
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály  

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. 

76/795-870, hulladekgazdalkodas@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

                                                                                                                                                             

Ikt. szám: BK/HGO/00983-14/2021. 

Ügyintéző: dr. Fekete-Herman Ármin Mihály 

            Sztakó Anna 

Telefon: +36 (76) 795-962 

           +36 (76) 513-787 

                                KRID azonosító: 246192384 

 

 

Tárgy: a Saubermacher-Magyarország Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Saubermacher-Magyarország Kft. (székhely: 1181 Budapest, Zádor u. 5., KÜJ szám: 101681502, 

adószám: 13559212-2-43., hivatalos elektronikus elérhetősége: 13559212#cegkapu) részére – a 6000 

Kecskemét, Ballószög 329., 0897/8 hrsz. számú telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és 

hasznosítása tevékenységekre vonatkozó  2019. július 01. napján kelt BK-05/KTF/02777-11/2019. 

iktatószámú jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyét – kérelemre – az alábbiak szerint 

 

módosítom.  

 

I. Engedélyezett tevékenység című rész az alábbiakkal kerül kiegészítésre: 

 

Az engedélyezett tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

kerül kiegészítésre. 

 

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

komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az 

újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és 

pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését) 

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése 

 

Az engedélyezett előkezelési tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete 

szerint az alábbiakkal kerül kiegészítésre. 

 

Az ártalmatlanítást és a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek azonosító kódjai 

 

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás); 

E02 – 07 pellet-készítés, brikettálás; 

E02 – 13 szitálás, rostálás; 

E02 – 17 mechanikai tisztítás 

 

II. A hulladékgazdálkodási – gyűjtési, előkezelési és hasznosítási – tevékenységbe bevonható nem 

veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége az alábbiakkal kerül kiegészítésre. 
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Hulladék 

azonosító 
Megnevezés 

Hasznosítható 

mennyiség 

(tonna/év) 

Végezni 

kívánt 

előkezelés 

kódjai 

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 2 000 
R3-R3a, E02-

03, E02-04, 

E02-05, E02-06 

02 01 07 erdőgazdálkodás hulladéka 2 000 R3-R3a 

03 01 01 fakéreg és parafahulladék 2 000 R3-R3a 

03 01 05 

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, 

forgácslap és furnér, amely különbözik  

a 03 01 04-től 

2 000 R3-R3a 

03 03 01 fakéreg és fahulladék 2 000 R3-R3a 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 2 000 R3-R3a 

17 02 01 fa 2 000 R3-R3a 

19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 2 000 R3-R3a 

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 2 000 R3-R3a 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 2 000 R3-R3a, E02-03 

Összesen: 2 000  

 

 

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége: 

 

 

Hulladék 

azonosító 
Megnevezés 

Mennyiség 

(tonna) 

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 30 

02 01 07 erdőgazdálkodás hulladéka 30 

03 01 01 fakéreg és parafahulladék 20 

03 01 05 

fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, 

forgácslap és furnér, amely különbözik  

a 03 01 04-től 

160 

03 03 01 fakéreg és fahulladék 35 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 220 

17 02 01 fa 40 
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19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 15 

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 30 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 20 

Összesen: 600 

 

 

A tevékenység (fa csomagoló eszköz hasznosítása, BIG-BAG zsák hulladék újrahasználatra való 

előkészítése) során keletkező hulladékok: 

 

Hulladék 

azonosító 
Megnevezés 

Mennyiség 

(tonna/év) 

17 04 05 vas és acél 5 

19 12 12 

egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék 

mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve 

a kevert anyagokat is) 
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III. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírása az alábbiak szerint kerül kiegészítésre. 
 

A maximális, egyidejűleg tárolható mennyiség a telephelyen 1200 tonna. 

 

Fa csomagoló eszköz hasznosítása 

Az átvett nem veszélyes fa csomagolási hulladékokat előzetesen válogatják, az újra felhasználható 

hulladékokat (raklapok), ha szükséges megjavítják és termékként értékesítik. Minősítésük az MU 8601 

Raklapminősítés című utasítás szerint történik. Az újrafeldolgozás során a hulladékok eredeti felhasználási 

céljukra ismét alkalmassá válnak. Az újrafelhasználásra nem alkalmas fa csomagolási hulladékokat aprítják, 

a kezelést követően értékesítik. 

