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6. Felsőoktatási szakképzés

Állattenyésztő mérnöki

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki felsőoktatási szakképzés

Kertészmérnök felsőoktatási szakképzés

Környezetgazdálkodási agrármérnöki felsőoktatási szakképzés

Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki felsőoktatási szakképzés

Mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés

Növénytermesztő mérnök felsőoktatási szakképzés

Szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzés

A Kormány 505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete

a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 

4.  § a)–d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:

1. §  A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az  ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.  § (1) A  Kormány az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 

2013. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)

a) 1. §-ában meghatározott közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, valamint

b) 2. §-ában meghatározott szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.

(2) A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a  továbbiakban: ideiglenes ellátás) a  Tv. alapján 

kijelölhető szolgáltató a honlapján folyamatosan közzéteszi a következő adatokat:

a) a  közszolgáltatási engedély lényeges tartalmi elemeit (különösen: név, székhely, cégjegyzékszám, KÜJ, KTJ, 

az engedély időbeli hatálya, a szolgáltatással érintett települések megnevezése, a hulladék fajtája, jellege, mennyisége),

b) az  Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonpro7t Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: OHÜ) 

általi minősítését,

c) a közszolgáltatási engedélykérelem benyújtásának tényét és

d) a hulladékszállítására alkalmas eszközök számát és kapacitását.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás valóságtartalmát a katasztrófavédelmi szerv ellenőrzi.

(4) A katasztrófavédelmi szervet folyamatosan, heti rendszerességgel elektronikus úton tájékoztatja

a) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

aa) a  hulladékgazdálkodási engedéllyel és a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező 

közszolgáltatókról,

ab) a hulladékgazdálkodási engedély és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély iránti kérelmet benyújtó 

szolgáltatókról,

ac) azokról a  településekről, amelyekre hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyezési kérelem nem lett 

előterjesztve közszolgáltatás tárgyában,

b) az OHÜ

ba) az OHÜ minősítéssel rendelkező közszolgáltatók listájáról,

bb) az OHÜ minősítés iránti kérelmet benyújtó közszolgáltatók listájáról.”

2. §  A Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Az  ideiglenes ellátás díjának a Tv. 1. § (3) bekezdésének való megfelelését, valamint az  ideiglenes ellátás 

díjából nem fedezhető többletköltségek indokoltságát a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

(a továbbiakban: MEKH) ellenőrzi.
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(2) A  kijelölt közérdekű szolgáltató a  hulladéklerakási járulék előirányzat kezelőjétől (a  továbbiakban: előirányzat 

kezelője) az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt többletköltségeit utólag igényelheti.

(3) A  kijelölt közérdekű szolgáltató a  (2)  bekezdés szerinti – részletesen és teljes körűen alátámasztott – igényét 

a MEKH útján terjeszti elő az előirányzat kezelőjéhez.

(4) A  MEKH meghatározza és a  honlapján közzéteszi a  vizsgálatához szükséges kötelezően benyújtandó adatok 

tartalmát és formáját, továbbá a benyújtott adatok valóságtartalmát ellenőrizheti.

(5) A MEKH az (1) bekezdésben meghatározott feladatának ellátásához tájékoztatást, adatot kérhet a katasztrófavédelmi 

szervtől is.

(6) A  MEKH a  kijelölt közérdekű szolgáltató (2)  bekezdés szerinti igényét a  véleményével ellátva 20 napon belül 

továbbítja az előirányzat kezelőjéhez.

(7) Az előirányzat kezelője a kijelölt közérdekű szolgáltató igényét megvizsgálja.”

3. § (1) A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés f ) pontjában az „Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonpro7t Korlátolt 

Felelősségű Társasággal” szövegrész helyébe az „OHÜ-vel” szöveg lép.

 (2) A  Korm. rendelet 1.  § (4)  bekezdés a)  pontjában az  „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség” szöveg 

lép.

4. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) A 3. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelete

a Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3.  § (6)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 

(1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 6.  § tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § 

(1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 

rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Karcag közigazgatási területén 

lévő, 247 helyrajzi számú, természetben az 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám alatt található ingatlannak a Karcagi 

Járási Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával kapcsolatos, az  1.  mellékletben felsorolt 

közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 

meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Ha az  1.  mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az  adott ügyben szakhatóság 

közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.


