
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

 
Ikt. szám: BK/KTF/07077-20/2021. 

Hiv. szám: - 

Ügyintéző:  Bene Nikolett 

                   dr. Mátyás Krisztina 

                   Szabó László 

                   Dömsödiné Szebelédi Krisztina 

                   Sirok Attila 

Telefon:      +36 (76) 795-876 

                    +36 (76) 795-861 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 

 
Tárgy: „Váczi István e.v., Solt 2840/68 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékgyűjtő telep kapacitásbővítése tárgyú előzetes 

vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 
H A T Á R O Z A T 

 

 

Váczi István egyéni vállalkozó (székhely: 6320 Solt, Gyöngyvirág u. 3., adószám: 44053626-2-23) 

meghatalmazása alapján az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég 

rövidített elnevezése: ABDIÁS-ÖKO Kft., székhely: 6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 3/A, Cg. 03-09-

123612, adószám: 23709171-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23709171#cegkapu) által 2021. 

június 25. napján – Solt 2840/68 hrsz-ú ingatlanon vasudvar és méhtelep kapacitásbővítés tárgyú – előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 108. pontja – „Fémhulladékgyűjtő, -

előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket)” – szerint minősül, nem feltételezhető 

jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot 

végezni. 
 

A R.5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban Kvtv.) 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység csak a szükséges 

hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg, az alábbi feltételekkel: 

 

Előírások: 

1. Az esetleges cserjeirtást, fakitermelést vegetációs időszakon kívül (szeptember 1-től március 1-ig) 

kell elvégezni. 

2. A régi épületeken megtelepedő füstifecske (Hirundo rustica) és molnárfecske (Delichon urbicum) 

fészkeket meg kell őrizni, amennyiben azok eltávolítása szükségessé válik, azt természetvédelmi 

engedély birtokában lehet megvalósítani. 

3. Amennyiben a régi épületek padlásterében bagolyfélék telepednek meg, haladéktalanul értesíteni 

kell a területileg illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot.  

4. A telep területén a gyomosodás és az invazív növényfajok terjedésének megakadályozása érdekében 

évenként többszöri kaszálás végzése szükséges továbbra is 

 

 

* 
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Szakkérdések vizsgálata: 

 

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település- 

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a 

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

1.1. A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés 

feltételeiről,- beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres 

tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjét is – a hulladékkezelő 

szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével.  

1.2. A tevékenység végzése során törekedni kell az egészségügyi kockázatok minimalizálására. 

1.3. A telephely üzemelése során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt és 

fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy 

csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti. 

1.4. A telephely területén rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell 

végezni. 

 

2. örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, 

műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti 

lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1.  Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy 

nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi 

szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

 

3.1. A tevékenységből adódóan a telephelyről hulladék a környező termőföldekre közvetve vagy 

közvetlenül sem kerülhet, a termőföldek nem szennyeződhetnek, minőségükben a tevékenységből 

adódóan kár nem keletkezhet. 

 

4. földvédelmi szakkérdésben,így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata: 

 

4.1. A tervezett beruházás a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 

hatálya alá eső területet érint, ezért a termőföld igénybevételének megkezdését megelőzően a 

termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása szükséges az 

ingatlanügyi hatóságnál. 

 

A más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:  

-  az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi szám) 

- a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, 

- a más célú hasznosítás pontos célját és tervezett időtartamát, ha időleges. 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

- az állami ingatlan- nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem régebbi 

hiteles szemle másolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más célú 

hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, kivéve, ha a 

kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik. 

-  talajvédelmi tervet 

- az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe 

tartozó területet érint.  
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5. hulladékgazdálkodási szakkérdésen, így a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedésekre, a 

hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésére, a hulladékgazdálkodási előírások 

alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatára, a tevékenység végzése során 

képződő hulladék elhelyezésére, a hulladék kezelésének megfelelőségére, továbbá a 

hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokra, valamint építésnél az építési és a bontási 

hulladékok kezelésére kiterjedően 

 

A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékkezelési szempontból kifogást nem emelünk. 

Hulladékgazdálkodási szempontból hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

A beruházás az alábbiak figyelembe vételével valósítható meg: 

 

5.1. A keletkezés helyén a hulladékok elszállításig történő ideiglenes tárolása termelési hulladék 

gyűjtésének minősül, azonban nem hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenység a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 54. § (3) bekezdése és 12. § (1) 

bekezdése szerint. 

5.2. A hulladék gyűjtőhelyek (üzemi, munkahelyi) kialakítását és üzemeltetését az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 

(IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint kell végezni. Üzemi gyűjtőhely létesítése esetén 

az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát az üzemeltetés megkezdése előtt legalább 30 nappal 

jóváhagyásra a hulladékgazdálkodási hatóság részére be kell nyújtani. 

5.3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék 

területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell 

akadályozni. 

5.4. A létesítés és az üzemeltetés során a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a 

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint azonosító kód alá kell 

besorolni, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése 

érdekében szelektíven kell gyűjteni. A hulladék további kezelésre csak az adott hulladék típusra 

érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható át. A 

hulladékgazdálkodási engedély meglétéről és hatályosságáról a hulladék átadását megelőzően meg 

kell győződni.  

5.5. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

előírásait kell betartani. A Ht. 56 § (1) bekezdése alapján veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási 

engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet. 

5.6. A keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. Korm. 

rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján nyilvántartást kell vezetni, és a 10 §. alapján adatszolgáltatást 

teljesíteni. 

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

tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell 

őrizni. 