A szemrevételezésen átesett, nem veszélyes hulladékokat alaki jellemzők (E02-05), valamint anyagminőség 

(E02-06) szerint válogatják. Az alaki jellemzők szerinti válogatás az aprítási műveletet megelőző fázis. Az 

anyagminőség szerinti válogatás során kiválogatják azokat a hulladékokat (elsősorban fa csomagolási 

hulladékokat), melyeket újrafeldolgozás során termékként értékesíthetők. 

A hulladéktároló helyről a válogatott hulladékot homlokrakodó szállítja az aprítógépre.  

Az aprítás (E02 - 03) mobil aprítógéppel valósul meg, amely szinte minden típusú fahulladék aprítására 

alkalmas. 

Az aprítógép rendelkezik a fémek (szeg, csavar, szegélylemez) eltávolítására alkalmas fémszeparátorral. A 

külön választott fém hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd megfelelő hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szerződött partnernek adják át. 

Az aprítógép az eltérő nagyságú és alakú fából egységes szerkezetű faaprítékot állít elő. A gép rendelkezik 

aprító rostával (E02 - 13) ezáltal közel egyforma szemcsenagyságú részek keletkeznek, az átvevő által 

meghatározott méretet tudják biztosítani. A felaprított anyag, mint termék az aprítógépet elhagyva 

szállítószalagra kerül. Az apríték gúla formában betonburkolatra kerül, talajjal nem érintkezik, az üzemben 

használatos többi anyagtól és épületektől megfelelő biztonsági távolságban helyezkedik el. A telephelyre 

beérkező fa alapanyagú hulladékokat a hasznosítási technológia során más anyaggal nem keverik. 

Amennyiben az átvett nem veszélyes hulladék anyagi minősége (10-23 % nedvességtartalom) és alaki 

jellemzője (2-15 mm) lehetővé teszi pelletáló berendezéssel pelletet (0,8-1,4 g/cm
3
, 8-30 mm, 3000-5500 

kcal/kg) állítanak elő (E02 - 07). A BFSO tüzipellet gyártó gépsor kapacitása 800-1000 kg/h a feldolgozandó 

anyag függvényében. 

 

A hasznosítási technológiából keletkező termékek, amelyek kikerülnek a hulladékstátuszból:  
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- raklapok,  

- faapríték,  

- pellet.  

 

BIG-BAG zsák hulladék előkészítése újrahasználatra 

A kezelés célja a telephelyre beérkező nem veszélyes big-bag zsák hulladékok válogatása és újrahasználatra 

való előkészítése. A beérkező hulladékokat a telephelyen mérlegelik és a kijelölt helyen tárolják a kezelés 

megkezdéséig. A beérkező big-bag zsák hulladékokat anyagminőség és fajta szerint szétválogatják. 

Ellenőrzik a zsákok sértetlenségét, a varrások minőségét, a béléseket és a tisztaságot. Kaparó eszközökkel a 

ráragadt szennyeződéseket eltávolítják (E02-17).  Amennyiben szükséges javítják, bélelik a zsákokat, a 

feliratokat, matricákat, egyéb jelöléseket eltávolítják (E02-99). A kezelés során csak olyan hulladékok 

kerülnek hasznosításra, melyek minősége megfelel az újrahasználat kritériumainak. A zsákok 

maradékanyagot nem tartalmazhatnak, nem lehet rajtuk olajos, ragacsos szennyeződés. A hasznosításba 

bevont zsákok a továbbiakban használhatók a Kft. saját tárolási folyamataiban, partnereknél hulladékok 

gyűjtésére, tárolására, illetve értékesítésre kerülnek. 

 

IV. Rendelkező rész „Előírások” című rész 3. és 7. pontjai helyébe az alábbiak lépnek. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

3. A telephely nem veszélyes hulladéktároló helyként funkcionáló területén az egyidejűleg gyűjtött 

hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 1200 tonnát. 

7. Küldje meg a hulladékgazdálkodási hatóság részére a pénzintézeti igazolás másolatát a pénzügyi 

biztosítékként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály, mint kedvezményezett részére elkülönített letéti összegről. A letéti 

összeg megfelelőségét számítással alá kell támasztani. 

Határidő: jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.  

