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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) Szilágyi Gyula (4300 Nyírbátor, 

Csokonai u. 52.), Szilágyi Jánosné (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.), Szilágyi János (4300 

Nyírbátor, Csokonai u. 52.), Szilágyi Zsolt (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.), Zsuberács Cintia 

(4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.), Pál Mária Aranka (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) és Szilágyi 

Dézi Zara törvényes képviselő útján (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) magánszemélyeket, mint 

a Nyírbátor 1190 hrsz.-ú ingatlan (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) használóit (továbbiakban: 

egyetemleges kötelezettek) egyetemlegesen kötelezi 

 

1. a Nyírbátor 1190 hrsz.-ú ingatlan (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) fellelhető: 
 

 50 m
3
 mennyiségű autóbontásból származó hulladékok (HAK 16 01 22)  

 2 m
3 
mennyiségű hulladékká vált gumiabroncs (HAK 16 01 03)  

 20 m
3
 mennyiségű építési-bontási hulladék (HAK 16 01 03) 

 1,5 m
3
 mennyiségű cserép hulladék (HAK 17 01 03) 

 0,5 m
3 

mennyiségű pala hulladék, mint azbesztet tartalmazó veszélyes hulladék (HAK 17 06 

05*)   

környezetszennyezést kizáró módon történő kezeléséről való gondoskodásra; 
 

2. majd ezt követően a hulladékok kezelését igazoló bizonylatok Főosztályra történő 
benyújtására. 

 

Határidő:  

 

- az 1. pont esetében: a hulladékkezelési kötelezettség teljesítési határideje a határozat 

véglegessé válásától számított 15 nap. 

 

- a 2. pont esetében: a kötelezettséget igazoló bizonylatok benyújtási határideje a 

hulladékkezelési kötelezettség teljesítését követő 8. nap, de legkésőbb a határozat 

véglegessé válását követő 23. nap. 

 

 

Az egyetemlegesen kötelezett a kezelési kötelezettségéről a hulladék kezelőnek, a hulladék 

szállítónak, a hulladék gyűjtőnek, a hulladék közvetítőnek, vagy a hulladék kereskedőnek történő 

átadással, és a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján 

gondoskodhat. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az 

átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére illetve kezelésére vonatkozó 
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hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység 

végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. Az engedély meglétéről az egyetemlegesen 

kötelezett köteles meggyőződni.  

 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé 

válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, 

amelyet  a Debreceni Törvényszékhez (4026 Debrecen Perényi u.1.) címzett, de a Főosztályon 

írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel 

lehet kezdeményezni. 

 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell megfizetni.  

 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 

 

Tájékoztatom, amennyiben az itt előírt kötelezettségét nem teljesíti, a Főosztály hivatalból 

intézkedik a kötelezettség végrehajtása iránt.  

 

I N D O K O L Á S 

 

A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályra (továbbiakban: Főosztály) 2022.07.04-én közérdekű bejelentés 

érkezett, miszerint 4300 Nyírbátor, Csokonai u. 86. számú ingatlan lakói és egyben tulajdonosai 

elhaláloztak, viszont az ingatlanon hulladék van felhalmozva. 

 

A Főosztály munkatársai 2022.07.05-én megjelentek Nyírbátor, Csokonai u. 86. szám alatti 

ingatlanon, ahol nagy mennyiségben hulladék felhalmozás volt tapasztalható az ingatlanon romos 

állapotban lévő lakóház körül. A lakóépület falainak nagy része már le volt bontva, az ingatlan tetővel 

és kerítéssel nem rendelkezett.  

Az ingatlanon a lakóépületet körbevéve a következő hulladékok voltak megtalálhatóak: 

(A helyszíni ellenőrzés során fellelt hulladékok több kupacban, kevert állapotban voltak 

megtalálhatóak. Beazonosításuk külön-külön történt, mennyiségük helyszíni műszaki becslés alapján 

került meghatározásra.) 

