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H A T Á R O Z A T 
 

A HUNTEX RECYCLING Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6000 Kecskemét, Hoffmann János 

u. 5/B., KÜJ: 103 425 016, cégjegyzékszám: 03-09-128793, adószám: 25321966-2-03, KSH szám: 

25321966-4642-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 25321966#cegkapu, rövidített elnevezés: 

HUNTEX RECYCLING Kft.) meghatalmazása alapján eljáró Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Betéti 

Társaság (Székhely: 6723 Szeged, Tápai u. 7. A. lház. II. em. 4., Cégjegyzékszám: 06-06-015528, 

Adószám: 21952830-1-06, KSH szám: 21952830-7112-117-06, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 

21952830#cegkapu, rövidített elnevezése: Uni-Terv Bt., képviseletre jogosult: Kalmár Krisztián ügyvezető) 

által 2022. június 9. napján előterjesztett – a Kecskemét, Momofuku u. 6. szám (8364/32 hrsz., KTJ szám: 

102 954 488, Súlyponti EOV koordináták: X= 171.690 m; Y= 701.336 m) alatti telephelyen nem veszélyes 

textil hulladékok hasznosítása 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 107. a) pontja – „Nemveszélyes hulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap 

kapacitástól” – szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység 

megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység véglegessé vált, érvényes telepengedély és 

hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg.   
 

Az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja alapján egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység 

megvalósítása a településrendezési eszközökkel (Kecskemét településre vonatkozóan) nincs 

összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési 

engedély iránti kérelem előterjesztéséig megteremthető. 

A tervezett beruházás megvalósítása és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot a hulladékgazdálkodási engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig 

meg kell szüntetni, ellenkező esetben a tevékenység nem végezhető. 

 

* 
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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 HUNTEX RECYCLING Kft. (6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 5/B.) meghatalmazottja 

által előterjesztett Kecskemét, Momofuku u. 6. szám alatti, 8364/32 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

telephelyen nem veszélyes textil hulladékok hasznosítása tárgyú, előzetes vizsgálati dokumentáció 

elbírálásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok. 

 

2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1.  Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása örökségvédelmi érdeket nem sért, ezért az eljárást 

lezáró határozat kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése 

szükségtelen. 
 

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

 

3.1. Az előzetes vizsgálati dokumentációt a talajvédelmi hatóság elfogadja, a tervezett 

tevékenységgel kapcsolatban kifogást nem emel. A tevékenységből adódóan a környező 

termőföldekre talajidegen anyag, egyéb hulladék nem kerülhet. 

 

4. a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelésé (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

tekintetében): 

 

4.1. A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kifogást 

nem emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35600/2707-

1/2022.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) megkeresése alapján a HUNTEX RECYCLING Kft. 

(6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 5/B.) meghatalmazása alapján eljáró Uni-Terv Környezetvédelmi 

Mérnöki Betéti Társaság (6723 Szeged, Tápai u. 7. A. lház. II. em. 4.) kérelmére Kecskemét, Momofuku u. 

6. szám (8364/32 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes textil hulladékok hasznosítása tárgyában indított 

előzetes vizsgálati eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom. 
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Előírások: 

1. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenység során nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM- FVM 

együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

 

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenységből - a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - 

nem származnak jelentős környezeti hatások, ezért a tevékenység folytatásához környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem szükséges. 
 

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

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

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

 

* 

 

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés nem mentesít a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb 

engedélyek megszerzése alól. 
 

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

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 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 METÁL & RECICLYNG Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, A 

HUNTEX RECYCLING Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 

5/B., KÜJ: 103 425 016, cégjegyzékszám: 03-09-128793, adószám: 25321966-2-03, KSH szám: 25321966-

4642-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 25321966#cegkapu, rövidített elnevezés: HUNTEX 

RECYCLING Kft.) meghatalmazása alapján az Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Betéti Társaság 

(Székhely: 6723 Szeged, Tápai u. 7. A. lház. II. em. 4., Cégjegyzékszám: 06-06-015528, Adószám: 
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21952830-1-06, KSH szám: 21952830-7112-117-06, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 

21952830#cegkapu, rövidített elnevezése: Uni-Terv Bt., képviseletre jogosult: Kalmár Krisztián ügyvezető) 

2022. június 9. napján – a Kecskemét, Momofuku u. 6. szám (8364/32 hrsz., KTJ szám: 102 954 488, 

Súlyponti EOV koordináták: X= 171.690 m; Y= 701.336 m) alatti telephelyen nem veszélyes textil 

hulladékok hasznosítása tárgyú – az R. szerinti előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő. 

