
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSE 

Hulladékgazdálkodásnak minősül a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek 

felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a 

hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő 

létesítmények utógondozása.  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási 

tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a 

környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

A hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a környezetvédelmi 

hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) kormányrendeletben meghatározott 

tartalommal. 

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti 

kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy a 

környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 

szóló kormányrendelet alapján a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértő készítheti el! 

Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 13. § (1) bekezdés szerinti kereskedőt, 

közvetítőt, valamint a közvetítő szervezetet a környezetvédelmi hatóság bejelentés alapján, 

határozott időre, de legfeljebb 5 évre veszi nyilvántartásba. 

Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának 

lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új 

engedély iránti kérelmet kell benyújtania. 

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklete határozza meg. 

 

Ki készíthet Hulladékgazdálkodási engedélykérelmi dokumentációt? 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 

szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezése alapján hulladékgazdálkodási tevékenység 

végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú 

végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy hulladékgazdálkodás részterületen szakértői 

jogosultsággal rendelkező szakértő készíthet.  

Az eljárás lefolytatásának menete 

Fel kell mérni a végezni kívánt tevékenység típusát és annak volumenét.  

Egyes tevékenységek és létesítmények esetében a hulladékgazdálkodási engedélykérelem 

benyújtása előtt szükséges lehet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti Előzetes Vizsgálat, 



Környezeti Hatásvizsgálat és/vagy Egységes Környezethasználati Engedélyezési eljárás lefolytatása 

szükséges.  

Ennek vizsgálatát, illetve szükség szerint lefolytatását követően vagy azzal párhuzamosan (EKHE) 

történik a hulladékgazdálkodási engedélykérelem elkészítése, majd benyújtása a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján. 

 

Hulladékgazdálkodási engedélykérelmekkel kapcsolatban az alábbi gyakori hiányosságokra 

hívjuk fel a figyelmet: 

- a tervezett tevékenységgel érintett telephelyre vonatkozó telepengedély megléte, melyet a 

területileg illetékes Önkormányzat Jegyzője ad ki. 

- fontos szerepeltetni a tevékenységenként egyidejűleg gyűjthető hulladékok fajtáját, típusát, 

jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve); 

- környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentum csatolása, mely a 

telephelyre, ill. a végezni kívánt tevékenység területi hatályára, és a kérelmezett tevékenységre 

vonatkozik. 

- a telephelyre vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló üzemi 

gyűjtőhely környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatának másolatát, 

ill. kezelés esetén a kezelésre átvenni kívánt hulladékok tárolására szolgáló hulladéktároló hely 

környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatának másolatát is mellékelni 

szükséges. 

(Az üzemeltetési szabályzatokat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján kell elkészíteni, ill. 

az engedélykérelem benyújtása előtt, külön eljárás keretében szükséges jóváhagyásra benyújtani 

a Főosztályra.) 

- a tevékenységre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló irat csatolása, 

melynek összegét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet határozza meg. 


