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Tárgy Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság 6044 Kecskemét-Hetényegyháza,  

Belsőnyír út 280., 01528/2 hrsz. szám alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés 

tevékenységekre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kérelem szerinti módosítása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

 A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (székhely: 1163 Budapest, Újszász u. 37-39., KÜJ szám: 

102 047 376, hivatalos elektronikus elérhetősége: 15714132#cegkapu)  részére – a Magyar Honvédség 

Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság 6044 Kecskemét-Hetényegyháza,  Belsőnyír út 280., 01528/2 

hrsz. szám alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés tevékenységekre vonatkozó a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály jogelődje a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály által JN-07/61/03529-23/2018. iktatószámon kiadott jelenleg 

is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint 

 

módosítom.  

 

 

I. Az engedély 2. és 3. oldalán, az „V.) Az engedélyezett tevékenységek és az érintett hulladékok köre, 

mennyiségekkel” című részben az 1. számú táblázat helyébe az alábbi táblázat lép (az újonnan 

rögzített hulladék típus dőlt betűvel került kiemelésre). 

 

Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

Gyűjtésbe 

bevonható 

hulladék 

mennyiség (kg/év) 

06 01 01* kénsav és kénessav 1 500 

12 01 12* elhasznált viasz és zsír 1 000 

13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, 

hajtómű- és kenőolaj 
81 000 
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Hulladék 

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

Gyűjtésbe 

bevonható 

hulladék 

mennyiség (kg/év) 

13 07 02* benzin 12 800 

13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 32 400 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladék 
6 050 

15 02 02* 
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), 

törlőkendők, védőruházat 

7 850 

16 01 07* olajszűrő 1 800 

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 32 000 

16 07 08* olajat tartalmazó hulladék 
72 000 

 

Összesen: 248 400 

 

II. Az engedély 13. és 14. oldalán, az „V.) Az engedélyezett tevékenységek és az érintett hulladékok 

köre, mennyiségekkel” című rész az alábbi táblázattal egészül ki (az újonnan rögzített hulladék 

típus dőlt betűvel került kiemelésre): 
 

3. számú táblázat Veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjthető folyékony hulladékok 

Hulladék azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése Elhelyezés 

Egyidejűleg 

tárolható 

mennyiség (kg/év) 

13 02 05* 
ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolaj 
50 m

3
-es tartály 40.500 
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Hulladék azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése Elhelyezés 

Egyidejűleg 

tárolható 

mennyiség (kg/év) 

13 07 02* benzin 10 m
3
-es tartály 6.400 

13 07 03* egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 20 m
3
-es tartály 16.200 

16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 18 m
3
-es tartály 16.000 

16 07 08* olajat tartalmazó hulladék 50 m
3
-es tartály 36.000 

 

 

III. Az engedély 3. oldalán, „VI.) A kérelmezett tevékenység, valamint annak megvalósítására 

rendelkezésére álló tárgyi feltételek” című rész 1. Gyűjtés pontja az alábbiakkal egészül ki: 

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Hetényegyháza) központi veszélyes 

hulladék gyűjtőhely keleti részén, 3 m x 8 m szabadtéren, betonozott felületen elhelyezett 18 m
3
-es 

földfeletti, fekvőhengeres, duplafalú, a GRP Plasticor Kft. által gyártott, műanyag tartályba (DA 18-600-

03/560360 jelű tartály acél tartószerkezetben) tárolják be a helyben keletkezett, valamint a külső 

alakulatoktól 200 literes hordókban átvett és a hordókból lefejtett 16 01 14* azonosító kódú veszélyes 

hulladékot. A mért mennyiséget üzemnaplóban vezetik. Az Engedélyes a veszélyes hulladékot nem kezeli, a 

tárolókapacitás figyelembevételével, a veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetésért felelős személy 

megrendeli az elszállítást, a hulladékot szerződött partner részére átadják ártalmatlanításra. 

 

IV. Az engedély 4 oldalán, ,,VI.) A kérelmezett tevékenység, valamint annak megvalósítására 

rendelkezésre álló tárgyi feltételek” című rész 3. pont az alábbiakkal egészül ki: 

 

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 

280. (012528/8 hrsz.) alatti telephelyén érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező mérleggel 

(megfelelőségi tanúsítvány száma: IC25.043.23377) rendelkezik. 