 

A kérelmező azonosító adatai: 

Teljes név: HUNTEX RECYCLING Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített név:  HUNTEX RECYCLING Kft. 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Hoffmann János utca 5/B. 

Cégjegyzékszám: 03-09-128793 

Adószám: 25321966-2-03 

KSH szám: 25321966-4642-113-03 

KÜJ szám: 103 425 016 

KÜJ szám: 103 425 016 

 

Telephely adatai: 

Cím: 6000 Kecskemét, Momofuku utca 6. (8364/32 hrsz.) 

Tulajdonosa: VGP Park Kecskemét Kft. 

KTJ szám: 102 954 488 

Súlyponti EOV koordináták:  X= 171.690 m; Y= 701.336 m 

  

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Név: Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. 

Székhely: 6723 Szeged, Tápai u. 7/A. lház. II. em. 4. 

 

Szakértő: Kalmár Krisztián (06-0934) 

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 

  

Szakértő: Juhász-Gőz Szilvia (SZ-018/2019.) 

Szakértői jogosultság: SZTV - Élővilágvédelmi szakértő 

 SZTjV – Tájvédelmi szakértő 

    

Tervezett tevékenység:  Nem veszélyes textil hulladék hasznosítása 

  

Az előterjesztett dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

Az R. 3. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - 

előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység 

megvalósítását tervezi, amely 

a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy 

b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, 

c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került 

sor. 

 

A tevékenység az R. 3. számú mellékletének a 107. a) pontja – „Nemveszélyes hulladék-hasznosító telep a) 

10 t/nap kapacitástól” – szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy 

környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) 

bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján 

köteles eljárni. 
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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 – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A tevékenység célja 

 

A HUNTEX RECYCLING Kft. jelenleg a 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 136-139. szám (8668/9. hrsz.) 

alatti ingatlanon végzi nem veszélyes hulladékgyűjtési és hasznosítási tevékenységét, melyre vonatkozóan 

BK/KTF/01034-2-2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. A Kft. a 

tevékenységét egy másik – a tevékenység végzéséhez megfelelőbb –, a 6000 Kecskemét, Momofuku utca 6. 

szám alatti ingatlanra kívánja telepíteni. 

A tevékenység során alkalmazott technológia nem változik, kapacitása viszont a jelenlegi telephelyen 

engedélyezett 6.046 t/év hulladékról 10.000 t/év mennyiségre növekszik az új telephelyen. A Kft. a vizsgálat 

tárgyát képező ingatlanon jelenleg nem hulladéknak minősülő ruhaanyagok válogatását, csomagolását és 

kereskedelmét végzi. Ezt a tevékenységet szeretné bővíteni nem veszélyes textil hulladékok hasznosításával. 

 

A tevékenység helye 

 

A telephely Kecskemét belterületén, a Momofuku u. 6. szám (8364/32 hrsz.) alatti ingatlanon, az ipari park 

területén található. Az ingatlan a VGP Park Kecskemét Kft. tulajdonában van, a rajta álló felépítményekből a 

HUNTEX RECYCLING Kft. egy csarnoképület B2 és B3 jelű részét bérli a tevékenység végzéséhez, 

továbbá a szociális igények kielégítése céljából a telephelyen egy 492 m
2
-es részt, amely irodákat és egyéb 

szociális helyiségeket tartalmaz. A csarnoképület B2 része 3.326 m
2
, a B3 jelű része pedig 3.323 m

2
 

alapterületű. 

Az ingatlan kerítéssel körbekerített, zárható kialakítású, területe 8,6267 ha. A telephelyet két oldalról ipari 

létesítmények (DESIGN Kft., Nissin Foods Kft.), egy oldalról vasúti pályatest, egy oldalról pedig az ipari 

park beépítetlen területe határolja.  

 

A tevékenység ismertetése 

 

A hasznosítani kívánt, jellemzően európai országokból importált hulladék ruhaanyagot engedéllyel 

rendelkező vállalkozások szállítják be a telephelyre, nagyrészt bálázott formában. A telephelyre beszállított 

hulladék a mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően, az adott hulladék fajtájának megfelelő, kijelölt 

tároló helyekre kerül. A hulladékkezelési műveletek a csarnokban egy elkülönülő válogatótérben folynak. A 

vegyes összetételű ruházati anyagokból – melyek eredeti tulajdonosaik számára hulladékként jelentkeztek – 

a megfelelő állapotúnak ítélt, eredeti rendeltetési célját ellátni képes ruházati anyagot kézzel kiválogatják, a 

kiválogatott ruhákat azok minősége szerint osztályozzák, majd bálázógépek segítségével bálázzák. A 

ruházati anyagok minőségi alakváltoztatásokon nem mennek keresztül, a válogatott, különböző fajta és 

minőségi osztályba sorolt áru ellenőrzését lényegében szemrevételezéssel végzik, szubjektív módon. A 

kiszállításra kerülő ruhaanyagokat bálákban, zsákokban vagy dobozokban tárolják a csarnoképület egy 

elkülönített részén található tárolóterületen, majd értékesítik a felvevő partnereknek.  

