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Ügyfél-tájékoztató a hulladékhasznosítási engedély beadásához 

 

A hasznosítás fogalma: 

A hulladék hasznosítás, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) rendelkezései szerinti 

meghatározása: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt 

szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét 

funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik 

elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse. 

 

Hasznosítási műveletek: 

A hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási 

és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

A hasznosítási műveletek listája: 

R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia 

előállítása; 

R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása; 

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a    

komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha 

az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel); 

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása; 

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását); 

R6 Savak vagy lúgok regenerálása; 

R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetevőinek visszanyerése; 

R8 Katalizátorok összetevőinek visszanyerése; 

R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata; 

R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös; 

R11 Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása; 

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a 

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például 

az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, 

szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); 

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az 

elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) 

bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti]. 
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A hulladék státusz megszűnésének feltételei 

A hulladékról szóló törvény szerint a hulladékstátusz megszűnése abban az esetben áll fenn, ha az 

előállított anyagot: 

a) meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják, 

b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet, 

c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak, szabványoknak, és 

d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros 

hatást. 

 

Példák hulladék hasznosításra: 

 építési-bontási hulladékok törése, osztályozása, majd minősítést követően építési 

alapanyagként történő értékesítése; 

 műanyag hulladék darálása, granulálása; 

 autóbontás (bontott gépjárműalkatrész értékesítése); 

 éghető hulladékokból alternatív tüzelőanyag előállítása; 

 fémöntés stb.. 

 

A hulladékot a tervezett hasznosítási célnak megfelelő megfelelőségi vizsgálat, illetve minősítési 

eljárás alá kell vonni. 

A kezelni kívánt hulladék típusa alapján a hasznosítás – egyebek mellett – az alábbiak szerint 

történhet : 

a.) Építési-bontási hulladékok: 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-nek (ÉMI),  

a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.-nek lehetősége van ún. Alkalmazástechnikai 

Bizonyítványt kiállítani, mellyel megalapozható a hulladék státusz megszűnése. 

Az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány (ATB) egy olyan építési termékekre, anyagokra, típus 

szerkezetekre vagy építési módokra vonatkozó önkéntesen kérelmezhető, harmadik fél által kiadott 

dokumentum, amely megadja a hazai felhasználás szempontjából lényeges termékjellemző értékeket 

és az alkalmazás műszaki feltételeit a magyarországi jogszabályok és műszaki előírások 

függvényében. 

Az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány nemcsak építési termékekre, hanem építési termékeknek nem 

tekinthető típus szerkezetekre, anyagokra, esetleg építési módokra is kérelmezhető. 

(Megjegyzés: az Alkalmazástechnikai Bizonyítvány nem helyettesíti az építési termékek 

forgalmazásához szükséges dokumentumokat (pl. teljesítménynyilatkozat, teljesítmény állandósági 

https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/atb.html
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/atb.html
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tanúsítvány), amelyeket az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 

ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) 

Kormányrendelet – a Kormányrendelet 7. §-ában felsoroltak kivételével – kötelező jelleggel ír elő.) 

A bizonyítvány megadásához, ill. kiállításához az előzetesen beszerzett információk alapján 

szükséges – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet szerint elvégzett – szennyezettlenséget igazoló laborvizsgálati jegyzőkönyv, valamint a 

felhasználási cél szerint célirányosan elvégzett talajmechanikai vizsgálatokról szóló vizsgálati 

dokumentáció, ill. a hozzá tartozó értékelések. Ezen két irat birtokában a KTI Közlekedéstudományi 

Intézet Nonprofit Kft. kiállítja az Alkalmazástechnikai Bizonyítványt. 

b.) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból eltávolított alkatrészek 

újrahasználatára vonatkozó előírások: 

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a használt elektromos, elektronikus 

berendezés kizárólag a 3. mellékletben meghatározott feltételek teljesülése esetén hozható ismételten 

forgalomba.  

3. számú melléklet 

1.  Általános követelmények: 

1.1.  A használt elektromos, elektronikus berendezésnek és a hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezésnek, amelyet újrahasználatra előkészítettek (a továbbiakban együtt: 

berendezés) működőképesnek kell lennie. A berendezés akkor működőképes, ha valamennyi 

funkcióját, amellyel eredetileg rendelkezett, maradéktalanul teljesíteni képes, és 

rendeltetésszerűen üzemel. 

1.2.  A berendezésnek valamennyi olyan alkotórésszel, illetve alkotóelemmel rendelkeznie kell, 

amely a működőképességhez szükséges. 

1.3.  A berendezésnek és alkotórészeinek, illetve alkotóelemeinek jó állapotúnak kell lenniük. Az 

alkotórészek, illetve alkotóelemek akkor tekinthetők jó állapotúnak, ha azok sértetlenek (pl. nem 

töröttek, nem rozsdásak, az anyaguk nem kopott és nem használódott el), tiszták (pl. nem 

porosak és nem szennyezettek) és nem hibásak. 

