
Ügyfél-tájékoztató 
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezési 

eljárásában történő szakhatósági közreműködéshez 
 
1. Az ügyintézés határideje: 15 nap. 
 
2. A szakhatósági állásfoglalás díja 27.700 Ft., melyet készpénz-átutalási megbízáson vagy 
banki átutalással (bankszámlaszám: 10039007-00301129-00000000 SMKH NSZSZ 7400 
Kaposvár Fodor József tér 1.) kell befizetni. A készpénz-átutalási megbízást az eljáró 
környezetvédelmi hatóság (előzetes állásfoglalás kérése esetén az illetékes járási 
népegészségügyi intézet) bocsátja az ügyfél rendelkezésére. Banki átutalás esetén az átutalás 
„közlemény” rovatában a befizetés azonosítása érdekében kérjük feltüntetni azt, hogy 
„Hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése – KTK 300_14/6”.   
 
3. A szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a kérelemben kérjük megadni a következő 
adatokat: a munkavállalók egészségét és a környezetet veszélyeztető biológiai és kémiai 
kockázatok ismertetése és az ellenük való védekezés módja, hulladékkezelésre szolgáló 
gépek, berendezések tisztításának, fertőtlenítésének, karbantartásának helye és módja, a 
hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolásának ismertetése, a terület 
rágcsáló– és rovarmentesítésének eszközei, az esetleg bekövetkező havária elhárításának 
módja.  
Ezeket az adatokat és a 2. pontban meghatározott díj befizetéséről szóló igazolást az eljáró 
környezetvédelmi hatóságnál kell benyújtani, amely azokat továbbítja a járási 
népegészségügyi intézethez, de előzetesen is lehet szakhatósági állásfoglalást kérni, ebben az 
esetben az állásfoglalás kialakításához szükséges adatokat és a díj befizetésének igazolását 
közvetlenül a járási népegészségügyi intézetnél kell benyújtani. 
A járási népegészségügyi intézet az egészségkárosító kockázatok felmérése, a fertőző 
betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes 
készítményekkel végzett tevékenység és a települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
– járványügyi követelmények szempontjából bírálja el a kérelmet. 
 
4. Tájékoztató jellegű információk 

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosításának módjáról az illetékes munkavédelmi 
felügyelőség számára, a felhasznált veszélyes készítményekről pedig intézetünk részére 
bejelentést kell tenni. A veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentésével 
kapcsolatos információkat külön ügyfél-tájékoztató tartalmazza. 
 
5. Az illetékes ügyintéző neve, hivatali elérhetősége és ügyfélfogadási ideje: 
Konkoly Szilvia  
06-84/519-324, konkoly.szilvia@ddr.antsz.hu, H, SZ: 8-16h, P:8-12 h 
 
 
Az eljárással kapcsolatos bővebb információk a www.antsz.hu honlapon a „Hatósági 
ügyintézés” címszó alatt olvashatók. 
 

 