 

 
* 

 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/2949-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása az 

alapkérelemre: 
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„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (Kecskemét) BK/KTF/07077-5/2021. számú megkeresésére Váczi István ev. (6320 Solt, 

Gyöngyvirág u.3.) meghatalmazása alapján az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki, Szolgáltató Kft. (6090 

Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) által előterjesztett, a Solt, 2840/68 hrsz-ú ingatlanon vasudvar és méhtelep 

kapacitásbővítése ügyében készült előzetes vizsgálati dokumentációra a vízügyi-vízvédelmi hatóság 

szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadja. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.  

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az 

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében lehet élni.” 

 

* 

 

A kérelmező 750 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizetett, melyből 500 000,- Ft visszautalásáról 

intézkedem. Egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 

 

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 keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez 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.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 

 I N D O K O L Á S 

 

 

Váczi István egyéni vállalkozó (székhely: 6320 Solt, Gyöngyvirág u. 3.) meghatalmazása alapján az 

ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által 2021. június 25. napján – 

Solt 2840/68 hrsz.-ú ingatlanon lévő hulladékgyűjtő telep kapacitásbővítés tárgyú – a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő, amely alapján 

2021. június 26. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az engedélyt kérő azonosító adatai: 

Neve:  Váczi István egyéni vállalkozó  

Székhely:  6320 Solt, Gyöngyvirág u. 3. 

Adószáma: 44053626-2-23 

KÜJ szám:  101 081 528 

KTJ szám: 100 588 139 

 

A beruházás helye: 
Telephely címe:  6320 Solt, Kecskeméti út 29. 

Művelési ága:  kivett ipartelep és gazdasági épület 

Tulajdonos: Váczi István 

  

Tervezett tevékenység: Fémhulladék gyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep  

Kapacitás:  10 540 t/év nem veszélyes hulladék 
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Az érintett ingatlan adatai:   

Helyrajzi száma:  Solt 2860/68 hrsz. 

Nagysága:  12578 m
2
 

A telep súlyponti EOV koordinátái: X=162 070 

 Y=647 393 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

Neve:  ABDIÁS-ÖKO Mérnöki és Szolgáltató Kft.  

Cím: 6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A. 

 

Szakértő: - Szűcs Pál (03-0498) 

Szakértői jogosultság:  SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 - Varga Zsombor 

 Környezetvédelmi előadó  

 

A kérelmező ügyfél 750 000,- Ft pénzösszeg befizetését igazolta a kérelme mellékletében, amelyből 500 

000,- Ft visszautalásáról intézkedtem, a rendelkező részben foglaltak szerint. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Solt település vonatkozásában a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal –jár el. 

 

Az ingatlan elhelyezkedése: 

Az érintett terület Bács-Kiskun megyében, a Duna középső szakaszának bal partján, az Alföld nyugati 

peremén terül el. A fővárostól Déli irányban 100, a megyeszékhelytől, Kecskeméttől Nyugatra 55, 

Kalocsától Északra 33 kilométerre helyezkedik el. A telephely címe: 6320 Solt, Kecskeméti út 29., 2840/68 

hrsz. A telephely közvetlen csatlakozással rendelkezik az 52-es számú Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű 

főúthoz.  

 

A tervezett tevékenység célja: 

A kérelmező a BK-05/KTF/00074-4/2020. számú engedélye alapján a Solt, Kecskeméti út 29. (2840/68 

hrsz.) alatti ingatlanon jelenleg is veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtését, 

valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi.  

A telepen a nem veszélyes hulladékok tárolására 20 db (2-21-ig számozott) tárolótér található, amelyek 

területe jelenleg összesen 5556 m
2
.  

A telepen a nem veszélyes hulladékok elhelyezésére, egyes tároló részek kisebb átalakításával 5696 m
2
 

tárolótér kerül kialakításra, amely a meglévő tárolóterülethez képest kb. 3 %-os növekedést jelent. 

A telephely jelenlegi építményei: 

 Iroda és szociális épület:10 m
2
 

 Raktár, géptár: 80 m
2
 

 Mázsaház: 20 m
2
 

 Nem veszélyes hulladék tároló: 5556 m
2 

 
Veszélyes hulladék tároló: 24 m

2
 

 

A tervezett tevékenység: 

A telephelyre a lakosság, a vállalkozások, valamint a saját beszállítás keretein belül bekerülő hulladék 

tömegét mérlegen meghatározzák, majd a mérlegelés során a hulladékok fajtáját és szennyezés-mentességét 

szemrevételezéssel ellenőrzik. A mérlegelés fajtánként kiválogatva történik, így egy esetleges szennyezés, 

vagy veszélyes összetevő jól azonosítható, elkülöníthető. Ezen anyagok átvételét az átvevő személy 

megtagadja. A begyűjtött hulladékokat arra jogosult, hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozások 

részére értékesítik. 
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Az előkezelés során felhasznált eszközök: 

- rakodógép, 

- lángvágó berendezés, 

- gyorsdaraboló (flex), 

- kéziszerszámok. 

 

* 

 

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

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, illetve tényállás tisztázás volt szükséges), hatóságunk a 43. § (2)-(3) 

bekezdése alapján a BK/KTF/07077-2/2021. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az 

eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező 

ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és 

arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Hatóságunk az R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2021. július 2. napján, 

BK/KTF/07077-3/2021. számon közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó 

iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A 

közlemény 2021. július 5. napjától a Solti Közös Önkormányzati Hivatal közterületi hirdetőtábláján 

kifüggesztésre került 21 napos időtartamra, a közlemény levételének napja: 2021. július 27. 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt. 

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormány Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és 

Hatósági Nyilvántartó Osztály hivatkozott számon megkereste hatóságomat 71/2015. (III.30.) Korm. 

rendelet 28. §. (1) bek. alapján az 5. sz. melléklete I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekben, 

szakvélemény megkérése céljából.  