 

V. INDOKOLÁS rész „Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek” című rész az alábbiakkal egészül ki: 

 

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi eszközök: 

 

- 1 db aprítógép Zerma ZWS1400 350x350 45KW, 400-500 kg/h, 

- 1 db precíziós szalagfűrész HOLZKRAFT HBS 533 S, 

- 1 db asztali körfűrész Metabo TKHS 315 C2,00 WNB, 

- 1 db felhordó szalag Kanert WF 600, 

- 1 db felhordó szalag RAU, 

- 1 db kompresszor Niedermeier NK 90/750 D-Z, 

- 1 db pelletáló gépsor BFSO, 

- 1 db hosszú villás elektromos targonca EFG 430K, 

- 1 db rövid villás elektromos targonca EFG 430K, 

- 1 db hidraulikus kézi raklapemelő MT2000, 

- 2 db hidraulikus kézi raklapemelő AM 22, 

- 1 db rövid villás, bálafogó adapteres gázüzemű targonca Toyota Tonero, 

- 1 db homlokrakodó Ahlmann AS15E, 

- 1 db teleszkópos rakodógép Bobcat TL 38.70HF, 

- 1 db lapmérleg K-PZ Waagen 1E-8 (2000 kg), 

- 1 db lapmérleg Bilanciai M93-D70-PRM (1500 kg), 

- 1 db hídmérleg Metrisoft MS-01/MAV-TMS (TMS-18/A) (60 tonna). 

 

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

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

A Kft. engedélykérelem módosításához csatolta az AR-FA Pallets Kft. (2750 Nagykőrös, Szurdok dűlő 1/c) 

szándék nyilatkozatát, amelynek értelmében az AR-FA Pallets Kft. szándékozik a Kft. minősítési eljárásnak 

megfelelő raklapokat megvásárolni.  
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A Kft. engedélykérelem módosításához csatolta a GEOSOL Kft. (3272 Halmajugra, külterület 07/130 hrsz.) 

szándék nyilatkozatát, amelynek értelmében a GEOSOL Kft. szándékozik a Kft. minősítési eljárásnak 

megfelelő faaprítékot megvásárolni.  

 

VI. INDOKOLÁS rész „A rendelkező részben tett előírásokat az alábbiak indokolják” című rész az 

alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 

A rendelkező rész 7. pontjában tett előírást a Ht. 82. § (1) bekezdése alapján, valamint a 439/2012. Korm. 

rend. 7. § (1) bekezdés e) és 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján tettük. A pénzügyi garanciaként lekötni 

tervezett összeg megfelelőségét felül kell vizsgálni, a szerint, hogy a hulladékok értékesítéséből származó 

bevételt nem veszik figyelembe. A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékmennyiség elszállításához, 

ártalmatlanításához szükséges összeg kerüljön lekötésre. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1.Levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi szempontból hatóságunk 

hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

 
 Előírások:  
1. 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.  

 2. A tevékenység végzése során a hulladékok tárolása és beszállítása csak környezetszennyezést kizáró 
módon történhet.  

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

szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.  

4. A tevékenység végzése során minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a porterhelés csökkentésére 
(pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- és gépjármű koordinálás).  

5. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és 

igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.  

6. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne 
következzen be.  

7. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.  

8. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező 

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

csak műszaki védelemmel folytatható. 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05 

/NEO/51411-2/2021 ikt. számú szakkérdés vizsgálata: 

 

A Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 5.) által benyújtott 6000 Kecskemét, 

Ballószögtanya 329. szám, 0897/8. hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és 

hasznosítása tevékenységekre vonatkozó BK-05/KTF/02777-11/2019. számú hulladékgazdálkodási 

engedély módosításához közegészségügyi szempontból az alábbi  

feltételek betartása mellett hozzájárulok. 

 A telephely rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el 

kell végezni. 

 A működés során keletkező kommunális hulladék gyűjtését zárt és fertőzést kizáró módon kell 

megvalósítani, amely megakadályozza a szóródást, valamint a bűzhatást csökkenti. 

 Az üzemelés során a veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenységet úgy kell végezni, 

hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet 

ne szennyezhessék, károsíthassák. 
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Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. Nyilatkozatom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az 

alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg 

 

*** 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1.Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4806-1/2021.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya által megküldött, a Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 5.) megbízásából 

Vasiné László Krisztina környezetvédelmi szakértő által benyújtott kérelem alapján, Kecskemét 0897/8 

hrsz.-ú ingatlanon folytatott tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes 

hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) módosítására indult hatósági eljárásban a Csongrád-Csanád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalását adja: 

 

A nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási tevékenységére vonatkozóan a 

hulladékgazdálkodási engedély módosításához az alábbi előírásokkal hozzájárulok: 

 

Előírások, feltételek: 

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon 

kell végezni. 

2. A tevékenység a szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotú felszín alatti víz, földtani közeg 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető, nem eredményezheti 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 szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. 

Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni. 