A kereskedelemmel, hasznosítással érintett hulladék mennyisége az adott infrastrukturális lehetőségek 

mellett 10.000 tonna/év mennyiség esetében, 283 munkanappal számolva, 35,33 tonna/nap mennyiséget 

jelent. 

 

A hulladékok telephelyen belüli mozgatását, illetve szállító járműre való rakodását targoncával, valamint 

kézi emelők segítségével végzik.  

 

A telephelyen alkalmazni kívánt gépek és berendezések: 

- 2 db T 25 EXP bálázógép (20 kW) 

- 1 db PBR 41 bálázógép 

- 1 db Caterpillar EP30N-80E targonca 

- 1 db Caterpillar EP-30 N targonca 
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- 1 db Jungheinrich ETV 114 típusú targonca 

- 1 db Still R60-25L targonca 

- 1 db Clark TMX-15 targonca 

- 1 db Hyundai kézi emelő 

- 1 db Tassinari Bilance Extrim K4 mérleg 

- 1 db Bilanciai M93 D70-PRM-U mérleg 

 

A bálabontásból származó műanyag és papír csomagolási hulladékot részben átcsomagolásra használják fel, 

részben pedig engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át, a selejt ruhaneműkkel, textilárukkal 

együtt. A kezelési technológia során maradék hulladékként jelentkező hulladék anyagokat átmenetileg a 

csarnoképületben gyűjtik és tárolják, jellemzően konténerekben. A beérkezett és válogatott hulladék kb. 5 %-

a marad hulladék státuszban, azaz 10.000 tonna hulladékból kb. 500 tonna hulladék az, ami további 

hasznosítási célokra nem alkalmas, vagyis ártalmatlanítani szükséges azokat.  

 

* 

 

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

feltételei nem álltak fenn (a tényállás tisztázása, a szakhatóság megkeresése, szakkérdések vizsgálata volt 

szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2022. június 

13. napján kelt, BK/KTF/04770-2/2022. 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, az ügyintézési határidőbe nem számító 

időtartamokról,  a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a 

teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének I/35. pontja 

alapján határozta meg hatóságunk. 

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. 

 

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. Az 

Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Betéti Társaság (annak képviseletre jogosult ügyvetője, Kalmár 

Krisztián) meghatalmazás csatolásával igazolta a fenti tárgyú eljárásban való képviseleti jogosultságát. 

 

Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2022. június 16. napján 

közzétette a BK/KTF/04770-3/2022. számú, az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a 

vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat 

jegyzőjének. A közleményt 2022. június 14. napjától Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján 21 napos időtartamra közzétették, a közlemény levételének napja: 2022. július 6. 

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: 

 

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásának 

közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 
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Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján adtam ki. 

 

A népegészségügyi hatóság hatáskörét a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat B) 

oszlopa, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki. 

 

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

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

 

Megállapítottam, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása örökségvédelmi érdeket nem sért.  

 

Az örökségvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a 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.  

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. 

táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

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

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

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresés a Rendelet 28. § (1) bekezdésén alapul. 

 

4. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

vizsgálatának indokolása): 

 

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

köteles vizsgálni. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

A HUNTEX RECYCLING Kft. (továbbiakban: Kft.) jelenleg a Kecskemét, Külső Szegedi út 136-139. 

(8668/9. hrsz.) szám alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék gyűjtését, hasznosítását végzi. Erre 

vonatkozóan rendelkezik a BK/KTF/01034-2-2021. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel. 

A Kft. a tevékenységét a Kecskemét, Momofuku utca 6. szám (8364/32 hrsz.) alatti ingatlanra kívánja 

telepíteni. A tevékenység során alkalmazni tervezett technológia nem változik. A kapacitása viszont a 
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jelenlegi telephelyen engedélyezett 6.046 t/év hulladékról 10.000 t/év mennyiségre növekedne.  