 
A vizsgálati dokumentáció a  

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f79232114017a622f8a4b1947/2072/-

4781661668885957866/07077-1-2021%20V%C3%A1czi%20Istv%C3%A1n%20e.v._Solt_EVD.zip  

 
tárhelyen volt elérhető.  

 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 

1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 

szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben, a „kémiai biztonságról” szóló 2000. évi 

XXV. tv., a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáskörébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rend., valamint a fertőző betegségek és járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) NM. rendeletben 

megállapított közegészségügyi, környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam elő.  

 

Szakmai álláspontomat „A környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és 

az 5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „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.) Korm. rendelet 4. § (1), 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f79232114017a622f8a4b1947/2072/-4781661668885957866/07077-1-2021%20V%C3%A1czi%20Istv%C3%A1n%20e.v._Solt_EVD.zip
https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f79232114017a622f8a4b1947/2072/-4781661668885957866/07077-1-2021%20V%C3%A1czi%20Istv%C3%A1n%20e.v._Solt_EVD.zip
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5. §, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV 23.) Kormány rendelet 2. § (4) és 

(5) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

 
Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak 

tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, 

az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal 

abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény 

intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) felé azt haladéktalanul 

bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése 

szerint feltárásra jogosult intézményt.  

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság 

kiszabását vonja maga után.  

 

Hatóságom illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdés állapítja meg.  

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 

az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A talajvédelmi hatóság az előzetes dokumentációt elfogadja, a beruházás a rendelkező részben tett előírás 

figyelembevételével valósítható meg. 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § 2) 

bekezdése, az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet 28. § (1) 

bekezdése tartalmazza. 

 

 

4. A földvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály eljárást folytat, Váczi István egyéni vállalkozó (6320 Solt, 

Gyöngyvirág u. 3) meghatalmazása alapján a Solt 2840/68 helyrajzi számú  ingatlanon vasudvar és méhtelep 

kapacitásbővítése,előzetes vizsgálati eljárás folytat 

 

A beruházás termőföld igénybevételét teszi szükségessé, abban az esetben más célú hasznosítás 

engedélyezése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatósághoz be kell nyújtani, a termőföld védelméről szóló 

2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt.) 12.§-ában foglaltak alapján. 
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Helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a tervezett beruházással kapcsolatos munkálatok még 

nem kezdődtek el. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. földvédelmi 

szakkérdés tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, 

8/A. §-a alapján járt el, figyelemmel  a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés alapján. 

 
 

5.Hulladékgazdálkodási szakkérdés vizsgálatának indoklása 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2021. július 2. 

napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a Váczi István egyéni vállalkozó (6320 Solt, 

Gyöngyvirág u. 3.) meghatalmazása alapján az ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz utca 

3/A) által előterjesztett – a Solt 2840/68 hrsz.-ú ingatlanon vasudvar és méhtelep kapacitásbővítés tárgyú – 

előzetes vizsgálati eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakmai álláspontját kérte. 

 

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

köteles vizsgálni. 

 

Telephelyen végzett tevékenység bemutatása 

Váczi István egyéni vállalkozó az BK-05/KTF00074-4/2020 számú engedélye (érvényes 2025. január 28. 

napjáig) alapján a Solt, Kecskeméti út 29. (2840/68 hrsz.) alatti ingatlanon jelenleg is nem veszélyes 

hulladék telephelyi gyűjtését, előkezelését, hasznosítását végzi. A fenti számú engedély szerint egyszerre 

legfeljebb 1.101 t kezelésre váró és hasznosításra előkészített hulladék deponálható, ami 1.540 t/év 

maximális engedélyezett mennyiség a gyűjtés és előkezelés tevékenységre. 

A telepen a nem veszélyes hulladékok tárolására 20 db (2-21-ig számozott) tárolótér található, amelyek 

területe jelenleg összesen 5.556 m
2
.  

 

Telephelyen  tervezett tevékenység 

A vállalkozó évente maximálisan 10.540 t/év mennyiséget kíván gyűjteni, előkezelni, a telepen egyszerre 

legfeljebb 2.919 t kezelésre váró és hasznosításra előkészített nem veszélyes hulladékot kíván deponálni. 

A fentiek alapján az előkezelési tevékenység volumene 34 tonna/nap. 

 

A telephelyre a lakosság, a vállalkozások, valamint saját beszállítás keretein belül kerül be a hulladék. A 

telephelyre beérkező hulladék tömegét hitelesített hídmérlegen, vagy hitelesített tolósúlyos mérlegen 

határozzák meg. Minden esetben a mérlegelést követően a nyilvántartásokba bevezetik a beérkezett 

hulladékok fajtánkénti mennyiségét. A begyűjtött hulladékokat arra jogosult, hulladékkezelési engedéllyel 

rendelkező vállalkozások részére értékesítik.  

 

Hulladékok hasznosítása 

A 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete értelmében a végzett, illetve a végezni kívánt 

hasznosítási tevékenység: 

    • R4 - Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása 

    • R5 - Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása 

A vállalkozó a begyűjteni kívánt összesen: 10.540 tonna/év nem veszélyes hulladékból, évente 1.050 tonnát 

kíván hasznosítani. 