 

V. Az engedély 5 oldalán, „VII.) A tevékenységre és havária esetére vonatkozó előírások” című rész az 

alábbi előírási pontokkal egészül ki: 

 

1/A. A hulladék tömegének meghatározására használt mérleg hitelesítéséről szóló igazolás másolatát a 

korábbi igazolás érvényességi idejének lejártát követő 15 napon belül meg kell küldeni a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére. 

 

3/A.   A pénzügyi garanciaként elkülönített letéti összegről szóló érvényes pénzintézeti igazolás másolatát 

meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére, melynek kedvezményezettje a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály. Számítással igazolni kell továbbá az elkülönített összeg 

megfelelőségét. 

Határidő: a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.  



4 

 

 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Osztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

BK/KTF/04921-2/2022. ikt. számú szakkérdés vizsgálata. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (1163 Budapest, Újszász u. 37-39.), mint ügyfél részére a 

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 280. 01528/2 hrsz. alatti ingatlanon veszélyes hulladék 

gyűjtésére, tárolására és előkezelésére vonatkozó a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály által JN-07/61/03529-23/2018 iktatószámon kiadott 

jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének módosításához.  

 

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

természetvédelmi szempontból hatóságunk hozzájárulását a következő előírások alapján megadja: 

 

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 mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a 

minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni. 

3. Panaszra okot adó zajterhelés nem következhet be, az üzemi és szállítási tevékenység végzése a 

környéken élők nyugalmát nem zavarhatja. 

4. A gépjárművek. technológiai berendezések rendszeres karbantartásával meg kell akadályozni az 

üzemzavarokat, a rendkívüli zajterhelést. 

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 a 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. 

9. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű 

megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.  

10. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a 

terület eredeti állapotába való visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni. 

11. Káreseményt követően meg kell vizsgálni, hogy a földtani közeg elszennyeződött-e, majd az 

eredményről tájékoztatni kell a környezetvédelmi hatóságot. A rendkívüli eseményeket az 

üzemnaplóban kell rögzíteni. 

 

2. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 10746-2/2022/h Nyt. számú szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

A katonai egészségügyi államigazgatási szervként eljáró Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

Közegészségügyi és Járványügyi Hatósági Osztály (a továbbiakban: Hatóság) az MH ARB JN-

07/61/03529-23/2018. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedélyének módosításához - 

közegészségügyi szempontból - az alábbi kikötésekkel hozzájárul: 

 

  - Be kell tartani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.   

25.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat. 
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  - Be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásait. 

- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről    

szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

- Be kell tartani 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 rendeletben foglalt előírásokat. 

 

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

*** 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2736-1/2021.ált.szakhatósági állásfoglalása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály által - a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (1163 

Budapest, Újszász u. 37-39.) kérelmére, a Kecskemét- Hetényegyháza 01528/2 hrsz. szám alatti telephelyen 

veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés tevékenységekre kiadott JN-07/61/03529-23/2018. számú 

hulladékgazdálkodási engedély módosítása tárgyban - megküldött BK/HGO/04342-4/2022. számú 

szakhatósági megkeresésére a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi 

szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

A hulladékgazdálkodási engedély módosításához hozzájárulok. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 

bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

2.  Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Kirendeltségvezető 35310/1559-2/2022.ált. szakhatósági állásfoglalása: 

 

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (székhely: 1163 Budapest, Újszász u. 37-39.) 6044 

Kecskemét, Belsőnyír 280. szám alatti telephelyén veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés 

tevékenységekre vonatkozó - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály jogelődje által JN-07/61/03529-23/2018. 

iktatószámon kiadott, jelenleg is érvényes – hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása érdekében 

megkereste a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségét (a továbbiakban: hatóság) szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. A hatóságom előtt 

indult eljárásban az engedélymegadásához 

 

kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

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

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

Az aktualizált üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot a hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyja. 
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3. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 16511-4/2022. számú végzése: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/04342-

4/2022. számú megkeresésére - a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis [székhely: 1163 

Budapest, Újszász u. 37-39.] megbízásából Budai Ibolya környezetvédelmi előadó által előterjesztett a 

Kecskemét, 01528/2 hrsz. (a közhiteles ingatlan nyilvántartás szerint címmel nem rendelkező) alatti 

telephelyen veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés tevékenységekre vonatkozó JN-

07/61/03529-23/2018. számon kiadott jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének 

módosítása iránti eljárásban - szakhatósági állásfoglalás kiadása tárgyában indult eljárást hatáskör 

hiányában  

 

megszüntetem. 

 

Döntésem nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások (pl. tulajdonosi, kezelői stb.) beszerzése alól.  

