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H A T Á R O Z A T 
 

 

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, József Attila utca 2., KÜJ: 

100 211 616, cégjegyzékszám:03-10-100107, adószám:11032883-2-03, KSH szám:11032883-0210-114-03, 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 11032883#cégkapu, rövidített elnevezése: KEFAG Zrt.) részére  

 

hulladékgazdálkodási engedélyt adok, 

 

az alábbiak szerint: 

 

Engedélyes adatai: 

Név:  KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Rövid név:  KEFAG Zrt. 

Székhely:  6000 Kecskemét, József Attila utca 2. 

Telephely:  6000 Kecskemét, Külső Szegedi utca 47. (8669/5 hrsz.) 

KÜJ szám:  100 211 616 

KTJ szám:  101121892 

Adószám:  11032883-2-03 

KSH szám:  11032883- 0210-114-03 

Cégjegyzékszám:  03-10-100107 

 

Engedélyezett tevékenység: 

 

Nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, nem veszélyes hulladék előkezelése, 

hasznosítása országos területi hatállyal.  
 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

 

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) 

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) bekezdés 

17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.] 
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Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet 2. számú melléklete szerint: 

 

2. Fizikai előkezelés, átalakítás: 

E02-01 szétválasztás (szeparálás) 

E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 

E02-06 válogatás anyagi minőség szerint (osztályozás); 

 

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása: 
 

A KEFAG Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) nem veszélyes fa hulladékok telephelyi gyűjtését, előkezelését, 

hasznosítását, valamint országos előkezelését és hasznosítását tervezi végezni. 

Az Innovációs Központ (6000 Kecskemét, Külső Szegedi u. 47.) telephely kerítéssel körülhatárolt, 

térvilágítással és zárható kapuval rendelkezik, üzemeltetője gondoskodik a hely őrzéséről és az illetéktelen 

személyek behatolása elleni védelemről. A fa hulladék beszállítását a telephelyre a Zrt. végzi vagy egyéb 

erre engedéllyel rendelkező vállalkozó. A Zrt. rendelkezik nem veszélyes hulladékok országos szállítására 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel. A hulladék mennyiségét minden esetben hitelesített mérlegen 

történő mérlegeléssel határozzák meg, annak átvételekor. A telephelyre szennyezetlen, kezeletlen válogatott 

nem veszélyes fa hulladék kerül, átvételkor szemrevételezéssel ellenőrzik. Nem megfelelő minőség esetén a 

beszállított hulladék átvételét megtagadják. 

 

Hasznosítás előtt a fa hulladék telephelyen kialakított átmeneti tárolása három tárolótéren lehetséges, az 

aprított termék további tárolása egy tárolótéren történik. A hulladéktároló hely a telephelyen az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) 

Kormány rendelet 18. §-19. §-ainak megfelelően került kialakításra. A hulladékok és a termékek elkülönített 

gyűjtését a tároló terek közötti előre gyártott 1-1,5 m magas vasbeton támfal, vagy egyéb teherbíró elválasztó 

panel biztosítja. A tároló terekben tárolt hulladék típusát (azonosító kódját) a tároló tereket határoló támfalon 

vagy kerítésen jól látható módon feltüntetik.A hulladéktároló helyen egyidejűleg 1.500 tonna hulladék és 500 

tonna késztermék (apríték) tárolható. A fa hulladékot a rendelkezésre álló három tárolótéren 

hulladéktípusonként vagy hulladék fajtánként elkülönítetten tárolják, figyelemmel a hulladék fizikai, továbbá 

a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire. A telephelyen termék tárolása csak abban 

az esetben történik, ha az apríték további értékesítése azonnal nem biztosított. Minden egyéb esetben az 

aprított faanyag az aprítógépek láncos vagy szalagos felhordó szerkezetével, vagy egyéb anyagmozgató, 

rakodógép segítségével közvetlenül a tehergépkocsikra kerül. 

 

A hulladék mozgatása 4 db rakodó géppel történik.  

 

Az aprítási technológiába bekerülő fa hulladék kis mennyiségben műanyagot, valamint fémet (szeget, 

csavart) tartalmazhat. A fém hulladékot aprítás előtt kézi munkával eltávolítják, vagy a gépekbe beépített 

mágneses leválasztó szalag, vagy henger választja le és gyűjti elkülönítetten. Az eltávolított hulladékokat a 

telephelyen üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik, közszolgáltatás vagy egyéb engedélyezett módon elszállításra kerül. 

Az előkezelni kívánt fa hulladék 10-15% nedvesség tartalmú, melyet a diffúz kiporzás megakadályozása 

miatt, az aprítás közben szükség szerint tovább nedvesítenek, így a technológiából kikerülő apríték 

nedvesség tartalma további 2 %-kal nő. A nedvesítéshez szükséges vizet 1 m
3
-es mobil tartályban tárolják, 

alkalmazása során aprítónként 1-1 db tartály üzemel. A tartályokat az aprító berendezéshez csatlakoztatva a 

nedvesítés ködszerű vízpermettel történik. A technológiához szükséges vizet a munkavégzéssel érintett 

területen lévő vízvételi helyről szerzik be. A technológia üzemszerű folyamatos működése során 3-5 

óránként a tartályt tölteni kell, ami napi 1.500-2.000 l víz felhasználással jár.  