 

Hulladék előkezelés 

A 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének értelmében a végzett, illetve a végezni 

kívánt előkezelési tevékenység: 

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

    • E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás) 

    • E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 

    • E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) 

    • E02 - 17 mechanikai tisztítás 
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A tervezett begyűjteni és előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok: 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 
Mennyiség 

(tonna/év) 

02  MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, 

ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-

ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS- FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 

02 01  Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat 

hulladéka 

02 01 10 Fémhulladék 10.540 

12  FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK  

12 01  Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék 

12 01 01 Vasfém részek és esztergaforgács 10.540 

12 01 03 Nemvas fém részek és esztergaforgács 10.540 

 15  CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ 

ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 01  Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék 10.540 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 10.540 

15 01 04 Fém csomagolási hulladék 10.540 

 16  A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK 

16 01  A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a 

terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó 

hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott 

hulladék) 

16 01 03 Hulladékká vált gumiabroncsok 10.540 

16 01 06 
Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más 

veszélyes összetevőt 
10.540 

16 01 17 Vasfémek 10.540 

16 01 18 Nemvas fémek 10.540 

16 01 19 Műanyagok 10.540 

17  ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL 

KITERMELT FÖLDET IS) 

17 02  Fa, üveg és műanyag 

17 02 03 Műanyag 10.540 

17 04  Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz 10.540 

17 04 02 Alumínium 10.540 

17 04 03 Ólom 10.540 

17 04 04 Cink 10.540 

17 04 05 Vas és acél 10.540 

17 04 07 Fémkeverék 10.540 

17 04 11 Kábel, amelyek különbözik a 17 04 10-től 10.540 

20  TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI 

HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), 

IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

20 01  Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

20 01 36 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 

a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 
10.540 

20 01 40 Fémek 10.540 

 Összesen: 10.540 
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Tervezett hulladéktárolók kialakítása:  

A telepen a biztonságos közlekedést szolgáló utak szabadon hagyásával a nem veszélyes hulladékok 

tárolására 2-21-ig számozott tárolótér kerül kialakításra, amelyek területe összesen 5.696 m
2
, a veszélyes 

hulladékok tárolására kialakított hulladéktároló az 1 és 1/a jelű tárolóhely 24 m
2
.  

A kezelési területek betonozottak, a tárolásra szolgáló területek betonozottak, aszfaltozottak, vagy murvával 

felszórtak. 

Az előkezeléshez tartozó tevékenység szilárd burkolatú területen fog történni.  

A vállalkozó a telepen egyszerre legfeljebb 2.919 tonna, kezelésre váró és hasznosításra előkészített nem 

veszélyes hulladékot kíván tárolni. A veszélyes hulladék egyszerre tárolható mennyisége változatlanul az 

engedély szerinti 12 tonna marad. 

 

A kezelés anyagmérlege 

A begyűjtött hulladék kizárólag fizikai előkezelésen fog átesni, anyagában, összetételében és mennyiségében 

nem módosul. A telepre beérkező hulladék általában már eleve szelektáltan érkezik, valamint az átvétel előtt 

és a lerakodás során újból meggyőződnek a hulladék egyéb anyagoktól való mentességéről. Minimális 

mértékben (kb. 0,1 %) előfordulhat, hogy egyéb szennyezőanyag kerül az átvett hulladék közé. Ezt később a 

háztartási hulladékhoz hasonló hulladékként, vagy amennyiben lehetséges, anyagonként elkülönítve 

kiválogatják és átadják engedéllyel rendelkező vállalkozásnak. 

 

A telepre begyűjtött előkezelésre váró hulladék: 10.540 tonna/év 

Az előkezelt hulladék mennyisége: 10.540 tonna/év 

Az előkezelt hulladékból hasznosításra kerülő mennyiség: 1.050 tonna/év 

 

Üzemelés során keletkező hulladékok 

Kommunális hulladékok 

A telepen keletkező háztartási hulladékokhoz hasonló hulladék (Azonosító kódja: 20 03 01 - egyéb települési 

hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) évi mennyisége 6 fő * 310 nap * 0,5 kg/nap = 930 kg/év, 

amit a keletkezés helyén fedeles kukákban gyűjtenek, majd 1100 l-es fém konténerben tárolnak elszállításig. 

A hulladék elszállítását a közszolgáltató végzi. 

 

Nem veszélyes hulladékok 

A tevékenység végzése során nem veszélyes hulladékok másodlagos hulladékként keletkezhetnek. Ezek 

anyagfajtánként elkülönítve kerülnek gyűjtésre munkahelyi gyűjtőhelyen.  

 

Veszélyes hulladékok 

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok a telephely elkülönített részén, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendeletnek megfelelően kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen történik, majd engedéllyel rendelkező 

szakcégnek kerülnek leadásra szerződés alapján, ártalmatlanítási céllal. A veszélyes hulladék munkahelyi 

gyűjtőhely kialakítása: “Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely” felirattal ellátott, fedett, betonozott 

aljzatú. 

 

Üzemelésből eredően keletkező veszélyes hulladékok:  

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Hulladék megnevezése  
Várhatóan keletkező 

mennyiség [ kg/év ] 

15 02 02* 

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 

szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott 

olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat (olajos rongy)  

100 

15 01 10* 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladékok (tisztítószeres flakon)  
15 

 

 

A telepen található gépek, berendezések szervizeltetését a tulajdonos szakcégekkel végezteti. Az olajos 

rongy a szakszervizet nem igénylő, napi karbantartási munkálatok során keletkezhet. 
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A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok a telephely elkülönített részén, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendeletnek megfelelően kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező 

szakcégnek adják át ártalmatlanítási céllal. A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kialakítása: felirattal 

ellátott, fedett, zárható, betonozott aljzatú. 

A munkahelyi gyűjtőhelyet a környezet szennyezését, illetve károsítását kizáró módon alakították ki, ahol a 

veszélyes hulladék legfeljebb 6 hónapig tartható. 

 

Nyilvántartás 

A hulladékok nyilvántartása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. 

 

A felhagyás időszakában keletkező hulladékok 

A vállalkozás a kérelemben szereplő tevékenységét előreláthatóan legalább 10 évig folytatni kívánja a 

jövőben, ezért felhagyásra, utógondozásra vonatkozó terv nem készült. A felhagyásra vonatkozó tervek 

elkészítése a tevékenység befejezését megelőzően fog elkészülni, az akkor érvényes jogszabályoknak 

megfelelően.  