A telephely nem saját tulajdonú, a Kft. a VGP Park Kecskemét Kft.-től bérli. A Kft. a vizsgálat tárgyát 

képező ingatlanon jelenleg használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használt cikk, 

régiség) kis és nagykereskedelmi tevékenységet folytat, mely tevékenységi körében jelenleg nem 

hulladéknak minősülő ruhaanyagok válogatását, csomagolását és kereskedelmét végzi. 

 

Hulladék azonosító kódja Hulladék megnevezése 

20 01 10 ruhanemű 

20 01 11 textíliák 

Összesen: 10.000 tonna/év 

 

A beszállított hulladékokat a csarnoképületben tárolják átmenetileg. A csarnoképület B2 jelű része 3.326 m
2
, 

a B3 jelű része 3.323 m
2
 alapterületű. A válogatás során keletkező értékesíthető ruhaanyagokat, illetve 

hulladékokat a telephelyen lévő bálázó gépek segítségével bálázzák. A kiszállításokat a hulladékok további 

kezelői végzik. 

 

A tervezett technológia leírása 

A hulladékok kezelése az alábbi műveleteket fogja magába foglalni: 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 

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

hasznosítási tevékenység: 

- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében, 

- R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében. 

 

A hulladékot a telephelyre engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja be. A telephelyre európai országokból 

érkező használt ruhanemű és használt textiláru kerül, melyet raktároznak, kézzel válogatnak, osztályoznak, 

majd présgépekkel báláznak. Az összeállított árut, mint értékesítésre szánt használt ruházatot, szerződött 

céggel elszállíttatják. A bálabontásból származó csomagolási hulladékot részben átcsomagolásra használják 

fel, és az újrahasználatra alkalmatlan csomagolási hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek 

adják át, a selejt ruhaneműkkel, textilárukkal együtt. A hulladékokat betonozott aljzatú csarnoképületben 

tároláják. A hulladékok telephelyen belüli mozgatását, illetve szállító járműre rakodását targoncával, 

valamint kézi emelők segítségével végzik. 

 

Üzemelés során keletkező hulladékok 
Az üzemelés során a ruhaneműk és a textíliák csomagolási hulladékai (HAK 15 01 01; 15 01 02) illetve a 

kezelési technológia során maradék hulladékként jelentkező hulladék anyagok, a 19 12 11-től különböző 

hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) (HAK 19 12 12) 

keletkezésével kell számolni. Egyéb veszélyes anyagokat, tisztítószereket, kizárólag takarításhoz használnak 

fel. Nagy mennyiséget a telephelyen nem tárolnak, körülbelül 5-5 liter.  

 

Az alkalmazottak száma 70 fő. A telephelyen keletkező háztartási hulladékokhoz hasonló hulladék (HAK: 

20 03 01 - egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) évi mennyisége 20 tonna, 

amit a keletkezés helyén fedeles hulladékgyűjtő edényzetekben gyűjtenek, elszállításig. A hulladék 

elszállítását a közszolgáltató végzi. 

 

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 tervezett beruházás esetében nem jellemző a felhagyás valószínűsége. Amennyiben mégis felmerülne a 

felhagyás úgy az ingatlant eredeti állapotába visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet I. táblázat B 18. pontja 

alapján adta meg nyilatkozatát. 
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* 

A szakhatóságot 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 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg hatóságunk a 2022. június 13. napján kelt, 

BK/KTF/04770-6/2022. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35600/2707-1/2022.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett vízügyi-vízvédelmi szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 35600/2707-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező 

részben előírtam. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2707-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

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

Főosztály fenti számú - 2022. június 13. napján érkeztetett - megkeresésében a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását 

kérte a HUNTEX RECYCLING Kft. (6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 5/B.) meghatalmazása alapján 

eljáró Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Betéti Társaság (6723 Szeged, Tápai u. 7. A. lház. II. em. 4.) 

kérelmére Kecskemét, Momofuku u. 6. szám (8364/32 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes textil hulladékok 

hasznosítási tevékenysége tárgyában indított előzetes vizsgálati eljárásban. 

 

Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta az Uni-Terv 

Környezetvédelmi Mérnöki Bt. által készített előzetes vizsgálati dokumentációt. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1 sz. melléklet 9. táblázat „környezet- és 

természetvédelmi ügyek” 2. és 3. pontja, előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás esetén, a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvíz 

elvezetésének a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vízbázisra, és a vizek lefolyására gyakorolt hatás 

vizsgálata érdekében az első fokú eljárásban a létesítés helye szerint illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot 

szakhatóságként jelöli ki. 