 

A kezelést 1 db HAAS HMH-T 650x1600 típusú mobilaprító berendezéssel végzik. Tépőkörmös aprító 

technológia, az aprított anyag megjelölése G50-G80, az aprított anyag mérete 40x10x10 mm. A telephelyi 

kezelési tevékenység éves kapacitása 3.000 t/év, mely a 10 t/nap kapacitási küszöbértéket nem éri el. 

Az aprítógép átlagos aprítási teljesítménye 0,125-0,4 t/óra, mely a bevitt anyag tömörségétől és 
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nedvességtartalmától függően változik. 

Az apríték/aprítás méretét, illetve a technológiai sor összeállítását a kezelésen átesett hulladék további 

felhasználása határozza meg. A kezeléssel a hulladék hulladékstátusza megszűnik és termékként kerül 

értékesítésre. A telephelyen átvett és feldolgozott hulladék minden esetben a Zrt. tulajdonába kerül. 

Az előkezelés során, valamint a telephelyi munkavégzés során keletkező, a Zrt. technológiája által 

hasznosíthatatlan veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telephelyen az egyes hulladékgazdálkodási 

létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormány rendelet 14. 

§-17. §-ainak megfelelően kialakított üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik engedéllyel rendelkezőnek történő 

átadásig. 

A munkagépek tárolása a telephelyen történik. A telephelyen szervizelés nincs. 

 

Az országos előkezelés és hasznosítás során az aprítási technológiát a Zrt. a hulladék képződés helyén vagy a 

hasznosítás helyén, általa telepített mobil aprító berendezéssel és 4 rakodógéppel végzi. Tárolási 

tevékenységet nem kíván végezni az országos engedélye alapján, a fa hulladék nem kerül a Zrt. tulajdonába. 

A bérmunkával érintett telephelyekre beérkező, kezelendő hulladék gyűjtését, szállítását nem a Zrt. végzi. A 

megbízás helyén a megbízó által rendelkezésre bocsátott hulladék előválogatáson átesett a telephelyen 

gyűjtött fahulladék. Az aprítási technológia azonos a telephelyen alkalmazott technológiával. A 

munkaeszközök átmeneti tárolása az aktuális szerződött partnernél történik. A mérlegelés a tevékenység 

megkezdése előtt kötött bérmérlegelési megállapodás vagy szerződés alapján történik. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél a környezeti 

terhelés csökkentése, a fahulladékok újrahasznosításának, mint feldolgozó iparának minél szélesebb körű 

kialakítása. A hasznosítással a hulladék az elsődleges nyersanyag helyére lépve csökkenti az erőforrás 

felhasználást. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – telephelyi gyűjtés, előkezelés (R12, E02-01, E02-03, E02-05, 

E02-06), hasznosítás (R3) – bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, 

AKVAKULTURÁS TERMELÉSBŐL, 

ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS-

FEÉDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

02 01 
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrális termelés, 

erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka 
 

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 3.000 

02 01 07 erdőgazdálkodás hulladéka 3.000 

03 

FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, 

BÚTOR-, CELLULÓZROST SZUSZPENZIÓS-, 

PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

03 01 
fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból 

származó hulladék 
 

03 01 01 fakéreg és parafahulladék 3.000 

03 01 05 
fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és 

furnér, amely különbözik a 03 01 04-től 
3.000 

03 03 
cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, 

feldolgozási hulladék 
 

03 03 01 fakéreg és fahulladék 3.000 

15 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; 

KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 

FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS 
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Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

VÉDŐRUHÁZAT 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan 

gyűjtött települési csomagolási hulladékot 
 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 3.000 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK(BELEÉRTVE 

A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL 

KITERMELT FÖLDET IS) 

 

17 02 fa, üveg és műanyag  

17 02 01 fa 3.000 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI 

HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI 

HULLADÉKHOZ HASONLÓ 

KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 

HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT 

IS 

 

20 01 
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 

15 01) 
 

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 3.000 

Összesen: 3.000 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységbe – telephelyen kívüli előkezelés (R12, E02-01, E02-03, E02-05, 

E02-06), hasznosítás (R3) – bevonható nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

 

Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

02 

MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, 

AKVAKULTURÁS TERMELÉSBŐL, 

ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS-

FEÉDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

 

02 01 
mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrális termelés, 

erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka 
 

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 3.000 

02 01 07 erdőgazdálkodás hulladéka 3.000 

03 

FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, 

BÚTOR-, CELLULÓZROST SZUSZPENZIÓS-, 

PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

 

03 01 
fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból 

származó hulladék 
 

03 01 01 fakéreg és parafahulladék 3.000 

03 01 05 
fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és 

furnér, amely különbözik a 03 01 04-től 
3.000 

03 03 
cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, 

feldolgozási hulladék 
 

03 03 01 fakéreg és fahulladék 3.000 

15 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; 

KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 

FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS 

VÉDŐRUHÁZAT 

 



5 

 

 

Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

15 01 
csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan 

gyűjtött települési csomagolási hulladékot 
 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 3.000 

17 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK(BELEÉRTVE 

A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL 

KITERMELT FÖLDET IS) 

 

17 02 fa, üveg és műanyag  

17 02 01 fa 3.000 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI 

HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI 

HULLADÉKHOZ HASONLÓ 

KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 

HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT 

IS 

 

20 01 
elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 

15 01) 
 

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 3.000 

 Összesen: 3.000 

 

Üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége: 

Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

17 04 05 vas és acél 2 

19 12 03 nemvas fémek 5 

19 12 04 műanyag és gumi 1 

Összesen: 8 

 

Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

15 02 02* 

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

0,5 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes 

települési hulladékot is 
1 

Összesen: 1,5 

 

Előírások: 

Hulladékgazdálkodás: 

1. Jelen engedély alapján kizárólag az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyi 

gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, valamint országos területi hatállyal történő előkezelése, 

hasznosítása végezhető. 

2. Évente maximálisan 3.000 tonna, az engedélyben megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyi 

gyűjtése és előkezelése (R12, E02-01, E02-03, E02-05, E02-06), hasznosítása (R3) és 3.000 tonna nem 

veszélyes hulladék telephelyen kívüli előkezelése (R12, E02-01, E02-03, E02-05, E02-06), 

hasznosítása (R3) végezhető. 

3. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan 1.500 tonna hulladék tárolható. 

4. A hulladéktároló hely területén az E02-01, E02-03, E02-05, E02-06 előkezelési kóddal, valamint R3, 

R12, R13 hasznosítási kóddal jelölt hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységek végezhetők.  

5. A hulladéktároló helyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, legfeljebb 1 évig 

tárolható. 
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6. A tevékenység végzése során a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségek nem léphetők túl. 

7. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá 

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

8. A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék lehető legnagyobb 

arányú újrahasználatra előkészítésére, újrafeldolgozására, valamint a nyersanyagok hulladékkal történő 

helyettesítésére. 

9. A tevékenység végzése során keletkező hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és csak engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek szabad átadni. 

10. Amennyiben a hulladékgazdálkodáshoz használt technológia, berendezés, eszköz vagy anyag 

alkalmazását, illetve forgalmazását jogszabály engedélyhez vagy alkalmassági vizsgálathoz, 

referenciához, minősítéshez köti, akkor ezeket be kell szerezni (engedély, referencia), illetve el kell 

végeztetni (alkalmassági vizsgálat, minősítés), ezek megléte nélkül a hulladékgazdálkodási tevékenység 

nem végezhető. 

11.  A hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza a termékként történő minősítését követően 

szűnik meg. 

12.  Abban az esetben, ha a hasznosítási tevékenység során keletkező alapanyag minősége nem megfelelő, 

úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell. 

13. Kizárólag kezeletlen fa hulladék hasznosítható, amennyiben a hasznosításon átesett hulladék tüzelőanyag 

termékként kerül minősítésre. 

14.  A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 

történhet. 

15.  A hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani. 

16.  A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

17.  A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő 

tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat 

alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. 

18.  Az üzemi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása mellett 

történhet. 

19.  Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg maximálisan 1.500 tonna az engedélyben megnevezett nem 

veszélyes hulladék gyűjthető. 

20.  Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, 

hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

21.  Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, 

konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így 

különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen 

ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. 

22.  Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, 

konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható 

konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, 

a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. 

23.  Az üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat mindenkor be kell tartani. 

24.  Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője az üzemi gyűjtőhelyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó 

jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet. 

25.  Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig 

gyűjthető. 

26.  A munkahelyi gyűjtőhely kialakítása és üzemeltetése a mindenkor hatályos jogszabályok betartása 

mellett történhet. 

27.  A munkahelyi gyűjtőhelyen a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára 

vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni. 

28.  Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. 
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29.  A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével és 

kezelésével kapcsolatban figyelembe kell venni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet előírásait. 

30.  A hulladékok tömegének meghatározását hitelesített mérleggel kell végezni. 

31.  A hulladék tömegének meghatározására használt mérlegek hitelesítéséről szóló igazolások másolatát a 

megbízóktól minden esetben meg kell kérni és meg kell őrizni, továbbá 1 évre visszamenőleg minden év 

május 31-ig meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

32.  A hulladék tömegének meghatározására a telephelyen használt mérleg hitelesítéséről szóló igazolás 

másolatát az érvényességi idő lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási 

hatóság részére. 

33.  A hulladék gyűjtőnek és kezelőnek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet jogszabályainak megfelelően anyagmérleg 

alapján, technológiánként és hulladéktípusonként naprakész nyilvántartást kell vezetni a kezelés során 

keletkező hulladékokról, a rendelet szerinti adattartalommal.  