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. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 

55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg. 

 
2.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 23407-4/2021. számú nyilatkozata: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/00983-5/2021. számú megkeresésére a 

Saubermacher-Magyarország Kft. [cégjegyzék szerinti székhely: 1181 Budapest, Zádor u. 5.] 6000 

Kecskemét, 0897/8 hrsz.alatti fióktelepén végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és 

hasznosításaevékenység vonatkozásában jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása 

iránti kérelme kapcsán indult engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában indult 

eljárást hatáskör hiányában megszüntetem. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdemébenfolytatott eljárást 

befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 
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A kérelmező 295.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetett. Egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

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. 
 

I N D O K O L Á S 

 

A Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 5.) a 6000 Kecskemét, Ballószög 329. 0897/8. 

hrsz. telephelyre vonatkozóan a BK-05/KTF/02777-11/2019. iktatószámon kiadott, hulladékgazdálkodási 

engedély módosítását kérelmezte a 2021. október 11. napján érkezett beadványában. A Saubermacher-

Magyarország Kft. a jelenleg hatályos engedélyét kívánja kiegészíteni, fa hulladék hasznosításával, valamint 

big-bag zsákok újrahasználtra való előkészítésével. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (továbbá: hulladékgazdálkodási hatóság) 2021. október 20. napján 

kelt BK/HGO/00983-4/2021. számú végzésével a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 5. 

pontja, valamint 7. és 37. pontja alapján meghatározott 295.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésére illetve Vasiné László Krisztina okleveles környezetmérnök képviseleti jogának az igazolására 

hívta fel a kérelmező ügyfelet.  

 

A Saubermacher-Magyarország Kft. a BK/HGO/00983-4/2021. számú hiánypótlásban foglaltaknak eleget 

tett 2021. november 02. napján elektronikus úton beküldte a befizetésről szóló igazolást és a 

meghatalmazást, amely alapján Vasiné László Krisztina okleveles környezetmérnök képviselheti a  

Saubermacher-Magyarország Kft. hulladékgazdálkodási engedélyekre vonatkozó ügyekben. 

 

Későbbiekben a BK/HGO/00983-11/2021. számú végzésben a hulladékgazdálkodási hatóság ismételt 

hiánypótlásra hívta fel a kérelmező ügyfelet az állábiak szerint:   

 

1. Küldje meg a pénzintézeti igazolást arra vonatkozóan, hogy pénzügyi garanciaként megfelelő mértékű 

lekötött letéti összeggel rendelkezik a módosítani kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység 

vonatkozásában, amelynek kedvezményezettje a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály. A letéti összeg 

megfelelőségét számítással támassza alá. 

https://e-kormányablak/
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2. Küldje meg a hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazott tárgyi eszközök listáját és 

darabszámát. 

3. Kérem, hogy részletesen ismertesse a pelletálási folyamathoz szükséges anyagi minőség és alaki 

jellemzők kritériumait. 

4. Kérem, hogy az E02 – 17 mechanikai tisztítás és E02 – 99 egyéb, mint előkezelési műveletek részletes 

leírását ismertesse. 

 

A kérelmező ügyfél ezen hiánypótlásban foglaltaknak is eleget tett a kért dokumentációt 2021. november 09. 

napján a hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldte. 

 

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

hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – 

a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján 

végezhető. 

 

A Ht. 79. § (4) bekezdése szerint a hulladékgazdálkdási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint 

a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja. 

 

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

Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik. 

 

A Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja a kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási 

hatóság) jelöli ki. 

 

A Rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye 

szerinti megyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Pest megyére 

és Budapest főváros területére terjed ki, így Kecskemét település vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal jár el. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 

Az előterjesztett dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Saubermacher-Magyarország Kft. a jelenleg 

hatályos engedélyét kívánja kiegészíteni, fa hulladék hasznosításával, valamint big-bag zsákok 

újrahasználatra való előkészítésével illetve hulladéklerakó helyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége 

860 tonnáról évi 1200 tonnára változik. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű 

táblázat 57., 58. pontjában (vízügy-vízvédelem), és 59. pontjában (helyi természetvédelem) meghatározott 

szakkérdések tekintetében illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése alapján a Rendelet 1. és 2. számú melléklet 

vonatkozó pontjaiban meghatározott szakkérdések tekintetében a hatósági feladat ellátásához szükséges 

szakmai álláspontok megadására tekintettel a társhatóságokat megkerestem. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

természetvédelmi szempontok 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/00983-6/2021. számú megkeresésében a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte a Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor 
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u. 5.), mint ügyfél részére a Kecskemét, Ballószög 0897/8 hrsz. telephelyen végzett, nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, előkezelése, hasznosítása tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához. 