 

A HUNTEX RECYCLING Kft. jelenleg a 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 136-139. (8668/9. hrsz.) szám 

alatti ingatlanon végzi, nem veszélyes hulladék gyűjtési, hasznosítási tevékenységét. A hulladékgazdálkodási 

engedély száma: BK/KTF/01034-2-2021. A Kft. a tevékenységét egy másik ingatlanra Kecskemét, Momofuku 

utca 6. szám (Kecskemét, 8364/32 hrsz. Déli iparterület) alá kívánja telepíteni. 

 

A tevékenység során alkalmazni tervezet technológia nem változik, kapacitása viszont a jelenlegi telephelyen 

engedélyezett 6046 t/év hulladékról 10000 t/év mennyiségre nő. A telephely nem saját tulajdonú. Engedélyes 

az ingatlanon lévő csarnoképület B2 és B3 jelű részét bérli a tevékenység végzéséhez (bérbeadó: VGP Park 

Kecskemét Kft.), továbbá a szociális igények kielégítése céljából a telephelyen egy 492 m
2
-es részt, amely 

irodákat és egyéb szociális helyiségeket tartalmaz. A vizsgálat tárgyát képező ingatlanon jelenleg 

használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használt cikk, régiség) kis és 

nagykereskedelmi tevékenységre vonatkozóan bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Ezen 

tevékenység kerülne bővítésre olyan hulladékgazdálkodási tevékenységgel, melyre a Kft. a fent hivatkozott 

engedéllyel rendelkezik. 

 

A telephelyi tevékenység csarnoképületekben zajlik. A telephelyen a vegyes összetételű ruházati anyagokból, 

a kérelmező kiválogatja a megfelelő állapotúnak ítélt ruházati anyagot, a kiválogatott ruhákat azok 

minősége szerint kategorizálja, majd értékesíti felvevő partnerei felé. A telephelyen a „begyűjtött” 

hulladékok - az udvari területen keresztül - bálákban érkeznek a csarnok épületbe. A beszállított hulladékok 

a csarnoképületben kerülnek átmeneti tárolásra. A tárolótér betonozott aljzatú. A hulladékok telephelyen 

belüli mozgatása, illetve szállító járműre rakodása targoncával, valamint kézi emelők segítségével történik. 
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A válogatás során keletkező értékesíthető ruhaanyagok, illetve hulladékok a telephelyen lévő bálázó gépek 

segítségével kerülnek bálázásra 2 db T25EXP, és PBR41 típusú bálázóval. 

 

A beérkező és válogatásra kerülő 10000 tonna hulladékból kb. 500 tonna további hasznosítási célokra nem 

alkalmas hulladék. Ezen hulladékok a Design Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére kerülnek átadásra a 

csomagolási hulladékkal együtt, mely hulladékok kezeléséről az átvevő gondoskodik. Az anyagmozgató 

targoncák gáz és elektromos üzemanyaggal történő ellátása a palackok cseréjével és az akkumulátorok 

töltésével a telephelyen megoldható. A kenőanyagokat a szakszerviz biztosítja. Egyéb veszélyes anyagokat, 

tisztítószereket, kizárólag takarításhoz használnak, belőlük nagy mennyiséget a telephelyen nem tárolnak. 

 

A telephelyen foglalkoztatni tervezett munkavállalói létszám 70 fő. 

 

A vízellátás közműhálózatról biztosított. A tevékenység végzése során kizárólag kommunális szennyvíz 

keletkezik, mely közcsatorna hálózaton kerül elvezetésre. A technológia ipari vízfelhasználást nem igényel. 

Vízigény: 7230 liter/nap. Az éves munkanapok száma 283. A tetőfelületre, illetve udvari területekre hulló 

csapadékvizek az épület környezetében elszikkadnak. 

 

A vízügyi hatóság részére rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, 

hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, 

vizek lefolyására, árvíz- és jég levonulására hatást nem gyakorol. 

 

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása: 

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

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

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

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

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

 

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

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

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2022. június 13. napján érkezett a hatóságra. A hatóság 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 mellékletének 9. 

táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.” 

 

* 
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Az eljárás megindításáról a BK/KTF/04770-2/2022. számú levéllel tájékoztatott területileg illetékes 

természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az eljárás során nyilatkozatot nem tett, 

kifogást nem emelt. 