 

 

Havária következtében várhatóan kialakuló hatótényezők 

Havária esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságokat azonnal értesítik, illetve a szükséges 

intézkedéseket a szennyeződés tovább terjedésének a megakadályozása érdekében meg kell tenni. A 

fentieknek megfelelve Váczi István rendelkezik havária események elhárítására készült kárelhárítási tervvel. 

 

A rendelkező rész 1. pontjában rögzített előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

(továbbiakban: Ht.) 54. § (3) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján tettük. 

A hulladék gyűjtőhelyek vonatkozásában a rendelkező rész 2. pontjában rögzített előírásokat az egyes 

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

Korm. rendelet 1. § d) és e) pontjai és a 13-17.§-ok alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontjában foglalt előírást a Ht. alapján 12. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontjában foglalt előírást a Ht. 63. § (1) bekezdése, 12. § (4) bekezdése 31. § (2) és (5) 

bekezdései alapján tettük.  

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a rendelkező rész 5. pontjában tett előírás a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. §-án és a 

Ht. 56. § (1) bekezdésén alapszik. 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírást a rendelkező rész 6. pontjában a Ht. 

65. § (1) és (5) bekezdései és a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó 3. § (1) bekezdése és 10. § 

alapján tettük.  

A nyilvántartások és bizonylatok megőrzési idejére vonatkozó rendelkező rész 7. pontja szerinti előírás a Ht. 

65. § (4) bekezdésén alapul. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet 

I. táblázat 18. pontja alapján adta meg nyilatkozatát.  

 

 

* 

 

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 

1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 

megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a hatóságunk 

a 2021. július 1. napján kelt, BK/KTF/07077-5/2021. számú levelével. 

  

A szakhatóság 35300/2949-1/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta, melyet a rendelkező 

részben előírtam. 
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A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

Szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2949-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (Kecskemét) a BK/KTF/07077-5/2021. iktatószámú megkeresésében Váczi István ev. (6320 Solt, 

Gyöngyvirág u.3.) meghatalmazása alapján az ABDIÁS-ÖKO Mérnöki, Szolgáltató Kft. (6090 

Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) által előterjesztett, a Solt, 2840/68 hrsz-ú ingatlanon vasudvar és méhtelep 

kapacitásbővítése ügyében készült előzetes vizsgálati dokumentációra 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 9. táblázat 2. és 3. pontjában (vízügy-vízvédelem) foglalt 

szakkérdések tekintetében kérte a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását. 

 

A területi vízügyi/vízvédelmi hatóság a kérelem, és a mellékletét képező dokumentációk alapján az 

alábbiakat állapította meg: 

 

Váczi István ev. a Solt, Kecskeméti út 29. sz. 2840/68 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék-gyűjtő, 

előkezelő és hasznosító telephelyet üzemeltet. A vállalkozó a napi begyűjtött hulladék mennyiségét 5/t nap 

mennyiség fölé kívánja emelni.  

 

A telephely tervezett kapacitása 10.540 t/év, 34 t/nap. 

 

A kibővített tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 105. a) pontjában meghatározott küszöbértéket 

meghaladó tevékenység miatt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására kötelezett tevékenység. 

 

Tevékenység helye: Solt, 2840/68 hrsz. 

 

Szakkérdések vizsgálata 

 

A telephely hatályos telepengedéllyel rendelkezik. A telephelyen a nem veszélyes hulladék gyűjtésére 5.686 

m2 számozott, burkolt illetve betonozott tárolótér szolgál. 

 

A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladékot mérlegelést követően elkülönítetten gyűjtik, szükség 

esetén előkezelik (darabolják, tömörítik, osztályozzák, mechanikusan tisztítják), majd hulladékkezelési 

engedéllyel rendelkező vállalkozók részére értékesítik. 

 

Vízellátás: 

A telephely vízellátása a városi vezetékes vízhálózatról történik. A hulladékkezelési technológiának vízigénye 

nincs. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A szociális épületben keletkező kommunális szennyvizet egy 10 m3-es zárt aknában gyűjtik, majd arra 

jogosult vállalkozóval szennyvíztisztító telepre szállíttatják ártalmatlanításra. 

 

Technológiai szennyvíz a tevékenység során nem keletkezik. 

 

Csapadékvíz elvezetés 

A telephelyen keletkező tiszta csapadékvíz a telephely burkolatlan részén elszikkad. 
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Vízvédelem 

Felszíni vízfolyás a telephely közelében nincs. 

 

Vízbázis védelem 

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis 

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetők. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások 

A telephely felszíni vízfolyást, nagyvízi medret nem érint. 

 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervnek (VGT) való megfelelés 

A tervezési terület a VGT2 szerint a Duna-völgyi Főcsatorna alegységében, az sp. 1.15.2. jelű víztesten 

helyezkedik el, a telephely kapacitás bővítése a vízgyűjtőgazdálkodásra nincs hatással. 

 

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely kapacitás bővítése nem befolyásolja negatívan az 

érintett felszíni- és felszín alatti víztestekkel kapcsolatos környezeti célkitűzések teljesülését, nincs szükség az 

érintett víztestek kedvezőtlen állapotváltozását okozó hatások mérséklése céljából külön intézkedések 

tervezésére, valamint további alternatív műszaki megoldások részletes vizsgálatára. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett kapacitásbővítés csapadékvíz 

elhelyezése megfelelően megoldott, a tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek minőségét 

rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a tervezési terület üzemelő-, illetve távlati vízbázis 

kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz– és a jéglevonulás feltételeit érdemben nem befolyásolja, a 

mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását az előzetes vizsgálati 

eljáráshoz előírások nélkül megadta. 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17.§ alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 1. számú melléklet 

9. táblázat 2. és 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja 

állapítja meg. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján hozta 

meg. 