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az, az ügy érdemében folytatott 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. 

 

A kérelmező 90.000 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 Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (székhely: 1163 Budapest, Újszász u. 37-39., KÜJ szám: 

102 047 376, hivatalos elektronikus elérhetősége: 15714132#cegkapu)  megbízásából Budai Ibolya 

környezetvédelmi előadó képviseleti jogának igazolása nélkül 2022. június 7. napján –  a Magyar Honvédség 

Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság 6044 Kecskemét-Hetényegyháza,  Belsőnyír út 280., 01528/8 

https://e-kormányablak/
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hrsz. szám alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés tevékenységekre vonatkozó a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály jogelődje a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály által JN-07/61/03529-23/2018. iktatószámon kiadott jelenleg 

is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztályán. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály megállapította hatáskörének és illetékességének a hiányát és 2022. június 7. 

napján a hulladékgazdálkodási engedélymódosítási kérelmet átette a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási 

Osztályához (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság). 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság 2022. július 16. napján kelt BK/HGO/04342-6/2022. iktatószámú 

végzésével a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 4.6.+11 és 37. pontja alapján meghatározott 

90.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére, illetve Budai Ibolya környezetvédelmi előadó 

képviseleti jogának az igazolására hívta fel a kérelmező ügyfelet.  

 

A továbbiakban a hulladékgazdálkodási hatóság a BK/HGO/04342-7/2022. számú végzésben ismételt 

hiánypótlásra hívta fel a kérelmező ügyfelet az állábiak szerint:   

 

1. Kérjük, nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a JN-07/61/03529-23/2018. iktatószámon kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély rendelkező rész VII. fejezet 1. pontjában rögzített előírásoknak 

megfelelően hitelesített  mérleg rendszeresítésre került-e a telephelyen, amennyiben igen, mikor. Kérjük 

nyújtsák be a hulladékgazdálkodási hatóság részére a hulladék mérlegelésre használt mérleg érvényes 

hitelesítési igazolását. 

2. Kérjük, hogy a telephelyen egyidejűleg gyűjteni tervezett 16 01 14* hulladék azonosító kódú hulladék 

pontos mennyiségét adják meg a JN-07/61/03529-23/2018. iktatószámú engedélyben szereplő 

mértékegységben (kg). 

3. Kérjük, vizsgálják felül az elkülönítetten lekötött pénzügyi garancia összegének megfelelőségét az 

egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyiség változása tekintetében. 

4. Kérjük, nyújtsák be az aktualizált üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát az egyes 

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

29.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. 

 

A BK/HGO/04342-7/2022. számú hiánypótlási felhívást a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis a 

152171909202206201349348402 érkeztetési számú letöltési igazolás alapján 2022. június 22. napján 

átvette. Budai Ibolya környezetvédelmi előadó 2022. június 24. napján elektronikus úton megküldte a 

hulladékgazdálkodási hatóság részére a hiánypótlásban előírtakat, azonban a lekötött összeg megfelelősége 

hiánypótlási pont vonatkozásában 2022. július 18. napjáig határidő hosszabbítást kért. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság 2022. június 29. napján kelt BK/HGO/04342-16. számú végzésével a 

határidő hosszabbítási kérelmet elfogadta. 

 

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 2022. július 18. napján nyilatkozatot nyújtott be, mely szerint 

a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének helyszínén bekövetkező bármilyen nemű káresemény 

esetén a HM Védelemgazdasági Hivatal kötelezettséget vállal a káresemények felszámolására az Országos 

Környezeti Kármentesítési Program „Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése” elnevezésű 

program keretein belül. A beküldött nyilatkozat azonban nem felel meg a BK/HGO/04342-7/2022. 

iktatószámú végzésben előírt pénzügyi garanciaként elkülönített összegről szóló fedezetigazolásnak, mely 

nem az esetlegesen bekövetkező káresemények felszámolására, hanem a telephelyen egyidejűleg tárolható 

hulladékok szükség szerinti, hulladékgazdálkodási hatóság által történő elszállíttatása és kezeltetése 

költségének fedezetéül szolgál. A pénzügyi garanciaként lekötött összegre vonatkozóan a rendelkező rész 

V.) pontjában rögzített előírást a 439/2012. Korm. rend. 7. § (1) bekezdés e) pont és a 9. § (1) bekezdés i) 

pont, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 70. § (1) bekezdés alapján határoztuk meg. 
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A telepített mérleg hitelesítése 2023. március 25. napjáig érvényes. A hitelesítés érvényességének lejártát 

követő időszak tekintetében a rendelkező rész V.) pontjában tettünk előírást a mérésügyről szóló 1991. évi 

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

 

Az ügyfél mulasztása az ügyintézési határidőben nem tartozik bele. Az ügyfél mulasztásának kezdeti 

időpontja 2022. június 22. napja a BK/HGO/04342-7/2022. számú hiánypótlási felhívás átvételének a napja. 