* 

 

Hivatalunk a 2022. június 13. napján kelt, BK/KTF/04770-5/2022. 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. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 16523-4/2022. számú nyilatkozata: 

„A Huntex Recycling Kft. által a Kecskemét, Momofuku u. 6. szám alatti 8364/32 hrsz.-ú ingatlanon 

tervezett tevékenység Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem 

helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban van, a 

megküldött tervdokumentációban bemutatott, tevékenységgel érintett terület helyi jelentőségű 

természetvédelmi területet, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket nem érint, azokra közvetlen 

hatást nem gyakorol.” 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 16481-2/2022. számú nyilatkozata: 

„Az érintett 8364/32 hrsz.-ú ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 33/2015. (XII. 17.) sz. (továbbiakban HÉSZ) rendeletének 

mellékletét képező Településrendezési Terve (továbbiakban TRT) alapján a 49-21 és a 49-22 számú 

szelvényeken található, beépítésre szánt Gksz-8159 gazdasági, kereskedelmi szolgáltató övezetben. 

 

A HÉSZ 31.§ a hulladékgazdálkodás követelményeire tartalmaz előírásokat. 

HÉSZ 31. § (4) bekezdése alapján: „Nem veszélyes hulladék kezelést előkészítő műveletek, 

ártalmatlanítási műveletek és hasznosítási műveletek, valamint az ezen tevékenységek kiszolgálásához 

szükséges építmények, hulladékgazdálkodási létesítmények kizárólag Gip, K-Hull, K-Sz, K-Mü övezetben 

végezhetők vagy létesíthetők.” 

 

Gksz övezetben fentiek szerint nem végezhető nem veszélyes textil hulladékok hasznosítása tevékenység. 

A HUNTEX RECYCLING Kft. jelenlegi telephelye a 6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 136-139. (8668/9 

hrsz.) a TRT alapján Gip övezetben van, ahol a tevékenységet tudja folytatni. 

 

A kérelemben szereplő ingatlanon a nem veszélyes textil hulladék gyűjtése tevékenység a helyi építési 

szabályzatnak nem feleltethető meg.” 

 

A fent hivatkozott nyilatkozatok alapján megállapítom, hogy Kecskemét település vonatkozásában a 

tervezett tevékenység megvalósítása nincs összhangban településrendezési eszközökkel, azonban az 

összhang jövőbeli megteremtése nem zárható ki, a településrendezési eszközök módosításával kezelhető. 

A megszerzendő hulladékgazdálkodási engedély tekinthető a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési 

engedélynek, ezért az R. 5. § (2) bekezdés cb) alpont szerinti kivétel esete alkalmazható. 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatárokon átterjedő környezeti hatások 

 

A tervezett tevékenység nem tartozik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 

Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X. 13.) 

Korm. rendelet I. számú függelékben felsorolt tevékenységek vagy létesítmények közé. 

A dokumentációban foglaltak alapján kijelenthető, hogy a nem veszélyes hulladékhasznosítási 

tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége nem 

valószínűsíthető. 
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Levegőtisztaság-védelem 

 

Létesítés 

A beruházás Kecskemét város belterületén, a VGP Park Kecskemét Kft. tulajdonában lévő ingatlanon, 

„Gksz” jelű gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetben valósul meg. Az érintett területen meglévő 

csarnoképület, szociális blokkok, illetve a már rendelkezésre álló műszaki feltételek lehetővé teszik a 

hulladékhasznosítási kapacitás növelését, ezáltal a tervezett tevékenységhez tereprendezés, valamint építési 

munka nem kapcsolódik.  

 

Üzemelés 

A telephelyen bejelentés köteles pontforrást nem üzemeltetnek, illetve nem kívánnak létesíteni. Az iroda, a 

szociális helyiségek és a csarnok fűtését 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt el nem érő gázkazánokkal 

és sötéten sugárzókkal biztosítják. A hulladékkezelési munkafolyamatot teljes egészében a csarnoképületben 

végzik, valamint a kezelendő, a maradék hulladékot és az értékesítésre váró ruházati anyagot egyaránt a 

csarnoképületben tárolják. A beszállított hulladékot kézi válogatás, osztályozás után a csarnoképületben 3 db 

elektromos üzemű présgép segítségével bálázzák. A hulladékok telephelyen belüli mozgatását, illetve szállító 

járműre rakodását kézi emelőkkel, valamint 5 db targoncával végzik, melyek egy része dízel, egy része pedig 

elektromos üzemű.  

Az üzemelés során levegőterhelés a hulladékok, illetve a ruházati anyagok szállítását végző 

tehergépjárművek (naponta átlagosan 4 db teherautó), valamint az anyagmozgatást végző dízel üzemű 

targoncák füstgáz kibocsátásából származhat.  