 

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

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság az Ákr. 85.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat 

részére történő megküldését.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2021. július 1. napján kelt, BK/KTF/07077-7/2021. számú levelével – figyelemmel az R. 2021. 

május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a 

településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység telepítési 

helye szerinti település önkormányzatát. 

 

Solti Közös Önkormányzatának Jegyzője a megkeresésre a helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel, 

valamint a helyi természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással való 

összhangra vonatkozóan S/3595-4/2021 számon az alábbi nyilatkozatot adta:  

 

„Solt Város Önkormányzat részéről Németh István polgármester a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és 

Hatósági Nyilvántartó Osztály által BK/KTF/07077-7/2021. számú megkeresésére - „Váczi István 

e.v., Solt 2840/68 hrsz-ú ingatlanon vasudvar és méhtelep kapacitásbővítése” -, előzetes vizsgálati 
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eljárás ügyében nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység összhangban van Solt Város 

Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 6/2002. (V.2.) rendeletében, valamint Solt Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

megállapításáról szóló 11/2008.(VII.7.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

 

A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett beruházás megvalósítása és üzemelése során országhatáron 

átterjedő környezeti hatás nem következik be. 

 

Földtani közeg védelme 

 

Tevékenység megvalósulása, üzemelés 
A megvalósulás során talaj szempontjából egyedül taposással lehet számolni. Az üzemelés során, a 

telephelyen bekövetkező havária helyzetet leszámítva nem jelentkezik talajt érő negatív hatás. A fentiek 

alapján üzemszerű állapotot feltételezve a létesítmény a talajra káros hatással nem jár.  

 

Műszaki védelem 
A telephely szilárd burkolatú úton jól megközelíthető, teljes területe kerítéssel körbevett. A kezelési területek 

betonozottak, a tárolásra szolgáló területek betonozottak vagy tömörítettek, murvával felszórtak. Az 

előkezeléshez tartozó tevékenység kizárólag betonozott, fedett területen történik. 

A telepen keletkező háztartási hulladékokhoz hasonló hulladékot a keletkezés helyén hulladékgyűjtő 

edényzetben gyűjtik, majd 1100 l-es fém konténerben tárolják elszállításig. A hulladék elszállítását a 

közszolgáltató végzi. 

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékokat felirattal ellátott (1 és 1/a jelű), fedett, zárható, betonozott 

aljzatú, 24 m
2
 területű munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, ahol a veszélyes hulladék legfeljebb 6 hónapig 

tárolható. A veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át ártalmatlanítási céllal. 

 

Vízellátás 

A telephelyen felmerülő szociális-, ivó- és takarítási vízigényt a közműves vízhálózatról elégítik ki. Az 

összes éves vízigény 106,02 m
3
, melyből 93,00 m

3
 szociális, 3,72 m

3
 és 9,30 m

3
 takarítási vízigény. 

Technológiai vízfelhasználás nem várható. 

 

Szennyvízelhelyezés 

A keletkezett szociális szennyvizet vízzáróan kiképzett aknában történő gyűjtést követően a TI-TÓ Kft, mint 

helyi közszolgáltató szállítja el a városi szennyvíztisztító telepre. A szennyvíz mennyisége nagyságrendileg 

megegyezik a felhasznált víz mennyiségével. 

Az iroda és a szociális helyiségek takarítása során keletkező, takarítószerrel szennyezett felmosó vizet a 

kommunális szennyvízzel együtt gyűjtik. 

Technológiai vízfelhasználás nincs, ezért ebből eredő szennyvízkeletkezéssel nem kell számolni. 

 

Csapadékvíz elvezetés 

A telep burkolt felületére hulló, szennyezés mentes csapadékvíz az ingatlan területén található burkolatlan, 

zöldfelületeken elszikkad.  

 

Monitoring rendszer 

A telephelyen monitoring rendszert nem üzemeltetnek. 

 

Üzemanyag ellátás, szerviz 

A szállítójárművek üzemanyaggal történő ellátását és mosását nem a telephelyen végzik, belső forgalmú 

üzemanyagtöltő állomás nem került kialakításra. A telepen található gépek, berendezések szervizelését a 

tulajdonos szakcégekkel végezteti.  
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Havária 

Az üzemelési munkálatok során havária helyzetet jelenthet a szállítást és rakodást végző gépjármű 

meghibásodásából eredő üzemanyag- és olajfolyás, elszóródás, valamint hulladékszállításkor a jármű 

felborulása.  

Az engedélyes rendelkezik havária események elhárítására készült kárelhárítási tervvel. A kárelhárítási terv 

egy-egy példánya a telephelyen, valamint a nem veszélyes hulladékszállítást végző gépjárműveken is 

megtalálható. A benne foglaltak alkalmazásáról az alkalmazottak évente képzésen vesznek részt.  

Egy esetleges káresemény elhárításához a kérelmező rendelkezik környezetvédelmi biztosítással és 

biztosítékkal is. 

 

Tevékenység felhagyása 

A vállalkozás a kérelemben szereplő tevékenységét előreláthatóan legalább 10 évig folytatni kívánja a 

jövőben, ezért felhagyásra, utógondozásra vonatkozó terv nem készült.  

A tevékenység felhagyása esetén valószínűleg földtani közeget érintő negatív hatással nem kell számolni. 