Az ügyfél mulasztása jele esetben 2022. július 18. napjáig tartott. A hulladékgazdálkodási engedélykérelem 

beérkezésének másnapjától (2022. június 7. napjától) egészen 2022. augusztus 22. napja a hiánypótlás 

átvételének a napjáig az ügyintézési határidőből 15 nap telt el.  A határidő folytatásának időpontja 2022. 

július 18. napja, a 30 napos ügyintézési határidőből fennmaradt 15 nap 2022. augusztus 1. napján jár le. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 37 § (2) 

bekezdése alapján „az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.” 

 

Az Ákr. 50 § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján: „az ügyintézési határidőbe nem számít be 

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

b) az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.” 

 

Az Ákr. 52 § (4) bekezdése alapján „ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka 

szünetel, a határidő - az ügyintézési határidő kivételével - a következő munkanapon jár le.” 

 

A 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: 

A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis JN-07/61/03529-23/2018. iktatószámú engedély határozata, 

amely veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására és előkezelésére jogosítja fel, 2018. november 23. napján 

került kiadványozásra. Az engedély 2023. november 30. napjáig érvényes. 

 

Az előterjesztett dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 

a jelenleg hatályos engedélyét kívánja módosítani a hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható 

hulladékok körének kiegészítésével és mennyiségének ~15 %-os növelésével. 

A kérelemben megnevezett új hulladék típus rögzítésének és a hulladékok éves gyűjthető mennyiség 

módosítása engedélyben történő rögzítésének jogszabályi akadálya nincs. Az összes engedélyezett veszélyes 

hulladék éves gyűjthető mennyisége 248 400 tonna/év-re módosul. A gyűjteni tervezett veszélyes hulladékok 

köre a 16 01 14* hulladék azonosító kódú hulladékkal egészül ki.  
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A módosítás az alapengedély „V.) Az engedélyezett tevékenységek és az érintett hulladékok köre, 

mennyiségekkel”, „VI.) A kérelmezett tevékenység, valamint annak megvalósítására rendelkezésére álló 

tárgyi feltételek” és „VII.) A tevékenységre és havária esetére vonatkozó előírások” című részeit érinti. 

 

Az engedélykérelem részeként előterjesztésre került az alapengedély VII.) fejezet 1. és 7. előírásainak 

teljesítésére szolgáló aktualizált üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat, valamint a telephelyen telepítésre 

került TCS-B-300 típusú 300 kg méréshatárú mérleg. 

 

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése 

szerinti tartalommal készült és összhangban van az alapengedélyben és az engedély módosítási kérelemben 

foglaltakkal. 

 

Az Ákr. 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 54. 55. 56 pontjában (környezetbiztonság 

katasztrófavédelmi vizsgálata), és 53. pontjában (helyi természetvédelem) meghatározott szakkérdések 

tekintetében a katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelmért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági 

társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

20/2018. (II.14.) Korm. rendeletben valamint 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 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

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

hatóság fenti számú megkeresésében a környezetvédelemi és természetvédelmi hatóság állásfoglalását kérte 

a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (1163 Budapest, Újszász u. 37-39.), mint ügyfél részére a 

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 280. 01528/2 hrsz. alatti ingatlanon veszélyes hulladék 

gyűjtésére, tárolására és előkezelésére vonatkozó a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály által JN-07/61/03529-23/2018 iktatószámon kiadott 

jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének módosításához. 

 

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

alábbiakat állapította meg:  

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 

280. 01528/2 helyrajzi szám alatti ingatlanon jelenleg is veszélyes hulladékok gyűjtési, tárolási és előkezelési 

tevékenységet végez a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi Főosztály által JN-07/61/03529-23/2018 iktatószámon kiadott jelenleg is érvényes 
hulladékgazdálkodási engedélye szerint.  

Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Hetényegyháza) JN-07/61/00521-

05/2019. iktatószámú működési engedélyében foglalt használt fagyálló folyadék regenerálás technológia az 

újonnan beszerzett fagyálló folyadék tulajdonságai miatt nem alkalmazható, ezért az alakulatoknál 

keletkezett veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék előírásszerű elhelyezésére, gyűjtésére igény 

keletkezett. 