 

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

alábbiakat állapította meg:  

Az engedély kérelem tárgyát a Saubermacher-Magyarország Kft. Kecskeméti hrsz 0897/8 telephelyének 

hulladékgazdálkodási engedélymódosítása képezi. Az engedélykérelmi dokumentáció a telephelyen 

végezhető R3 hasznosítási tevékenység leírását tartalmazza fa hulladék előkezelése, hasznosítása tárgyában. 

A most hatályos engedélyükben (BK-05/KTF/02777-11/2019.), már szereplő technológiát szeretnének 

kiegészíteni további technológiai lépésekkel a beérkező fa hulladék teljesebb újrahasznosítása érdekében, 

melyhez a kezelési kódot R3-ra kérik változtatni a most használatos R12 helyett. A jelen technológia csak a 

jó minőségű raklapok kiválogatására és eladására korlátozódik, ezt egészítenék ki a nem megfelelő minőségű 

fa hulladék aprításával és pelletálásával, amelyből szintén eladható termék keletkezik. A módosítási kérelem 

nem érinti sem a beérkező hulladékok mennyiségét, sem a többi technológia folyamatait 

 

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 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 Kecskemét külterületén, a várostól DNy-i irányban található, a 0897/8 hrsz. alatti ingatlanon. A 

telephely közvetlen környezetében mezőgazdasági területek helyezkednek el. A telepen nem veszélyes 

hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzik.  

A telephelyen kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-22 óra) történik munkavégzés. A 

hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület és védett terület. 

 

Táj- és természetvédelem:  

Az érintett külterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem 

része. Az érintett terület továbbá antropogén hatásoknak kitett, hatóságunk rendelkezésre álló információi 

szerint védett, fokozottan védett természeti érték előfordulása nem ismert.  

A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 A fentiek alapján a tervezett tevékenység táj- és természetvédelmi érdeksérelmet nem okoz, nem ellentétes a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal.  

 

Földtani közeg védelmi:  

A technológiai folymatok zárt épületben működnek. A különböző technológiai folyamatok alatt a 

talajszennyezés a megfelelő technológiai utasítások betartása mellett kiküszöbölhető. A közlekedési 

útvonalak betonozottak, a zárt (kifolyás biztos) edények alkalmazásával talajterhelés nem következik be. A 

határértékek betartása ebben s szakaszban biztosítható. A várható hatások különböző műszak 

intézkedésekkel csökkenthetők és jól kézben tarthatók.  

A vízellátást a telepen létesített fúrt kútból biztosítják, melyet szociális célra használnak. Az ivóvíz ellátást 

vízautomatával vagy ásványvízzel biztosítják. A technológiában vízfelhasználás nem történik.  

A technológiában vízfelhasználás nem történik, így ipari szennyvíz nem keletkezik. A szociális szennyvíz az 

erre kialakított tartályban gyűlik össze, ahonnan a városi szennyvíztisztítóba kerül elszállításra. A 

hulladékkezelés során csatornára kerülő szennyvíz nem keletkezik.  

A hulladéktároló helyhez vezető útvonalak szilárd vízzáró burkolattal ellátottak, a tárolás és a kezelés fedett 

térben történik. Az útburkolat mellett a tetőről lefolyó csapadékvíz elvezetése-gyűjtése övárok rendszerrel 

megoldott. A csapadékvizek összegyűjtése az övárokhoz kapcsolódó szikkasztóárokban történik. A 
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szennyeződés kizárására ADR minősített zárt edények kerülnek felhasználásra. A hulladékok sem a szállítás, 

sem a tárolás során nem érintkezhetnek a csapadékvízzel.  

A tevékenységgel összefüggésben szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni. 

 

A fenti előírásokat a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő.  

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

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

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) 

bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.  

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

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

rendelet határozza meg.  

A hulladékkezeléssel érintett területrészek térbeton burkolatának vízzáróságára vonatkozó előírásunkat a 

Favir 10. § értelmében tettük.  

 

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. 