1.4.  Ha a berendezés rendelkezik szigeteléssel, annak sértetlennek kell lennie és a berendezésnek 

hiánytalanul, teljes egészében részét kell képeznie. 

1.5. Ha a berendezés rendelkezik fűtőelemekkel, azoknak jó állapotúaknak kell lenniük, 

meszesedésre utaló nyomot nem mutathatnak. Az elmeszesedett fűtőelemekkel rendelkező 

berendezés csak akkor hozható ismételten forgalomba, ha a benne lévő használt fűtőelemeket 

sértetlen és teljes egészében ép fűtőelemekre cserélik. 

1.6.  A berendezésnek az eredeti vagy az eredetivel azonos minőségű burkolattal kell rendelkeznie. 

1.7.  A berendezésnek biztonságosnak kell lennie. A berendezés nem lehet sugárveszélyes. 

2.  Környezetvédelmi követelmények: 

2.1.  A berendezés nem tartalmazhatja a következő veszélyes anyagokat: 

2.1.1.    poliklórozott bifenil (PCB), 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300275.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300275.KOR
https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/atb.html
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2.1.2.    poliklórozott terfenil (PCT), 

2.1.3.    polibrómozott bifenil (PBB), 

2.1.4.    polibrómozott bifenil-éter (PBDE), 

2.1.5.    higany, 

2.1.6.    kadmium, 

2.1.7.    azbeszt, 

2.1.8.    ólom, 

2.1.9.    hat vegyértékű króm. 

2.2. A berendezés nem tartalmazhatja a következő szénhidrogéneket: 

2.2.1.    klórozott-fluorozott szénhidrogén (CFC), 

2.2.2.    részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC). 

(2) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés csak azt követően hozható forgalomba, 

hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést tisztítás, javítás és ellenőrzés útján 

újrahasználatra megfelelően előkészítettek, és az a Ht. 9. § (1) bekezdésében és 3. mellékletében 

meghatározott valamennyi feltételt teljesíti. 

c.) Használatból kivont gépjárművekből eltávolított alkatrészek újrahasználatának feltétele: 

A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a alapján az 

újrahasználatra megfelelően előkészített gépjármű alkatrész amennyiben a hulladékstátusz 

megszűnésére vonatkozó, a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételt teljesíti, és 

az újrahasználata közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból veszélyt nem jelent, úgy a 

bontó az alkatrészt minőség-ellenőrzést követően használt gépjármű alkatrésszé minősíti, azaz annak 

hulladékstátusza megszűnik. 

 

d.) Egyéb esetekben (pl. műanyag hulladékból előállított granulátum) a hasznosítási rendszer 

részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell működtetni, amely alkalmas a hulladék 

státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés szerinti előírásoknak való megfelelés 

folyamatos és dokumentált igazolására 

Fentiek alapján tehát, amennyiben a hulladék, hasznosítási tevékenységen esett át, és megfelel az 

adott termék minőségére vonatkozó előírásoknak (a jogszabályban meghatározott feltételek együttes 

teljesülése esetén) kikerül a hulladék kategóriából, azaz termékként értékesíthető a minősítésben 

meghatározott célú felhasználásra. A hasznosítási műveleten átesett anyag, vagy tárgy tehát a 

továbbiakban nem tekintendő hulladéknak. 

 

A hasznosítási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek: 

Hulladékgazdálkodási engedély: 

A 15. § (2) bekezdése alapján hasznosítási művelet a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető. 
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Hulladék hasznosítási engedély iránti kérelmet kizárólag szakirányú végzettséggel rendelkező 

alkalmazott, vagy jogszabályi (a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi 

szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet) előírásnak megfelelően a 

hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.  

A tevékenység folytatásához egyes esetekben környezetvédelmi megbízott alkalmazása 

szükséges a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint. 

Az engedély megszerzésére irányuló kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) 

bekezdése alapján a területileg illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalához kell 

benyújtani. A rendelet 11. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „A hulladékkezelő 

létesítmény telephelye szerint illetékes területi környezetvédelmi hatóság jár el környezetvédelmi 

hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több, területi 

környezetvédelmi hatóság illetékességi területére terjed ki.” 

A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése során felmerülő igazgatási szolgáltatási 

díjakat a  14/2015. (III. 31.) FM rendelet  1. melléklete határozza meg, mértéke nem veszélyes 

hulladék hasznosítása esetében 470 000,- Ft, veszélyes hulladék esetében 705 000,- Ft. 

A hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.  

Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható. 

Az engedélykérelmet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-ában szereplő tartalmi 

követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint szükséges összeállítani. 

