üzemeltetési, vagyonkezelési jogosultságát igazoló 
megállapodást, egyéb dokumentumot, az átadott eszközök, létesítmények tételes, leltár 
szerinti megjelölésével, amennyiben önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő eszközt, 
létesítményt vontak be; 

 
b) a minősítésügyi, környezetirányítási rendszerek működtetését igazoló, 

ba) az Európai Unió vagy Svájc területén kiadott akkreditációval rendelkező tanúsító szervezet 
által kiállított érvényes ISO 9001-es és ISO 14001-es tanúsítványt, vagy 

bb) az ISO 14001 szerinti tanúsítvánnyal egyenértékű, a közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszer (EMAS) szerinti nyilvántartásba vételről szóló okiratot. 

 
c) A kérelmezőnek csatolnia kell a kérelemhez az Mtv. 5. mellékletben meghatározott 

környezetvédelmi bírságmentességet igazoló nyilatkozatot és  

d) az Mtv. 2–4. mellékletben meghatározott környezetirányítási programokat [az Mtv. 4. § (7) 
bekezdés szerinti tartalommal]. 

A 2-4. mellékletben meghatározott környezetirányítási program minimális tartalma: 
a) az elérni kívánt környezetirányítási cél, 
b) a cél eléréséhez szükséges eszközök tételes megnevezése, felsorolása és bemutatása, 
c) a megvalósításhoz szükséges pénzügyi terv a bevont, illetve bevonni tervezett pénzeszközök, 
források megjelölésével, 
d) a végrehajtás ütemezése, 
e) a végrehajtás időbeli keretei, valamint 
f) a program megvalósítása során a szakmai tájékoztatásra kijelölt személy neve és elérhetősége. 
 

 
A Kormányhivatal felhívja közszolgáltatók figyelmét, hogy az Mtv. 6. § (2) bekezdése alapján a 
minősítési eljárás során a kérelem a minősítési osztály tekintetében nem módosítható, az ilyen 
tárgyú kérelmet a Kormányhivatal új eljárásban bírálja el. A kérelem Mtv. 6. § (2) bekezdésébe 
ütköző megváltoztatása esetén a Kormányhivatal a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást 
megszünteti. 

Amennyiben a minősítési eljárás során meghatalmazott útján kívánnak eljárni, az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 14. § alapján: 

 



 

 

 

14. § *A meghatalmazásra vonatkozó szabályok+  

(1) A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem 
tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. 

(2) Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi 
nyilatkozatra és cselekményre. 

(3) Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél, illetve a meghatalmazott 
halála miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben a hatóságnak való bejelentéstől, a többi 
ügyféllel szemben a velük való közléstől hatályos. 

 

2) ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 

Ha a kérelmező személyében, vagy hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban olyan 
változás következik be, amely a kiadott minősítési engedély adatának megváltoztatását igényli, a 
kérelmező a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül adatváltoztatási kérelmet nyújt be.  

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

Az adatváltozási eljárást a kitöltött formanyomtatvány, valamint a kérelmezett változást igazoló 
dokumentumok benyújtásával lehet kérelmezni. 

Kormányhivatal felhívja a közszolgáltatók figyelmét az Mtv. 15. §-ában foglaltakra: 

„Ha a kérelmező a 11. § szerinti adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget, a minősítő a kérelmezőt 50 000 forint összegű bírság megfizetésére 
kötelezi, és határidő tűzésével felszólítja az adatváltozás bejelentésére.” 

Adatváltozás bejelentésére vonatkozó kérelem elbírálása esetén az ügyintézési határidő 30 nap. 
(Mtv. 3. § (3), 11. §) 

 

3) ÚJ MINŐSÍTÉSI OSZTÁLY KÉRELMEZÉSE 

Az Mtv. 12. §-a szerint: 

„(1) Ha a kérelmező részére kiadott minősítési engedélyben meghatározott minősítési osztályhoz 

tartozó minősítési kategóriánál vagy fokozatnál magasabb kategóriába vagy fokozatba sorolásra van 

lehetőség, a kérelmező az új kategóriának vagy fokozatnak megfelelő minősítési osztályba sorolás 

iránt módosítási kérelmet nyújthat be. 

(2) Ha a kérelmező tevékenységében olyan változás következik be, amely alapján a kérelmező a 

minősítési engedélyében foglalt minősítési osztály feltételeinek, követelményeinek már nem felel 

meg, a kérelmező - a változások bekövetkezésétől számított 15 napon belül - ezt a tényt a 

minősítőnek bejelenti. A bejelentéssel egyidejűleg a kérelmező a változásoknak megfelelő minősítési 

osztályba sorolást tartalmazó módosítási kérelmet nyújt be.” 