A helyben keletkezett veszélyes hulladékot a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 

Bázisparancsnokság központi veszélyes hulladék gyűjtőhelyének keleti részén, 3 m x 8 m-es betonozott 

területen tervezik ideiglenesen tárolni egy 18 m
3
 térfogatú földfeletti, fekvőhengeres, duplafalú műanyag 

tartályban. A külső alakulatoktól 200 literes hordókban átvett fagyálló folyadékot lefejtik a fenti, DA 18-

600-03/560360 jelű tartályba, mely saját acél tartószerkezetben – fémkeretben helyezkedik el. A tartály 2 db 

600 mm-es dómmal, dómfedéllel rendelkezik. A beszállított veszélyes hulladék (16 01 14*) kezelését nem 
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tervezik, azt szerződött partner részére adják át megsemmisítésre félévente, így évente kb. 2 x 18 m
3
 

hulladék mennyiséggel számolnak. 

 

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 a beruházással nem létesül a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrás. 

 

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-Hetényegyháza külterületén, különleges-honvédelmi 

övezetben van. Környezetében mezőgazdasági kertes övezet található lakóépületekkel.  

 

Földtani közeg védelmi: 

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 műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés alapján írtuk elő. 

 
Táj- és természetvédelem: 

Az érintett Kecskemét 01528/2 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 

2000 területnek nem része. Az érintett terület továbbá antropogén hatóságoknak kitett, rajta a rendelkezésre 

álló információk 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 környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III.12) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 4. és 6. 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 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 10746-2/2022/h Nyt. számú szakhatósági 

állásfoglalásának az indoklása: 

 

Az MH ARB JN-07/61/03529-23/2018. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása 

tárgyában - engedélyezési eljárás van folyamatban. Az eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya a 

katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat, a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok 

vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 20/2018. (II. 

14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint az 1. és 2. számú melléklete szerinti 

közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatban megkereste a Hatóságot, mint a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező katonai egészségügyi államigazgatási szervet. 

 

A Hatóság a benyújtott dokumentumot áttanulmányozta és az alábbiakat állapította meg: 
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Az MH ARB JN-07/61/00521-05/2019. iktatószámú működési engedélyben megjelölt fagyálló folyadék 

regenerálás technológia nem alkalmazható, az újonnan beszerzett fagyálló folyadék tulajdonságai miatt. 

Tekintettel arra, hogy az alakulatoknál keletkezett veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék 

előírásszerű elhelyezésére, gyűjtésére a fentiek miatt igény keletkezett, szükségessé vált a JN-07/61/03529-

23/2018. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély módosítása.  

Az MH ARB az érintett telephelyén veszélyes hulladék (160114* veszélyes anyagokat tartalmazó folyadék) 

gyűjtését tervezi, maximum egy év időtartamra. A fagyálló tervezetten 200 literes acélhordókban érkezik a 

magyar honvédség alakulataitól. A helyben keletkezett, valamint az alakulatoktól 200 literes hordókban 

beérkező, majd lefejtésre kerülő veszélyes hulladék, az érintett telephelyen a központi veszélyes hulladék 

gyűjtőhely keleti részén 3 m * 8 m szabadtéren, betonozott felületen elhelyezett 18 m
3
-es földfeletti, 

fekvőhengeres, duplafalu, GRP Plasticor Kft. gyártmányú, műanyag tartályban kerülne betárolásra. Az MH 

ARB a gyűjtésre került hulladékok elszállításáról szerződött partner által gondoskodna.  

A tevékenység végzése során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint 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 előírásai szerint kell eljárni. 

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási engedély módosítása - 

közegészségügyi szempontból - a rendelkező részben tett kikötésekkel megadható.  

A szakhatósági eljárást a Rendelet 2. §-a szerinti kijelölés alapján folytatta le a Hatóság, figyelembe véve az 

egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdés d) és f) 

pontjaiban foglaltakat. 

 

A szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, valamint a 81. § (1) bekezdése szerinti formában és tartalommal a 

hivatkozott jogszabályok alapján adta meg a Hatóság.  