 

Zajvédelem: 

 

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

rendelet hatálya alá tartozik. A már üzemelő hulladékgyűjtő telep Solt belterületén, a 2840/68 hrsz. alatti 

ingatlanon található. A kérelmező a telep kapacitásának bővítését tervezi, amellyel összefüggésben a napi 

begyűjtött hulladék mennyisége eléri/meghaladja az 5t/nap értéket, ezért szükségessé vált előzetes vizsgálati 

dokumentáció elkészítése. A telephely művelési ága kivett ipartelep és gazdasági épület. A tárgyi ingatlan 

„Gksz-2” jelű gazdasági terület (lakóterülettel határos kereskedelmi és szolgáltató terület) övezetbe sorolt. A 

telep közvetlen szomszédságában Lk-2 jelű, halmazos és kistelkes kertvárosias lakóterületek húzódnak. Az 

ingatlan környezetében zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbi védendők találhatóak: 

 

I. Északi irányban üzemi épületek találhatók. A legközelebbi védendő épület 213 méteres 

távolságban helyezkedik el.  

II. Keleti irányban a telephely vonalával párhuzamosan négy-, valamint ötlakásos családi házsor 

húzódik. A védendő objektumok távolsága rendre 30 méter. (Építményjegyzék szerinti be-

sorolás: 1122) III.  

III. Déli irányban a telephellyel szemben húzódik az 52. sz. főút, amelynek átellenes oldalán további 

telephelyek és üzlethelységek húzódnak. A telephelytől mért 80 méteres körvonalban déli 

irányban nem található védendő objektum. 

IV. Nyugati irányban védendőnek két családi házsor mondható. A legközelebbi védendő épület 

távolsága a telephely határától 43 méter. (Építményjegyzék szerinti besorolás: 1122) 

 

A telephelyen Váczi István e.v. a BK-05/KTF00074-4/2020 számú engedélye (érvényes 2025. január 28. 

napjáig) alapján jelenleg is nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtését, előkezelését, hasznosítását végzi. A 

hulladékok túlnyomórészt fajtánként szelektálva érkeznek be a telepre. Amennyiben vegyesen vagy 

ömlesztve érkezik be a hulladék, akkor azt szükség szerint előkezelik (aprítás, törés, darabolás őrlés, 

válogatás, mechanikai tisztítás). Az előkezeléshez használt eszközök: rakodógép, lángvágó berendezés, 

gyorsvágó (flex), kéziszerszámok. 

 

A munkavégzés heti 5 napban, egy műszakban, napi nyolc órás munkavégzésben, szombatonként négy 

órában fog történni a telepen. A napi munkavégzés reggel 8
 
órakor kezdődik, amely a környezeti zaj-és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (2) 

bekezdés a) pontja értelmében a zajszempontú nappali időszakba (6:00 – 22:00) esik. Az ingatlanon végzett 

tevékenység befejezési időpontja 16
 
óra, ami szintén erre az időszakra esik. Szombatonként a telephely 8:00 

és 12:00 óra között működik. Éjszakai munkavégzés az ingatlanon nem tervezett. 

A telephelyen a nagy járműforgalmat lebonyolító 52. számú főút magas közlekedési zaja következtében a 

háttérterhelés értéke nappal meghaladja az 50 dB értéket. 

 

Zajkibocsátást az ingatlanon közlekedő gépjárművek, rakodógépek és a nem veszélyes hulladékok 

előkezelése során használt gépek és berendezések okoznak. 
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Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott számítás alapján megállapítható, hogy az ingatlanon 

folytatott üzemszerű tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő ingatlanoknál a 

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

rendeletben meghatározott határértéket nem éri el. A telephely hatásterületen belül (26 m) nincs zajtól 

védendő épület vagy védett terület. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

 

Váczi István egyéni vállalkozó a Solt, Kecskeméti út 29. szám alatt jelenleg üzemelő nem veszélyes 

hulladékgyűjtő, -előkezelő és -hasznosító telephelyén tárolható hulladék mennyiségét kívánja növelni.  

A telephely területének nagysága változatlan marad. A hulladékok tárolása jelenleg 20 db, összesen 5556 m² 

nagyságú tárolótérben történik. Egyes tároló részek kisebb átalakításával 5696 m² tároló kapacitás fog 

rendelkezésre állni. A telephelyre az egyéni vállalkozó saját részéről való beszállítása mellett, a lakosság és a 

vállalkozások szállítanak hulladékot. 

 

 

Üzemeltetés 

A hulladékokat (vasfémek, színesfémek) túlnyomórészt fajtánként szelektálva szállítják be a telephelyre. 

Amennyiben szükséges, a beérkező hulladékokat fajtánkénti és minőségi szempontból tovább válogatják. Az 

átvett hulladék kizárólag fizikai előkezelésen esik át, anyagában, összetételében nem módosul.   

 

A kapacitásbővítés a tárolóterek magasságbeli megemelésével valósul meg. Levegőterhelés a hulladékok 

ingatlanra történő beszállítása, rakodása és kezelése során a szállítójárművek, munkagépek belső égésű 

motorjainak üzemeléséből adódik. A telephelyen belüli közlekedést szolgáló utak, valamint a tárolásra és 

kezelésre szolgáló területek aszfalt burkolattal rendelkeznek vagy murvával felszórtak, így a porfelverődés 

mértéke minimális. A szállítási és kezelési (aprítás, tömörítés, bálázás) tevékenységből lokálisan jelentkező 

rövid idejű CO, NOx, SO2 koncentrációnövekedés várható. A fémhulladékok feldolgozása (alkalmanként 

ollózó gép használata) és a rakodási tevékenység során por, lángvágáskor CO és fémgőzök kerülhetnek a 

levegőbe. A telephely üzemelése során naponta 10 db személy és 3 db tehergépjármű forgalmára számítanak, 

mely kiegészül 1 db markológéppel (gépenként átlagosan 6 üzemóra/nap). A szállító- és tehergépjárművek, 

illetve munkagép légszennyező anyag kibocsátásának becsült órás mennyisége kg-ban a következőképpen 

alakul:  

 

Szén-

monoxid 

Nitrogén-

oxid 

Kén-

dioxid 

Részecske 

(PM) 

97,65 13,495 1,635 3,725 

 

A rakodási időszak alatt a szállító járművek motorját leállítják. Az elsősorban csapadékmentes időszakban 

keletkező porszennyezést a belső közlekedési utak nedvesítésével csökkentik. A működés során bejelentés 

köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemelése nem tervezett. Az ingatlanon 3 db földgáz üzemű 

konvektort üzemeltetnek, melyek névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg a 140 kW-os értéket. 