 



 

 

Kormányhivatal felhívja a közszolgáltatók figyelmét, hogy kizárólag a minősítési osztály 
megváltoztatására irányuló kérelem minősül módosítási kérelemnek. A minősítési osztályt NEM 
érintő változások bejelentésére adatváltozási eljárást kell kezdeményezni. 
 
Új minősítési osztály kérelmezése esetén az ügyintézési határidő 90 nap. (Mtv. 3. § (3)) 

 
 
4) A MINŐSÍTÉSI ENGEDÉLY HATÁLYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA 

Az Mtv. 13. § (1) és (4) bekezdései alapján: 

„(1) A kérelmező a minősítési engedély hatályának lejárta előtt legkésőbb 90 nappal benyújtott 

kérelmével kezdeményezheti a minősítési engedély hatályának meghosszabbítását. A minősítési 

engedély hatályának meghosszabbításáról szóló határozat véglegessé válásáig a kérelmező a 

hatályos - korábbi - minősítési engedély alapján végezheti a tevékenységét. 

*…+ 

(4) Ha a kérelmező a kérelem benyújtására vonatkozó (1) bekezdésben foglalt határidőt elmulasztja, 

minősítését és osztályba sorolását új kérelem benyújtásával kezdeményezheti.” 

 
A meghosszabbítási eljárás során a formanyomtatvány mellé minden mellékletet újra be kell 
nyújtania a kérelmezőnek. Amennyiben a kiadott minősítési engedélyhez képest bármilyen, a 
minősítési engedélyben feltüntetett adat (közszolgáltató adatai, hulladékgazdálkodási engedélyek, 
települések, hulladékok típusa, mennyisége) megváltozott, a meghosszabbítási eljárástól 
függetlenül adatváltozási eljárás kezdeményezése szükséges. 

A minősítési engedély hatályának meghosszabbítása esetén az ügyintézési határidő 90 nap. 
(Mtv. 3. § (3)) 

 

III. Igazgatási szolgáltatási díjak összege, a konzultációért fizetendő díj összege, eljárási 
költségek mértéke 

1) Igazgatási szolgáltatási díjak: 

A minősítési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Kormányhivatal Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú számlaszámra kell megfizetni. 

A minősítési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjai az alábbiak (a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű 
szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet 
alapján): 

Új kérelem: 
- I. minősítési fokozat iránti kérelem: 150 000 forint 
- II. minősítési fokozat iránti kérelem: 330 000 forint 
- III. minősítési fokozat iránti kérelem: 470 000 forint 

 
Meghosszabbítás iránti kérelem: 
- az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának 80%-a 

 
Módosítási kérelem: 
- az új kérelem minősítési fokozattól függő díjának 50%-a 



 

 

Adatváltozás bejelentése: 
- kérelmező személyében történt változás *Mtv. 11. § (1) bekezdés a) pont] 60 000 forint 
- kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban történő változás 

*Mtv. 11. § (1) bekezdés b) pont] 30 000 forint 
- a kérelmező hulladékgazdálkodási tevékenységét érintő adataiban történő változás 

*Mtv. 11. § (3) bekezdés+ 30 000 forint 
 

2) A konzultációért fizetendő díj és számítási módja: 

A konzultációs óradíj: 18 000 forint/óra. 

A konzultációs díj számításának módja: 

K = A x T, ahol: 

K: a konzultáció díjának mértéke (forint), 

A: a konzultációs óradíj, 

T: a konzultáció időtartama (minden megkezdett óra egész órának számít). 

 

3) Eljárási költségek: 

A minősítési eljárás során a minősítő székhelyén kívül lefolytatott eljárási cselekmények költségei, 
továbbá a tényállás tisztázása során felmerült személyi és dologi költségek eljárási költségnek 
minősülnek. Az e bekezdés szerinti eljárási költségek mértéke óránként és ügyintézőnként 8060 
forint. (Mtv. 6. § (4)) 

 

IV.) Ügyintézési határidők 

Új minősítési engedély kiadása esetén az ügyintézési határidő 90 nap. (Mtv. 3. § (3)) 

Adatváltozás bejelentésére vonatkozó kérelem elbírálása esetén az ügyintézési határidő 30 nap. 
(Mtv. 3. § (3), 11. §) 

Új minősítési osztály kérelmezése esetén az ügyintézési határidő 90 nap. (Mtv. 3. § (3)) 

A minősítési engedély hatályának meghosszabbítása esetén az ügyintézési határidő 90 nap. 
(Mtv. 3. § (3)) 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 
(Ákr. 50. § (5), 48. §, 49. §) 

 

V.) Jogorvoslat 

A minősítési eljárás(ok)ban hozott határozatok ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs 
helye, az a kézbesítéssel véglegessé válik, ellene közigazgatási per indítható – az okozott 
jogsérelemre hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Kormányhivatalhoz 3 példányban benyújtott kereset alapján. 