„9. § (1) A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek 

az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a)  a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait  

(KÜJ-, KTJ azonosító kódját és KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát), 

egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány számát); 

b)  a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési 

műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia részletes leírását; 

c) a hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves 

hulladékmennyiséget típusonként az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve); 

d)  a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését; 

e)  a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az 

alkalmazni kívánt kezelési technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek 

műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét; 

f)  a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, 

helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, 

kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a jogerős építésügyi hatósági 

engedély, a használatbavételi vagy fennmaradási engedély másolatát, a jogerős telepengedély 

másolatát;, a bejelentésről szóló igazolást, a jogerős használatbavételi vagy fennmaradási 
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engedély másolatát, ha a kérelmező a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, 

járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolását; 

g)  a kezelés technológiájával kapcsolatban: 

ga) a kezelés során felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelés 

helyszínén képződő csurgalék-, illetve csapadékvíz összegyűjtésének és kezelésének 

módját, 

gb)  a kezelés során képződött anyag és hulladék mennyiségét, fajtáját, típusát, jellegét, 

összetételét, fizikai megjelenési formáját, annak tervezett kezelési módját, további 

felhasználási lehetőségeit, 

gc)  a kezelés anyagmérlegét, 

gd)  a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, 

ge)  a kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzőit; 

h)  a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az 

előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó 

környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, továbbá a Ht. 9. § (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást; 

i)  a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi 

eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot; a céltartalék 

képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló 

dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71. §-a szerinti gazdálkodó szervezetnek felel meg; 

j)  a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására 

vonatkozó tervet; szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes tervet, a tevékenység 

felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás); 

k)  a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, 

információt; 

l)  ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok 

meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, 

akkor annak igazolását; 

m)  az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, 

hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás 

hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban 

szerepel; 

n)  a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, 

valamint 

o)  nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét. 

(1a) Ha a hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tárgya a Ht. 2. melléklete szerinti D1-D12 

ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, 

vagy a Ht. 3. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 

előkészítő művelet, akkor a kérelemben az adott előkészítő művelet mellett az ahhoz tartozó 

megfelelő 'E' azonosító kódot is fel kell tüntetni. Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző 

előkészítő műveletek nem kimerítő listáját a 2. melléklet tartalmazza. 
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(2) A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben 

meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza: 

a)  az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, valamint az üzemeltetés feltételeit; 

b)  a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget 

típusonként és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), 

valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget 

típusonként és összesen (tonnában kifejezve); 

c)  az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit; 

d)  a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék 

megnevezését, kezelésének módját; 

e)  a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki 

és környezetvédelmi követelményeket, a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat; 

f)  a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény 

utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve; 

g)  a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint 

h)  a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásoka, 

i)  a Ht. 2. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, 

D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a Ht. 3. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási 

műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet esetén az adott előkészítő művelethez 

tartozó e rendelet szerinti 2. mellékletben meghatározott megfelelő 'E' azonosító kódot. 

(3)  Ha az (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak értékelése során a hasznosítási technológia 

kisebb környezetterhelése, hatékonyabb anyag- és energiafelhasználása a rendelkezésre álló 

hulladékártalmatlanítási megoldásokhoz viszonyítva nem igazolható, hasznosításra vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély nem adható. 

(4) A Ht. 2. mellékletében meghatározott D12 ártalmatlanítási művelet végzésére 

hulladékgazdálkodási engedély kizárólag akkor adható, ha a hulladék kezelése a rendelkezésre 

álló kezelési kapacitás vagy elérhető technológia hiánya miatt nem lehetséges.” 

 

Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 

egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint a veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok hasznosítása a telepengedély-köteles tevékenységek közé tartozik. A telepengedélyt a 

telep fekvése szerint illetékes település jegyzője adja ki.  

Amennyiben a hasznosító telep meghaladja a 10 t/nap kapacitást, úgy a tevékenység a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet a 3. számú melléklet 107. pontja alá tartozik és előzetes vizsgálatra kötelezett, 

illetve a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján környezeti 

hatásvizsgálat is előírásra kerülhet. 
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A Ht. 82/A. §-nak értelmében, annak a gazdálkodó szervezetnek (kivétel: közszolgáltatók, valamint az 

egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozók), akinek tevékenysége 

hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött, vagy nyilvántartásba vételi kötelezettsége van, annak éves 

felügyeleti díjat kell fizetni, melynek mértéke hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység 

esetén telephelyenként 40 000,- Ft.). A befizetés határideje: az engedély jogerőre emelkedését 

követően vagy a nyilvántartásba vételt követően 30 napon belül. Amennyiben a tevékenység 

nyilvántartásba van véve, illetve engedéllyel rendelkezik, az éves felügyeleti díjat, tárgyévet követő 

február 28-ig meg kell fizetni az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére. 

A kezelésre átvett hulladékok tárolása szolgáló ún. hulladéktároló helyet az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló  

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 9. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell kialakítani, illetve 

üzemeltetni. 

A hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban 

kell rögzíteni. Az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás 

iránti kérelemhez kell csatolni. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak 

szerint, a környezetvédelmi hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető. 

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására a 

telephelyen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében foglaltaknak megfelelően 

kialakított munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyet kell kialakítani. Üzemi gyűjtőhely esetében a 

gyűjtőhely működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni.  

A szabályzatot a környezetvédelmi hatósággal jóvá kell hagyatni. 

 