34.  Minden év május 31-ig meg kell küldeni Hatóságunk részére a környezetvédelmi biztosítás meglétéről 

szóló igazolást. 

35.  A határozatban foglalt tevékenységek folytatása esetén az Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási 

hatóság részére felügyeleti díjat fizetni minden év február 28-ig. 

36.  Az engedélyes köteles az engedélyben meghatározott feltételek változását annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. 

37.  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.  

38.  A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) nem veszélyes hulladékok esetében a 

tárgyévet követő 5 évig, veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 10 évig kell megőrizni. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

39.  Amennyiben Engedélyes tevékenységét nem kívánja végezni, a tevékenység megszüntetését a 

megszüntetést megelőzően legalább 30 nappal a Hatóságunknak be kell jelenteni. 

40.  A telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni. 

41.  A telep bezárására indított eljárás során Engedélyesnek be kell mutatnia a telep működése következtében 

a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Hatóságunk megállapítja az esetleges további 

vizsgálatokat, illetve az utógondozás és tájrendezés feltételeit. 

 

Az engedély területi hatálya: 

 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása - 6000 Kecskemét, Külső Szegedi utca 47. 

(8669/5 hrsz) 

Nem veszélyes hulladék előkezelése, hasznosítása – Magyarország közigazgatási területe 

Az engedély érvényességi ideje: 

A határozat véglegessé válását követő 5 év. 

 

Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj- és 

természetvédelmi szempontok a következő előírások alapján: 

 

 Előírások: 

 

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése 

miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

2. A tevékenység végzése során a hulladékok gyűjtése, hasznosítása és kezelése, különösen az aprítógép 

működtetése csak környezetszennyezést kizáró módon történhet. Szükség esetén minden lehetséges 
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intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre 

megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás, aprítási tevékenység helyének megválasztása). 

3. Az üzemelés során minden nemű hulladékégetés tilos, különös tekintettel a kezelt fahulladékra. 

4. A mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális 

szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni. 

5. A telephelyen az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 óra között) semmilyen tevékenységet nem 

végezhetnek.  

6. A működtetni kívánt aprítógépek köré, a zajtól védendő épületek irányában legalább 2 méter magas, 20 

méter hosszú mobil zajvédő falat kell létesíteni.  

7. A próbaüzem ideje alatt méréses zajvizsgálatot kell végezni, meg kell határozni a telephely tényleges 

hatásterületét, és a mérési jegyzőkönyvet be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra. Határidő: A 

próbaüzem befejezését követő 30 nap. 
8. A változó helyszíneken tervezett hulladékkezelési tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő 

berendezések telepítési helyét úgy kell megválasztani, hogy a zajforrás hatásterületén ne helyezkedjen el 

zajtól védendő épület. 

Határidő: folyamatos 
9. Amennyiben a hatásterületen belül zajtól védendő épület található, mérésen alapuló aktív akusztikai 

védelem telepítésével gondoskodni kell, hogy a zajkibocsátás zajterhelési határértékeken belül maradjon. 

Határidő: folyamatos 
10. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

és igénybe vételt okozza. 

11. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

 

*** 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-

05/NEO/47956-2/2021. ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

A KEFAG Zrt. (6000 Kecskemét, József Attila u. 2) által előterjesztett 6000 Kecskemét, Külső Szegedi u. 

47. alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása valamint országos 

előkezelési, hasznosítási tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához 

közegészségügyi szempontból  

kikötés nélkül hozzájárulok. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

 

Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

*** 

 

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.  

 

Amennyiben az engedélyes jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségeinek nem tesz 

eleget, vagy az engedélyhez kötött tevékenységet az engedélytől eltérő módon végzi, akkor — a külön 

jogszabályban előírt szankciók alkalmazása mellett — a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi a jogsértő 

állapot megszüntetésére feltételek és határidő előírásával, a körülmények mérlegelése alapján a tevékenység 

korlátozása vagy felfüggesztése mellett.   

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt hivatalból visszavonja, ha 
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a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, 

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, 

valamint 

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, 

károsításával jár. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedélyes nem tesz eleget a 

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben 

meghatározott kötelezettségének, megállapítja, hogy a kérelmező a kérelemben valótlan adatokat 

szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, az engedélyes a tevékenységét az 

engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést 

akadályozza. 

 

Amennyiben az engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok, vagy a rá vonatkozó 

hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint 

hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.  

 

A kérelmező az eljárás 710.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni.  

 

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

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

tartja tárgyalást tart. 
 

*** 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3776/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3776/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: A Bács-
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Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) által - KEFAG Zrt. (6000 Kecskemét, 

József A. u. 2.) kérelmére, Kecskemét, Külső Szegedi út 47. sz. alatti telephelyen végzett, nem veszélyes 

hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására, valamint az ország egész területén végzett előkezelési, 

hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban 

- megküldött BK/HGO/00336-6/2021. számú szakhatósági megkeresésre a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A Kecskemét, Külső Szegedi út 47. sz. alatti telephelyen, illetve Hatóságom illetékességi területén, a 

nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 

kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok. 