A fentiek alapján a tevékenységhez kapcsolódó összes légszennyező anyag kibocsátás becsült órás 

mennyisége kg-ban a következőképpen alakul: 

 

Légszennyező anyag kibocsátás (kg/óra) 

Szén-monoxid Szénhidrogén Nitrogén-oxid Részecske (PM) 

0,300 0,092 0,700 0,004 

 

A dokumentációban foglaltak szerint a szállítás és az anyagmozgatás emissziója elhanyagolható 

nagyságrendű. 

A légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében a telephelyen tartózkodó gépjárművek 

üresjáratát kerülik, valamint a hulladékok kezeléséhez részben elektromos üzemű bálázó gépeket használnak. 

 

Hatásterület 

A dokumentációban foglaltak szerint az üzemeltetési sajátosságok, a várható légszennyező anyag kibocsátás 

és a környezeti adottságok figyelembevételével a működés levegőtisztaság-védelmi hatásterületeként a 

telephely területe jelölhető meg. A legközelebbi védendő épület a telephely súlypontjától 583 m-re található. 

 

Éghajlatváltozás 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A tervezett beruházás 

éghajlatváltozásra gyakorolt közvetlen hatása jelentéktelen. A tevékenységnek jellegéből adódóan éghajlati 

hatásokkal szembeni érzékenysége nem merül fel, így az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

célját szolgáló intézkedések, műszaki megoldások megtételére nincs szükség. A beruházási helyszín 

kitettsége a hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, az éves csapadékmennyiség 

csökkenése, valamint az aszályos időszakok hosszának növekedése tekintetében magas.  

 

Havária 

A telepítés, megvalósulás és felhagyás szakaszokban levegőtisztaság-védelmi szempontból a munkagépek, 

tehergépjárművek felborulása, meghibásodása során az üzemanyag kifolyás, a kibocsátott kipufogógázok, 

illetve a felvert por okozhat levegőterhelést. Műszaki hiba, baleset, esetleg természeti jelenség által okozott 

tűz esetén az égés során felszabaduló légszennyező anyagok okozhatnak átmenetileg levegőminőség romlást. 
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Földtani-közeg védelem 

 

Létesítés 

A telepítés alapvetően a meglévő épület használatbavételét, egyes berendezések részbeni átköltöztetését, 

válogató szalag telepítését, és a munkavállalói létszám növelését jelenti. A telephely a hulladékok kezelésére 

alkalmas állapotban van, azon jelentős beruházásokat nem kell végrehajtani. A fentieket figyelembe véve 

megállapítható, hogy a földtani közegre vonatkozó jelentős környezeti hatások a létesítés során nem 

jelentkeznek. 

 

Műszaki védelem 

A telephelyen veszélyes hulladékok átvételét, illetve tárolását nem tervezik. A zárt csarnoképületben 

található, hulladékok tárolására szolgáló tárolótér betonozott aljzatú, ahol a nem veszélyes hulladékokat 

bálázva vagy konténerben tárolják. Minden hulladékgazdálkodási munkafolyamat a csarnoképületen belül, 

megfelelő műszaki védelem mellett zajlik, ezért az üzemelés során, a telephelyen bekövetkező havária 

helyzetet leszámítva nem kell számolni földtani közeget érő negatív hatással. 

 

Vízellátás és szennyvíz elhelyezés 

A telephely vízellátását a települési közműhálózat biztosítja, a vízigény 2.046 m
3
/év. A tevékenység végzése 

során nincs technológiai célú vízfelhasználás, így technológiai szennyvíz sem keletkezik. A keletkezett 

kommunális szennyvizet a kiépített közcsatorna hálózaton keresztül vezetik el.  

 

Csapadékvíz elvezetés 

A tetőfelületre, illetve udvari területekre hulló tiszta csapadékvizek az épület környezetében, valamint az 

ingatlant körülvevő övárokban elszikkadnak. A hulladékok csapadékvízzel nem érintkeznek, így szennyezett 

csapadékvíz nem keletkezik.  

 

Havária 

Az üzemelés során havária szennyezésként a munkagépek hidraulika olajának, a szállító járművek 

üzemanyagának környezetbe való kikerülésével lehet számolni. Ekkor elsősorban a munkakörnyezet és a 

szállítási útvonalak szennyeződhetnek. A megfelelő megelőző és a kellő időben megtett védelmi 

intézkedések betartásával a havária események környezeti hatásai minimálisra csökkenthetők. 

 

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 Kft. a hulladékhasznosítási tevékenységét a Kecskemét, Momofuku utca 6. (hrsz.: 8364/32) alatti 

ingatlanon kívánja végezni.  

 

Az ingatlan besorolása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei 

Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete és az annak 

mellékletét képező szabályozási terv alapján „Gksz” jelű, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezet. 