 Autóbontásból származó hulladékok (HAK 16 01 22): összesen kb. 50 m
3
 

 Hulladékká vált gumiabroncs (HAK 16 01 03): összesen kb. 2 m
3
 

 Építési-bontási hulladék (HAK 16 01 03): összesen kb. 20 m
3
 (udvaron és az épület belsejében 

összesen) 

 Hulladék cserép (HAK 17 01 03): összesen kb. 1,5 m
3
 

 Pala hulladék, mint azbesztet tartalmazó veszélyes hulladék (HAK 17 06 05*): összesen kb. 0,5 

m
3
 

Az ingatlanon rögzített EOV koordináta E 880 424 N 282 733 a Nyírbátor 1190 hrsz.-ú ingatlant jelölik, 

amelynek tulajdonosa 1/1 arányban Farkas Ferenc (4300 Nyírbátor, Csokonai u.68.). 

 

Mivel az ingatlan és az elhelyezett hulladékok tulajdonviszonya tisztázatlan, ezért a Főosztály a 4987-

2/2022. számú, 2022. július 07-én kelt levelében megkereséssel fordult a Szabolcs – Szatmár – Bereg 

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályához (4300 Nyírbátor, Szentvér u. 

14.) (továbbiakban: Földhivatali Osztály) koordináták által jelölt Nyírbátor 1190 hrsz.-ú ingatlan 

tulajdonosát/tulajdonosait és azok adatait illetően. A Földhivatali Osztály a 4987-3/2022. számon 

iktatott levelében azt az információt adta a Főosztály részére, hogy a Nyírbátor 1190 hrsz.-ú ingatlan 

címe 4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.; megnevezése: kivett lakóház, udvar; területe 816 m
2
; 
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tulajdonosa Farkas Ferenc, aki született 1939., anyja neve: Farkas Gizella (4300 Nyírbátor, Csokonai 

u. 68.). 

 

A Főosztály a 2022.07.19-én kelt 4987-6/2022. számú levelében megkereséssel fordult a Szabolcs – 

Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Kormányablak Osztályához 

(továbbiakban: Kormányablak Osztály) Farkas Ferenc (született: 1939, anyja neve: Farkas Gizella, 

4300 Nyírbátor, Csokonai u. 68.) ingatlantulajdonos címadatait,illetve elhalálozásának tényét illetően. 

Továbbá információt kért arra vonatkozóan, hogy a Nyírbátor 1190 hrsz.-ú, 4300 Nyírbátor, Csokonai 

u. 52. ingatlan cím szerepel-e bejelentett lakcímként, és amennyiben igen, kérte, hogy adja meg az 

oda bejelentettek nevét és hozzájuk tartozó adatokat. 

 

A Kormányablak Osztály a 4957-4/2022. iktatószámú tájékoztatásában leírta, hogy Farkas Ferenc 

(született: Nyírbátor, 1939.02.26.; anyja neve: Farkas Gizella; 4300 Nyírbátor, Csokonai u. 68.) 

elhalálozott, nyilvántartásból kikerülésének dátuma: 2022.02.18-án. A Kormányablak Osztály továbbá 

csatolta a központi személyiadat-és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok alapján a 4300 Nyírbátor, 

Csokonai u. 52. számú ingatlanon lakhatási céllal lakcímként bejegyzett személyek nyilvántartását, 

amely a következő: 

Szilágyi Gyula (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 

Szilágyi Jánosné (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 

Szilágyi János (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 

Szilágyi Zsolt (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 

Zsuberács Cintia (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 

Pál Mária Aranka (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 

Szilágyi Dézi Zara (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 

 

Az Ákr. 88. § (1) bekezdés (b) pontja alapján a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha a 

kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is 

eredménytelennek mutatkozik. 

 

Hivatkozva a 4987-2/2022. számú feljegyzésre, az ügyfelek részére a levelek postai úton történő 

kézbesítése nem lehetséges, mert a jelzett ingatlanon nem található lakhatásra alkalmas lakóház és 

az oda bejelentett személyek ismeretlen helyen tartózkodnak. 