 

Előírások: 

 

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb 

állapotát. 

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez 

vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki 

védelemmel folytatható. 

4. A gépek és a gépjárművek mosását és szervízelését kizárólag szakcég végezheti, arra engedéllyel 

rendelkező telephelyen. 

5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági 

állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 

(Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet. 

 

Kecskemét Önkormányzat Jegyzőjének 19622-3/2021 ügyirat számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

KEFAG Zrt. (6000 Kecskemét, József Attila utca 2. székhelyű társaság) kérelmére a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2021. augusztus 27. napján érkezett 

BK/HGO/00336-6/2021. számú megkeresésére a Kecskemét, Külső Szegedi út 47. című, 8669/5 hrsz.-ú 

telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi kereskedelmére, gyűjtését és hasznosítására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély kérelem kapcsán a szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában indult 

eljárást hatáskör hiányában 

m e g s z ü n t e t e m. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdemében folytatott 

eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (6000 Kecskemét, József Attila utca 2., KÜJ szám: 

100 211 616) megbízásából Czinegéné Hartman Éva hulladékgazdálkodási szakértő (kamarai nyilvántartási 

száma: SZKV-1.1, 09-01265) 2021. augusztus 18. napján benyújtotta a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és 

Faipari Zrt. nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására, valamint nem 

veszélyes hulladékok országos területi hatályú előkezelésére, hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási 
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engedélykérelmét. A benyújtott kérelem kapcsán a BK/HGO/00336-9/2021. iktatószámon hatóságunk 

hiánypótlásra felhívó és tényállás tisztázó végzést adott ki 2021. augusztus 30. napján. A hiánypótlást és 

tényállás tisztázást a kérelmező 2021. szeptember 2. napján nyújtotta be e-papíron.  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. § alapján a 

kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

 

A kérelem tartalma alapján, nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek minősül. 

 

A kérelmező ügyfél igazolta az eljárás 710.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján 

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 1.§ (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei kormányhivatalt jelöl ki. A rendelet 2. § alapján a területi 

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 

 

A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

A telephelyi technológia üzemeltetéséhez 4 fő gépkezelő és 6 fő kézi munkás szükséges. A Zrt. a 

hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, megfelelő létszámú alkalmazottal rendelkezik. A 

munkavégzés heti 6 munkanappal számolva 8 órában, nappali időszakban hétköznap 8-16 óráig, esetleges 

hétvégi munkavégzés esetén 8-14 óráig, egy műszakban történik. 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

 

- 1 db HAAS HMH-T 650X1600 egytengelyes aprítómű hidraulikus hajtással tépőkörmös, 

- 1 db Bobcat TL470 HF kisrakodó, 

- 1 db Hyndai R170W-7 gumikerekes rakodó, 

- 1 db MANITOU MLT-734120 LSU Teleszkópos homlokrakodó, 

- 1 db VALTRA 191 H típusú mezőgazdasági erőgép az aprító vontatásához és üzeméhez. 

 

 

A Zrt. engedélykérelméhez csatolta a mérleghitelesítési bizonyítvány (ügyiratszám: CS-06/S01/5541-3/2020-

01) másolatát. A mérleg hiteles mérésre 2022. október 15. napjáig használható. A hitelesített mérleg MI-

DM1610-K-A-20 típusú, 2018/206007 gyártási számú, 30/60 tonnás elektronikus közúti hídmérleg.  

 

A Zrt. rendelkezik a UNION Vienna Insurance Group Zrt.-nél a tevékenységre vonatkozó 

környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítási kötvénnyel (kötvényszám: 46769632). 

 

A Zrt. pénzügyi biztosítékként benyújtott fedezetigazolást arról, hogy a MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 

10300002-10530901-49020053 számú számláján elkülönítve, 1.000.000,- Ft zárolt összeggel rendelkezik, 

amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztálya. 

 

A Zrt. hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelten csatolta a Dr. Szelei Piroskával (6000 

Kecskemét, József Attila u. 2.) kötött szerződést, amelyben a megbízott Bt.-vel vállalja a foglalkozás-
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egészségügyi feladatok ellátását. 

 

A Zrt. nyilatkozata alapján a NAV köztartozásmentes adózói nyilvántartásában szerepel. 

 

A Zrt. a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételétől, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) 11. §-a szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

A Zrt. az engedélykérelmi dokumentáció mellékleteként a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

9. § (1) bekezdés o) pontja szerinti nyilatkozatot benyújtotta. 

 

A Zrt. rendelkezik a tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítására 

vonatkozó havária tervvel. 

 

A Zrt. rendelkezik a Kecskemét, Külső Szegedi út. 47. számú telephelyre vonatkozó, Kecskemét Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője által 2197-5/2016. ügyiratszámon kiadott telepengedéllyel. 
 