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

 

A szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

1. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2736-1/2021.ált.szakhatósági állásfoglalásának az 

indoklása: 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú, 2022. 

június 15. napján érkeztetett ügyiratában a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis (1163 Budapest, 

Újszász u. 37-39.) kérelmére, a Kecskemét-Hetényegyháza 01528/2 hrsz. szám alatti telephelyen veszélyes 

hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés tevékenységekre kiadott JN-07/61/03529-23/2018. számú 

hulladékgazdálkodási engedély módosítására indult eljárásban a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

 Hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy 

a módosítás a fagyálló folyadék gyűjtésére vonatkozik, melyet a központi veszélyes hulladék gyűjtőhely 

keleti részén 3 m x 8 m betonozott részen, szabadtéren elhelyezett 18 m3-es, fekvőhengeres, duplafalú 

műanyag tartályban terveznek gyűjteni, melyet tervezetten félévente szállíttatnak el a megbízott céggel. 

 

A tartály kialakításával és elhelyezésével a műszaki védelem biztosított. 
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A fentiek alapján megállapítottam, hogy a módosításának vízgazdálkodási-, és vízvédelmi akadálya nincs. 

 

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

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

beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2022. június 15. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 

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. 

 

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 55. és 56. pontjában foglaltak 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. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Kirendeltségvezető 35310/1559-2/2022.ált. szakhatósági állásfoglalásának indoklása: 
A Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis megbízásából kérelmet benyújtó Budai Ibolya 

környezetvédelmi előadó, 2022. június 7. napján előterjesztett – a Magyar Honvédség Anyagellátó 

Raktárbázis Bázisparancsnokság 6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír út 280., 01528/2 hrsz. szám 

alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés tevékenységekre vonatkozó a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály jogelődje a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

Főosztály által JN-07/61/03529-23/2018. iktatószámon kiadott jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási 

engedélyének módosítása iránti – kérelme ügyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, 

mint engedélyező hatóság 2022. június 16-án megkereste a Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, 

mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A benyújtott dokumentáció, valamint a 35310/1559-1/2021.ált. számú jegyzőkönyvben rögzített 

helyszíni szemle tapasztalatai alapján fent részletezettek szerint döntöttem. 

 

Szakhatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú 

melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű táblázat 59. pontjában meghatározott vizsgálatokat 

lefolytatta, amely során az alábbiakat állapította meg: 

 

A vizsgált helyszínen az Ügyfél tevékenységéből adódóan különféle összetételű és mennyiségű veszélyes és 

nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és előkezelése történik. 

A technológia üzemeltetése és az üzemszerű működés során a környezetbe jutó veszélyes anyagok 

kikerülésének lehetősége csekély mértékben áll fenn. 

Az iparbiztonsági előírásokat a helyszíni szemle időpontjában a telephely területén 

maradéktalanul megtartják. 

A terület fekvéséből adódóan ár- és belvíz a kérdéses területet nem veszélyezteti. A hulladékkezelésből, illetve 

gyűjtésből származó környezeti veszély minimális. 

A tűzvédelmi szempontokat vizsgálva a telephely a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. 
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A fentiek alapján az Ügyfél kérelméhez (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása és 

előkezelése tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosításához) szakhatóságként 

kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom jogalapja a R. 1. számú melléklet 19. pontja, valamint az általános 

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

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

 

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. számú, „Egyéb ügyek” megnevezésű 

táblázat 59. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 
 

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a 16511-4/2022.  számú szakkérdésben a rendelkező 

részben foglaltakat az alábbiak szerint indokolja: 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.) BK/HGO/04342-4/2022. 

számon - a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis megbízásából Budai Ibolya környezetvédelmi 

előadó által előterjesztett a Kecskemét, 01528/2 hrsz. (a közhiteles ingatlan nyilvántartás szerint címmel nem 

rendelkező) alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtés, tárolás és előkezelés tevékenységekre vonatkozó 

JN-07/61/03529-23/2018. számon kiadott jelenleg is érvényes hulladékgazdálkodási engedélyének 

módosítása iránti 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 

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 53. pontja 

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

tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek 

megfelel-e, ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint. 

Megállapítottam, hogy a Kecskemét, 01528/2 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. 
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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 90.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, FM rendelet 1. számú melléklet 4.6.+11 és 37. 

pontjai 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. 

 

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, 2022. július 25. 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

 kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Zombor Attila 

főigazgató 
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Kapják:  

1.  Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis 15714132#cégkapu                 

2.  Budai Ibolya környezetvédelmi előadó ügyfélkapu(4T)           

3. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.)                         HKP                   

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

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

5.   Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti  

      Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.)                     HKP 

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

7.   BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  

      Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály                                                                 HKP       

 8.  Hatósági nyilvántartás 

 9.  Irattár 
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