 

2.  A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály        

BK-05 /NEO/51411-2/2021 ikt. számú szakkérdésben a rendelkező részben foglaltakat az alábbiak 

szerint indokolja: 

 
A Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 5.) a 6000 Kecskemét, Ballószögtanya 329. szám, 

0897/8. hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységekre 

vonatkozó BK-05/KTF/02777-11/2019. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítását 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 módosításának 

közegészségügyi akadálya nincs. 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Kikötéseimet az alábbi joghelyek alapján hoztam: 

 A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet 7. bekezdés b) pontja szerint „a települési 

szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a 

csatornahálózatban,” a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről … 

gondoskodni kell, évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni. 

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében „ha a vegyes 

hulladéknak és a biohulladéknak az ingatlanhasználó ingatlanán történő gyűjtése során a hulladék a 

gyűjtőedényből kiszóródik vagy kiömlik, az ingatlanhasználó gondoskodik a hulladék eltakarításáról, 

a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.” 

 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3) bekezdésének értelmében a veszélyes 

anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, 

hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet 

károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. 
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Nyilatkozatomat a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának 

kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, 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 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 az 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: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4806-1/2021.ált. szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi ésHulladékgazdálkodási 

Főosztálya, a Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádoru. 5.) megbízásából Vasiné László 

Krisztina környezetvédelmi szakértő által benyújtottkérelem alapján, Kecskemét 0897/8 hrsz.-ú ingatlanon 

folytatott tevékenységre vonatkozóhulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

előkezelése és hasznosítása módosítására indult hatósági eljárásban Hatóságom szakhatósági állásfoglalását 

kérte. 

 

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 engedélyezésieljárásában a nem veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a nemveszélyes hulladék előkezelése, tárolása, 

hasznosítása és ártalmatlanítása engedélyezéseesetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz-

elvezetésének, valamint aszennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás 

vizsgálatára, atevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálatának érdekében 

azelső fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi 

hatóságotszakhatóságként jelöli ki. 

 

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

57.-58. pontja szerint, nem veszélyes hulladékkal kapcsolatosengedélyezési eljárásban, hulladék 

gyűjtési tevékenység engedélyezése esetén, azilletékes vízügyi hatóság esetében a bevonás és 

közreműködés feltétele nem áll fenn. 

 

A Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció alapján azalábbiakat 

állapítottam meg: 

 

Engedélyes a jó minőségű raklapok kiválogatása és eladása tevékenységét kívánja bővíteni anem megfelelő 

minőségű fa hulladékok aprítása és pelletálása tevékenységgel. A telephely kapacitása változatlanul 50000 

t/év. 

 

A technológiában vízfelhasználás nem történik, technológiai szennyvíz nem keletkezik. Aszociális 

szennyvizet erre kialakított tartályban gyűjtik össze, ahonnan a városi szennyvíztisztítóba kerül. 

 

A területre hulló csapadékvizek az ingatlan területén elszikkadnak. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 
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 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, földtani közeg (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőségszerinti megőrzésével végezhető. 

 

A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni 

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

FVM együttes rendelet határozza meg. 

 

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

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

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

betartásával hozzájárulni. 

 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján 

szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín 

alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében 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. október 21. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezést 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.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja 

állapította meg. 

 

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 melléklet 19. 

táblázat 57. és 58. pontjai alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi 

határozatot szíveskedjen részemre megküldeni. 

 

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének  23407-4/2021.  számú szakkérdésben a rendelkező 

részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/00983-5/2021. számon – a 

Saubermacher-Magyarország Kft. 6000 Kecskemét, 897/8 hrsz. alatti fióktelepén végzett nem veszélyes 

hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenység vonatkozásában jelenleg is érvényes 

hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása iránti kérelme kapcsán indult engedélyezési eljárásban - 

szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban kereste meg Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét, 

mint helyi természetvédelmi ügyekben eljáró hatóság címzettjét. 

 

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 
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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 Kecskemét, 0897/8 hrsz.-ú ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város 

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

önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. §-ában meghatározottak szerint nem 

áll helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, 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. 

  

A fenti jogszabályhelyek figyelembevételével hatáskör hiányában 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. 

 

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

A határozatot a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

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

 

A kérelmező 295.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, FM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja, 

valamint 7. és 37. pontja alapján. 

 

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. 
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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. 

 

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. november 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

1.  Saubermacher - Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u.5.) 13559212#cégkapu                 

2.  Vasiné László Krisztina ügyfélkapu           

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 

Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                      HKP 

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

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

5.    Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)                                      HKP 

6.   BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

      Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály                                                                 HKP       

 7.  Hatósági nyilvántartás 

 8.  Irattár 

 

Kovács Ernő 

 kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Budai Szilvia 

osztályvezető 
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