Hulladékgazdálkodás: 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a benyújtott kérelmet és hiánypótlási dokumentációkat megvizsgálva, a 

kérelmezett hasznosítási műveletek mellett hivatalból rögzítette az R12 átalakítás hasznosítási műveletet, 

valamint a kérelmezett hasznosítási tevékenységet előkészítő műveleti kódok mellett hivatalból rögzítette az 

E02-01 szeparálás és az E02-03 aprítás előkezelési kódokat az alábbi indoklással. A kérelem és a 

hiánypótlási dokumentáció alapján a Zrt. telephelyi gyűjtési tevékenységhez kapcsolódóan, a hasznosítási 

műveletek elvégzése előtt végeznek válogatást (E02-05, E02-06), továbbá az aprítógéppel végzett aprítási 

tevékenység az E02-03 hasznosítást előkészítő műveleti kódnak feleltethető meg. A hulladékok egy részénél 

az aprítást megelőzően kézi úton távolítják el a hulladék műanyag vagy fém alkatrészeit, ami az E02-01 

hasznosítást előkészítő műveleti kódnak feleltethető meg. 

 

A rendelkező rész 1-2. pontja szerinti előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 

Ht.) 2. § (1) bekezdés 7., 10., 17., 20., 23. pontjai, valamint a 12. § (2) és 15. § (2) bekezdései alapján tettük. 

A rendelkező rész 2. és 5. pontjában tett előírásait a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése és a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Kormány rendelet (továbbiakban: 439/2012. Korm. rend.) 7. § (1) c, és 9. § (1) c) 

pontjai alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontja szerinti előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormány rendelet 19. § (3) bekezdése, valamint a 

439/2012. Korm. rend. 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 5. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (3) és 15. § (5) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 6. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 7. pontja szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 8. pontjában tett előírást a Ht. 6. § (3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 9. pontjában tett előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint a 31. § (1), (2), (5) bekezdései 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 10. pontjában tett előírást a 439/2012. Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése és 15. § (2) 

bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 11-13. pontjaiban tett előírásokat a Ht. 9. § és 10. § alapján tettük. 

A rendelkező rész 14. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § - 21. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 15. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4), (5) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 16. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2), (3) 

bekezdéseiben foglaltaknak alapján tettük. 
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A rendelkező rész 17. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdéseiben 

foglaltaknak alapján tettük. 

A rendelkező rész 18. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § - 17. §-ban foglaltak 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 19. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésének c) 

pontja alapján tettük. 

A rendelkező rész 20. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 21. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (3), (5) bekezdése 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (1), (2) bekezdése 

alapján tettük. 

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 26. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 27. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 28. pontjában tett előírást a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdésében 

foglaltak alapján tettük. 

A rendelkező rész 29. pontjában tett előírást a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet alapján tettük. 

A rendelkező rész 30-32. pontjában tett előírásokat a Ht. 82. § (1), valamint a mérésügyről szóló 1991. évi 

XLV. törvény 6. § (1)-(3) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 33. pontjában rögzített előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 6. §, 7. §, 12. §-a alapján 

tettük. 

A rendelkező rész 34. pontjában tett előírást a Ht. 72. § (1) bekezdése alapján tettük. 
A rendelkező rész 35. pontja szerinti előírást a Ht. 82/A. § (1)-(3) bekezdései alapján tettük. Az a 

gazdálkodó szervezet, amely e törvény alapján hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy 

nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, 

ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik –, a tárgyév 

február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizet. A tevékenység év közben 

történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási 

engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül. 
A rendelkező rész 36. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(1) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 37. pontjában tett előírás tekintetében a 439/2012. Korm. rend. 14. § 

(5) bekezdése rendelkezik. 

A rendelkező rész 38. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

 

A rendelkező rész 39. pontja szerinti előírást a 439/2012. Korm. rend. 14. § (2) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 40. pontja szerinti előírást a Ht. 31-32. §-ban foglaltakon alapul. 

A rendelkező rész 41. pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésére 

tekintettel írta elő hivatalunk. 

 

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok köre a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) 

VM rendelet szerint került megállapításra. 
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Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj- és 

természetvédelmi szempontok rendelkező részének indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Főosztály Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.), 

mint engedélyező hatóság a BK/HGO/00336-7/2021. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a KEFAG Zrt. (6000 Kecskemét, József A. u. 2.), mint 

ügyfél részére Magyarország területén nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítására, valamint a 

Kecskemét, Külső Szegedi u. 47. szám alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelése és 

hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének a kiadásához. 
 

A rendelkezésre álló iratanyagok felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az 

alábbiakat állapította meg:  

 

A KEFAG Zrt. kérelme fahulladékokkal (termelési, vagy csomagolási hulladék) végzett aprítási 

tevékenységre vonatkozik, melyet kecskeméti telephelyén, illetve más tulajdonában lévő telephelyeken, 

külső helyszíneken országosan kíván végezni, majd azokat termékként/alapanyagként értékesíteni. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. §-a szerint „tilos a 

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” 

A R. 26. § (2) bekezdése szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával 

alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a 

diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. 