 

A Főosztály a Nyírbátor 1190 hrsz.-ú ingatlanon történt illegális hulladék elhelyezésére vonatkozó 

4987-4/2022. sz. tényállás tisztázása tárgyú végzés ismertetését a Szabolcs – Szatmár – Bereg 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

hivatali helyiségében (hirdetőtáblán és honlapján) (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) hirdetményi 

úton teljesítette, amely 2022.07.22-én került kifüggesztésre. 

 

Továbbá, a 4987-6/2022. számú közigazgatási hatósági eljárás megindításáról szóló levél 

ismertetését szintén, a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hivatali helyiségében (hirdetőtáblán és 

honlapján) (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) hirdetményezés útján teljesítette a Főosztály, amely 

2022.08.16-án került kifüggesztésre 

 

A hirdetményezésre került levelek átvétele személyesen, vagy - teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt meghatalmazás alapján - képviselője útján ügyfélfogadási időben volt biztosítva. 

 

A kifüggesztési határidő alatt az egyetemlegesen kötelezettek részéről, illetve azok képviselőinek 

részéről nem jelent meg senki a Főosztályon, a hirdetményezett dokumentumokkal kapcsolatban 

nyilatkozattétel rögzítésére nem került sor. 
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A hulladékról szóló 2012. évi (CLXXXV.) törvény (továbbiakban: Ht.) az alábbi rendelkezéseket 

tartalmazza:  

 

A Ht. 2. § (1) bekezdés 24. pontja szerint: 

Hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a 

birtokában van. 

 

A Ht. 31. § (1) bekezdése szerint: A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről. 

(2)
  
A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről 

a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, 

hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, 

b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, 

c) a hulladék szállítónak történő átadása, 

d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása, 

e) a hulladék közvetítőnek történő átadása, 

f) a hulladék kereskedőnek történő átadása, 

g) a hulladék közszolgáltatónak történő átadása - ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy 

hulladékgyűjtő udvarban történő átadásának esetét is -, vagy 

h) a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján gondoskodik. 

(2a) Ha a hulladék kezeléséről a hulladékbirtokos a (2) bekezdés b)-h) pontja szerint gondoskodik, a 

kezelésre vonatkozó kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hulladék a gyűjtő, a kereskedő, 

a hulladékkezelő vagy a közszolgáltató birtokába került. A közszolgáltató által történő birtokbavétellel 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék a Koordináló szerv tulajdonába kerül. 

 

A Ht. 31. § (5) bekezdése szerint:  

„Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék 

szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges 

nyilvántartásba vétele megtörtént.” 

 

A Ht. 61. § szerint: 

(1) Hulladéktól a 31. §-ban meghatározottakra figyelemmel, csak kijelölt vagy arra fenntartott 

helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni. Nem mentesül a hulladék 

birtokosára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabályok alól az, aki a birtokában, illetve a tulajdonában 

lévő hulladéktól nem az e törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítésével válik meg. Az 

ingatlan tulajdonosát felelősség terheli az illegális hulladéklerakás vagy elhagyás megelőzéséért. 

 

(2) Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények 

között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége (a 

továbbiakban: elhagyott hulladék felszámolása) – a hulladékgazdálkodási hatóság bírságot, valamint 

kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntésének véglegessé válásától számított tizenöt 

napon belül – a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. 

 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti tulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott hulladék 

felszámolásának kötelezettsége - ellenkező bizonyításig - azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az 

ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. Az ingatlan tulajdonosa mentesül a felelősség 

alól, ha megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását 

megakadályozza és a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi 

birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának személyét. Társasházak esetében az ingatlan 

tulajdonosa vonatkozásában a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben, a 
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lakásszövetkezetek esetében a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvényben foglaltak 

irányadóak. 