Az épületekben – iroda, szociális épület, raktár, géptár, mázsaház – hűtő- és klímaberendezés nem található. 

 

Hatásterület 

A tevékenység működésének levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterülete 27 m, mely maga a telephely 

és annak néhány tíz méteres környezete, valamint a szállítási útvonalak közvetlen környezete. 

A legközelebbi lakóingatlan a teleptől 30 m-re található. 

 

Éghajlatváltozás 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A tevékenység elsősorban a 

hőmérséklet emelkedésével és a viharos időjárási eseményekkel szemben érzékeny. Legjelentősebbek a 

hőhullámos napok, mely a szabadtéri munkavégzést nehezíti. A viharos időjárási események az 

infrastruktúrában okozhatnak károkat, a csapadékos időjárás erősítheti a fémek korróziós folyamatát. A 

tervezett beruházás kitettsége szintén az éves hőmérséklet és a viharos időjárás intenzitásának növekedése 

tekintetében magas. A kibocsátott füstgázok elenyésző mennyisége miatt a tevékenység önmagában az 

átlaghőmérséklet növekedésére nem gyakorol hatást. A telephely elhelyezkedése, mérete, valamint a 
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tevékenység volumene miatt a végezni kívánt hulladékhasznosítási tevékenység a benyújtott 

dokumentációban foglaltak alapján a mikroklimatikus viszonyokat érdemben vélhetően nem változtatja meg. 

A különböző nemzeti éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességet megvalósítani kívánó 

stratégiákban lévő alkalmazkodási folyamatokat a területen végzett tevékenység nem befolyásolja. 

 

Havária 

Az üzemelés alatt levegőtisztaság-védelmi szempontból tűz kialakulása, a szállító járművek felborulása 

esetén üzemanyag kifolyás és a szállított hulladék elszóródása jelenti a legnagyobb veszélyt. Baleset, esetleg 

természeti jelenség által okozott tűz esetén a telephelyen tárolt hulladékok meggyulladhatnak és az égés 

során jelentős mennyiségű légszennyező anyag szabadulhat fel, mely átmenetileg levegő minőség romlást 

okozhat. A vállalkozó a kérelemben foglalt tevékenységét előreláthatóan legalább tíz évig folytatni kívánja, 

ezért a tevékenység felhagyására vonatkozó terv nem készült.  

 

Természetvédelem: 

 

Az érintett Solt 2840/68 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 

területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. A meglévő telep területén betonozott, nem 

betonozott csupasz, füvesített és gyomos felületek találhatóak, illetve a telekhatáron cserjesávok, az 

ingatlanon elszórtan fák (nyarak, nyugati ostorfa, turkesztáni szil). Védett, fokozottan védett növény- és 

állatfaj állománya ismereteink szerint nem található a területen, azonban a telep egyes védett madárfajok 

számára potenciális élőhelyként szolgálhat a későbbiekben. 

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése alapján tilos 

a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más 

élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek 

lerombolása, károsítása. A hivatkozott jogszabály alapján az esetlegesen megtelepedő védett madárfajok 

fészkét meg kell őrizni, azonban amennyiben szükségessé válik a fészek áttelepítése, vagy eltávolítása, azt a 

Tvt. 43. § (3) bekezdése l) pontja, vagy a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és 

bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 

szerint természetvédelmi engedély birtokában tehető meg. 

 

A természetvédelmi kezelő szerv értesítését a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § aa) pontjában foglaltak 

alapján. 

 

A Tvt. 7. § (2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása 

érdekében: 

c) a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a terület felhasználás, a telekalakítás, az építés, 

a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és 

az egyedi tájértékek megőrzésére. 

Az üzemelés során az esztétikai és tájképi adottságokat meg kell őrizni, amennyiben szükséges 

zöldfelületeket kell kialakítani és karbantartani, meg kell akadályozni a meglévő zöldfelületek esetében a 

gyomosodást, inváziós növények elterjedését. 

 

A tervezett tevékenység az előírtak betartása mellett nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó 

előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással, ezért nem kérjük hatásvizsgálat lefolytatását, az 

előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból elfogadjuk. 

 

 

* 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás nem gyakorol jelentős mértékű 

kedvezőtlen hatást, környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi szempontból tartós, vissza nem 

fordítható károsodás nem következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat 

elvégzése nem indokolt. 
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A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység az R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy 

az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában 

kezdhető meg.  

 

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

határozza meg. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. 

§ (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

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

rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

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 

rendelkezik. 

 

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. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

Hatóságunk az R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Solti Közös Önkormányzat Jegyzőjének, aki 

gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. augusztus 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. Váczi István e. v. (6230 Solt, Gyöngyvirág u. 3.)  ügyfélkapu 

2. ABDIÁS-ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.)  23709171#cégkapu 

3. Solti Közös Önkormányzat Jegyzője (6320 Solt, Béke tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel HKP 

4. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6300 Kalocsa, Városház u. 1.) HKP 

5. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP 

6. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)    HKP 

7. BKMKH Földhivatali Osztály 3. (Kalocsa) (6300 Kalocsa, Szent István király út 1.) 

8. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) HKP 

9. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi  

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.) HKP 

10. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.) HKP 

11. Hatósági Nyilvántartás 

12. Irattár 
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