A R. 27. § (2) bekezdése értelmében „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő 

jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező 

papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése 

kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen 

okból kigyullad.” 

A telephelyen R. hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás nem létesül.  

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

 

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik.  

A telephely ipari gazdasági (Gip) övezeti besorolásba tarozik. A telephely zajforrásai: 1 db mobilaprítógép, 1 

db homlokrakodó, 1 db teleszkópos rakodógép, 1 db aprítóra szerelt daru, 2-3 db tehergépjármű naponta. A 

legközelebbi védendő épület a Gokart Hotel (8812/41 hrsz.) különleges szabadidős (K-Sp) területen és a 

8812/11 helyrajzi szám alatti ingatlanon lévő lakóház kertvárosias lakóterületen (Lke) helyezkedik el. A 

számítások alapján a zajszempontú hatásterület 230 méter (55 dB/nappal) és 470 méter (40 dB/nappal) 

távolságra van, amelyen belül védendő épületek találhatók. 

A változó helyszíneken végzett tevékenység aktuális hatásterületét a helyszíni körülmények ismeretében 

számítással vagy méréssel minden esetben meg kell meghatározni és az eredményeknek megfelelően 

gondoskodni kell arról, hogy a tevékenység végzésekor a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 1. melléklet szerinti határértékek teljesüljenek. 
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Földtani közeg védelmi: 

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése szabályozza. 

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez 

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

rendelet számszerűsíti. 

 
Táj- és természetvédelem: 

1. 

Tekintettel arra, hogy a KEFAG Zrt. a hulladékgazdálkodási tevékenység végzését Magyarország egész 

területén kívánja végezni, természet- és tájvédelmi szempontból nem állapítható meg érdeksérelem. 

A hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos 

jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha 

barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, úgy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság 

hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) 

bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján, illetékességét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 8/A. § szerint állapítja meg.  

 

2. 

A tevékenységgel érintett belterületi területek országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 

területet, természeti területet, barlang védőövezetét, egyedi tájértéket nem érint.  

A hulladékgazdálkodási szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét 

a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, 

valamint 2. számú mellékletének 3. pontja alapján hatáskörünk hiányát állapítom meg. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 2. és 3. pontja 

alapján, illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § szerint állapítja meg.  

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának BK-

05/NEO/47956-2/2021. iktató számú környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A KEFAG Zrt. (6000 Kecskemét, József Attila u. 2) által előterjesztett 6000 Kecskemét, Külső Szegedi u. 47. 

alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása valamint országos 

előkezelési, hasznosítási tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától, amely hatóság az egészségkárosító kockázatok és esetleges 

hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtásra, a 

veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal, a gyorsan 

bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtés módjával és mennyiségének 

jóváhagyásával, tárolásával kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények 

érvényesítésére kiterjedően szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat. 

 

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának 

közegészségügyi akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző 
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betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 

3.) NM rendelet, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) 

bekezdése alapján zártam ki. 

 

Hatáskörömet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7. § 

(2) bekezdése és a 1. melléklet 3-5 pontja és 2. melléklet 2. pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá 

az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) 

bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése határozza meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3776/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) BK/HGO/00336-6/2021. 

számú, 2021. augusztus 25-én érkeztetett ügyiratában - KEFAG Zrt. (6000 Kecskemét, József A. u. 2.) 

kérelmére Kecskemét, Külső Szegedi út 47. sz. alatti telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék gyűjtésére, 

előkezelésére és hasznosítására, valamint az ország egész területén végzett előkezelésre, hasznosításra 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására indult hatósági eljárásban - a Csongrád- Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 

57. és 58. pontja, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési 

tevékenység engedélyezése esetén, a tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás, valamint a 

tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása 

biztosított-e, a vízbázis védőterületére védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesülnek-e, valamint az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében 

az első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot 

szakhatóságként jelöli ki. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat „egyéb ügyek” 

57. és 58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladékgyűjtési 

és szállítási tevékenység engedélyezése esetén, az illetékes vízügyi hatóság esetében a bevonás és 

közreműködés feltétele nem áll fenn. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentumok alapján, a fent 

hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. sajáttelephelyén és országos engedély alapján saját és bérelt 

gépeivel, fa hulladéknak minősülő anyagok aprítását, és annak minősítését, mint hasznosítási műveletet 

kívánja folytatni. Jelenleg a tevékenységet a CSZ/01/13550-10/2016. számon kiadott határozatban foglaltak 

alapján végzi. 

