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1.3 Konzultáció 

 

A nemzetközi hulladékszállítással kapcsolatos tájékoztatást kérelmező ügyfelek igényeinek 

kielégítése érdekében, a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az 

eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően, a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 5. § (1)-(3) 

bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettségen túlmenően szakmai szóbeli és írásos 

konzultációs lehetőséget biztosít.  

 

Szóbeli és írásbeli konzultáció az előzetes írásbeli bejelentéshez és hozzájáruláshoz kötött 

eljáráshozszükséges követelményekre, valamint az e követelményeknek való megfelelést 

igazoló dokumentumokra és ezekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre terjedhet ki (az 

ügyintézés menete, a benyújtandó dokumentációk követelményei, a csatolandó 

dokumentumok, fizetendő szolgáltatási díjak, stb.). 

 

Konzultáció kizárólag a kérelem benyújtását megelőzőenkezdeményezhető, folyamatban 

lévő ügyekre nem terjed ki! Folyamatban lévő ügyek esetében iratbetekintésre van 

lehetőség. 

 

A konzultáció 

 az eljárás során szükséges és előírt hatósági cselekményeket nem pótolja, 

 a törvény előírásainak betartása és a kérelmező részére előírt jogcselekmények 

végrehajtása alól nem mentesít. 

 

Nemzetközi hulladékszállítással kapcsolatos ügyekben a konzultáció iránti igényt az 

ügyfelekírásban kezdeményezhetik:  

 

1. elektronikus útontfs@pest.gov.hucímen 

2. ügyfélfogadási időben aZöld-Pont irodán (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.), 

3. a 00 36 1 2249-262faxszámon, valamint 

4. postai úton az 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. vagy 1539 Bp. Pf. 675. levelezési 

címen. 

 

A kérelmezőnek a kezdeményezett személyes vagy írásos konzultáció esetén igazgatási 

szolgáltatási díjat (a továbbiakban: Díj) kell fizetnie. 

 

 A Díjat a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, illetve követően, számviteli bizonylat 

ellenében, a KormányhivatalMagyar Államkincstárnál vezetett10023002-00335728-

00000000számlaszámára – a számviteli bizonylat kézhezvételét követő 8 napon belül – kell 

a kérelmezőnek átutalási megbízással teljesítenievagy fizetési számlára történő 

készpénzbefizetéssel befizetnie. 

A konzultáció igénybevételét megelőzően Kormányhivatalkéri a számla kiállításához 

szükséges alapvető adatokat (gazdasági társaság esetén név, cím, adószám, cégjegyzékszám; 

magánszemély esetén név, cím, születési dátum). 

 

A konzultáció díjának mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (link) 5. mellékletet 

tartalmazza.  

 

 

mailto:tfs@pest.gov.hu
http://www.szelektivinfo.hu/minosites/minosito-hatosagrol/ugyfelszolgalati-iroda
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500014.FM&celpara=#xcelparam
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A konzultációért fizetendő díj és számítási módja 

 

1. A konzultációs óradíj: 6000,- Ft 

2. A konzultációs díj számításának módja: 

 

K = A x T x SZ 

 

ahol: 

K: a konzultáció díjának mértéke (forint), 

A: a konzultációs óradíj, 

T: szóbeli konzultáció esetén a konzultáció időtartama, írásbeli konzultáció esetén a 

hatóság válaszának elkészítésére fordított összes munkaóra (minden megkezdett óra egész 

órának számít), 

SZ: a konzultáción részt vevő szakterületi ügyintézők száma. 

 

 