 

(4) Az elhagyott hulladék felszámolására a (2) vagy (3) bekezdés szerint kötelezett személy (e § 

alkalmazásában, a továbbiakban: kötelezett) a kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntés 

véglegessé válásától számított tizenöt napon belül gondoskodik a hulladék ingatlanról történő 

elszállításáról, és az elszállítás tényét igazolja a hulladékgazdálkodási hatóság ingatlan fekvése 

szerint illetékes területi szervénél az átvevő által a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter 

rendeletében meghatározott formában és tartalommal kiállított teljes bizonyító erejű magánokirattal. A 

hulladékgazdálkodási hatóság a döntést közérdekből azonnal végrehajthatónak nyilváníthatja. A 

hulladék felszámolásával összefüggésben felmerülő költségek a kötelezettet terhelik. 

 

A Ht.84. § (1) bekezdése szerint: a hulladékgazdálkodási hatóság az e törvényben, a Kvt.-ben, az e 

törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági döntésben foglaltak 

megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás 

alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt. 

 

A Főosztály jelen határozatával a Ht. 61. § (3) bekezdése alapján Szilágyi Gyula (4300 Nyírbátor, 

Csokonai u. 52.), Szilágyi Jánosné (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.), Szilágyi János (4300 Nyírbátor, 

Csokonai u. 52.), Szilágyi Zsolt (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.), Zsuberács Cintia (4300 Nyírbátor, 

Csokonai u. 52.), Pál Mária Aranka (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) és Szilágyi Dézi Zara törvényes 

képviselője (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) magánszemélyeket, mint a Nyírbátor 1190 hrsz.-ú 

ingatlan (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) használóit egyetemlegesen kötelezi a Nyírbátor 1190 hrsz. 

szám alatti ingatlanon (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) fellelhető, rendelkező részben felsorolt 

hulladékok kezelésről való gondoskodásra, majd ezt követően az ezt igazoló bizonylatok benyújtására 

a határozat rendelkező részében meghatározott határidőn belül. 

 

Határozatomat a fentiek alapján, az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerinti formában és a 81. § (1) 

bekezdése szerinti tartalommal hoztam meg. 

 

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdés 

rendelkezése biztosítja. 

 

A Törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét 

és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a 

Kp. 37. §-a határozza meg.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett 

a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben 

meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-

ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági 

eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak szerinti 

nyomtatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró 

természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu 

igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a 

keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával 

nyújtható be a közigazgatási döntést hozó szervnél. 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint 

ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság 

tárgyaláson kívül a határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban 

kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. 

 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját 

az Itv. 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg. Az önkormányzat teljes személyes illetékmentességét az 

Itv. 5. § (1) b) pontja biztosítja.  

 

A Főosztály hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 

rendelet 1. § (1) a) pontja, illetékességét, a rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.  

 

A Főosztály jelen ügyben hozott határozatának közlését az Ákr. 88. § (1) bekezdés b) pontjának 

megfelelően hirdetmény útján teljesíti. 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 20. 

 

                                                

Román István 

főispán 

nevében és megbízásából  

 

 

 

Bodnár-Farkas Rita 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

Határozatot közlöm: Hirdetményi úton címlista szerint 
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Címlista: 

 

Véglegessé válás előtt hirdetményi úton: 

1. Szilágyi Gyula (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.)  
2. Szilágyi Jánosné (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 
3. Szilágyi János (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 
4. Szilágyi Zsolt (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 
5. Zsuberács Cintia (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 
6. Pál Mária Aranka (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 
7. Szilágyi Dézi Zara törvényes képviselője útján (4300 Nyírbátor, Csokonai u. 52.) 
8. Irattár 

 

Véglegessé válás után: 

1. Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Főügyészség (elektronikus úton visszaigazolással) 

2. Kötelezés Nyilvántartás (véglegessé válást rögzítő munkatárson keresztül) 