Az engedélyes nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozóan a Pest Megyei Kormányhivatal 

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által 2021.02.09.- én kelt, PE/KTFO/00049-

8/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

A hulladék beszállítását a telephelyre, országos szállítási engedélyének birtokában a KEFAG Zrt., vagy 

egyéb erre engedéllyel rendelkező vállalkozó végzi. A telephelyre csak és kizárólag szennyezetlen, 
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válogatott fahulladék kerül (nem veszélyes hulladék), melynek megfelelőségét szemrevételezéssel annak 

átvételekor ellenőrzik. Nem megfelelő minőség esetén a beszállított hulladék átvételét megtagadják. 

A fa hulladékot a rendelkezésre álló három tároló térben hulladéktípusonként vagy hulladék fajtánként 

elkülönítetten tárolják, figyelemmel a hulladék fizikai, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési 

technológia igényeire. 

A tárolóterek burkolata egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott döngölt föld. 

A telephely vízellátása és kommunális szennyvíz elvezetése a meglévő közműhálózat által biztosított. 

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A burkolt felületekről összegyülekező csapadékvizek 

a települési csapadékvíz csatornába kerülnek bevezetésre. A burkolatlan felületekre hulló csapadékvizek a 

területen elszikkadnak. 

 

Az aprítás során nedvesítéshez használnak vizet, amit a telephelyen meglévő fúrt kútról biztosítanak. A kút 

92801-1-10/2013. számon kiadott, legutóbb a 35600/2511-8/2018.át. számon módosított vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkezik, mely 2023. július 31. napjáig hatályos. 

 

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. 

szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak 

betartásával hozzájárulni. 

 

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi 

állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B)szennyezettségi határértéknél 

kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során 

szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve 

elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető közvetlen bevezetések 

kivételével műszaki védelemmel folytatható. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2021. augusztus 25-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg. 
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Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 

19. táblázat 57. és 58. sz. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

Kecskemét Önkormányzat Jegyzőjének 19622-3/2021 ügyirat számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

KEFAG Zrt. (6000 Kecskemét, József Attila utca 2. székhelyű társaság) kérelmére a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 2021. augusztus 27. napján 

érkezett BK/HGO/00336-6/2021. számú megkeresésére a Kecskemét, Külső Szegedi út 47. című, 8669/5 

hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi kereskedelmére, gyűjtését és hasznosítására 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából 

kereste meg Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) 

bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott 

meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező 

állásfoglalását kell beszereznie.” 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja 

alapján a szakhatóságként közreműködő települési önkormányzat jegyzője azt vizsgálja, hogy az adott 

tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a 

kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, ha a tevékenység helyi jelentőségű 

védett természeti területet érint. 

 

Megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. §-ában meghatározott helyi jelentőségű természetvédelmi 

területet, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket nem érint. 

 

Az Ákr. 17. §-a alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel 

rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti. 

 

Mivel az önkormányzati rendelet alapján a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem 

érint, ezért az eljárás megszüntetéséről döntöttem. 

 

Jelen végzésem a hivatkozott jogszabályhelyeken túlmenően az Ákr. 55. § (2), 80. § (1) bekezdéseiben 

foglaltakon alapul. 

 

A szakhatósági döntés elleni önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

*** 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 62. § (1) bekezdése alapján 

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel 

alapján végezhető. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 1. § (1) a) pontjának értelmében a Kormány a közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hulladékgazdálkodási hatóságként megyei kormányhivatalt jelöl ki. A rendelet 2. § alapján a területi 

hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. 
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A kérelmet, a mellékelt dokumentációt és a hatóságunk érdemben megvizsgálta és a rendelkező részben 

foglaltaknak megfelelően döntött. 

 

A rendelkező részben foglaltakat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (2) bekezdése 

és a 15. § (1) bekezdése valamint a Ht. 84. és 86. § alapján írtam elő.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet  

4.6, 5. és 7. pontja alapján összesen 710.000 - Ft. 

 

Az igazgatási szolgáltatás díj összegének befizetését a BK/HGO/00336-14/2021 iktató számú hiánypótlás 

mellékleteként csatolt bankszámlautalással igazolta. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges, társhatóságok megkeresése), hatóságunk a 43. § (2)-

(3) bekezdése alapján a 2021. augusztus 25. napján kelt BK/HGO/00336-4/2021. számú levelekben 

tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a 

nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a 

határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai 

szerint jár el. 

 

A Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjára tekintettel a hatóság a BK/HGO/00336-5/2021. számú közleményben 

a honlapján közzétette az eljárást kezdeményező kérelem adatait, továbbá közzéteszi jelen véglegessé vált 

határozatot. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a 39. § 

(2) bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 
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A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét és hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság  

kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése, 1. § (1) 

bekezdés a) pontja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 62. § (1) bekezdése és a Rendelet 1. § (2) 

bekezdése állapítja meg. 

 

 

Kecskemét, 2021. szeptember 15. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1.   KEFAG Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                                       11032883#cegkapu                                                                 

2. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                   HKP 

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyző (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)                                         HKP 

4. BKMKH Kecskemét Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                   HKP 

5. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

6. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály  

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. krt. 2.)                                                                                                 HKP 

7. Irattár 

8. Hatósági Nyilvántartás 
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