A nevezett ingatlan közvetlen környezetében minden irányban további gazdasági területek találhatók, zajtól 

védendő épületek nélkül. A legközelebbi zajtól védendő épület (lakóház) az ingatlan súlypontjától mintegy 

580 m-re ÉK-i irányban, „Gip” övezeti besorolású ipari gazdasági területen áll. 

A hulladékhasznosító tevékenység végzése a Kecskemét 8364/32 hrsz.-ú ingatlanon lévő csarnoképület egy 

kibérelt részén, zárt térben tervezett. A technológia főbb zajforrásai a 3 db bálázógép, valamint az 

anyagmozgatáshoz használt 5 db targonca. A bálázógépek a csarnoképületben fognak üzemelni, míg a 

targoncák kül- és beltérben egyaránt működhetnek. Ezeken kívül további zajforrásként vehető számításba a 

hulladékok, illetve alapanyagok telephelyre történő ki-, illetve beszállításához kapcsolódó forgalom, 

amelynek nagysága nem jelentős (napi legfeljebb 4-5 db tehergépkocsi). A hulladékgazdálkodási 

tevékenység végzése kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) tervezett, éjjeli munkavégzés 

nem lesz. 
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Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott számítás szerint a telep által keltett összes zajterhelés 

nem haladja meg a LAeq=21 dB értéket. A hatásterület legnagyobb kiterjedése a telephely súlypontjától 

számítva 38 m-nek adódik, ami azt jelenti, hogy a hatásterület az ingatlan telekhatárán belül marad. 

 

A tevékenység telepítésénél számottevő zajhatással nem kell számolni, a gépek egy már meglévő 

csarnoképületbe kerülnek. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység 

okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő ingatlannál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket nem 

éri el, a tevékenység hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület vagy védett terület. 

 

Táj- és természetvédelem 

 

A tervezett beruházás Kecskemét város belterületét érinti. Az érintett ingatlan országos jelentőségű védett 

természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek nem része, egyedi tájértéket, barlang 

védőövezetét nem érinti.  

A tevékenység nem okoz természetvédelmi érdeksérelmet, nem ellentétes a természet- és tájvédelemre 

vonatkozó előírásokkal. 

 

Felhagyás 

 

A tevékenység befejezését követően a területen a tevékenység előtti állapotot visszaállítják, a hulladékokat 

és a hulladékkezelő berendezéseket pedig elszállítják. A berendezéseket és az eszközöket állapotuk 

függvényében vagy értékesítik, vagy hulladékként kezelik. A létesítményben tervezett hulladékhasznosítási 

tevékenység felhagyása során nem lesz szükség sem jelentős bontási, sem építési munkálatokra, ezért a 

felhagyás várhatóan nem gyakorol jelentős hatást a környezetre. 

 

* 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a korszerű, környezettudatos 

műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti 

hatást levegőtisztaság-védelmi, földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és 

tájvédelmi – továbbá a szakhatóság állásfoglalását figyelembe véve, vízügyi-, vízvédelmi, valamint a 

szakkérdés vizsgálatra vonatkozó nyilatkozat alapján, hulladékgazdálkodási – szempontból, ezért a 

tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 

 

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 tervezett tevékenység megvalósítása és a településrendezési eszközök közötti összhang jövőbeli 

megteremtése nem zárható ki, a településrendezési eszközök módosításával kezelhető, a megszerzendő 

hulladékgazdálkodási engedély tekinthető a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési engedélynek, ezért 

hivatalunk az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja alapján, a határozat rendelkező részében ezt a lehetőséget 

rögzítette, és előírta, hogy a megállapított a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult 

hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 

 

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

határozza meg. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény 71. § 

(3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 
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A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ismert ügyfelek, az ügyben megkeresett szakhatóság, 

továbbá a Rendelet 28. § (4) bekezdése alapján az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, valamint 

a megkeresett hatóságok részére is megküldi hatóságunk. 

 

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 és 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. 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének, aki 

gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. július 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. HUNTEX RECYCLING Kft. (6000 Kecskemét, Hoffmann János u. 5/B.)                   25321966#cegkapu 

2. Uni-Terv Bt. (6723 Szeged, Tápai u. 7. A. lház. II. em. 4.)                                            21952830#cegkapu 

3. VGP Park Kecskemét Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 55. 2. em. 3.)                                 26562977#cegkapu 

4. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)                                             HKP 

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel                                                        HKP 

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

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

8. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)HKP 

9. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

10. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

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

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

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

13. Hatósági Nyilvántartás 

14. Irattár 
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