
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

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

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

Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

KECSKEMÉTI  JÁRÁSI HIVATALA  

 

Ikt. szám: BK-05/KTF/00007-6/2019.  

Hiv. szám: - 

Ügyintéző:  Budai Szilvia 

dr. Kisgyörgyei Ágnes 

Czellár Ágnes 

Retkesné Dudás Melinda 

Sirok Attila 

Kormos Tamás 

Lovas-Kecskeméti Boglárka 

Mészáros Mónika 

Unyi-Buzetzky Blanka  

Telefon: +36 (76) 795-865 

+36 (76) 795-862 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 
Tárgy: Saubermacher-Magyarország Kft., a Kecskemét, Ballószög 328 szám alatti telephelyen végzett veszélyes és 

nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett 

kapacitásbővítése tárgyú előzetes vizsgálati eljárás, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

A Saubermacher-Magyarország Kft. (székhely: 1181 Budapest, Zádor u. 5., KÜJ: 101 681 502, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 13559212#cegkapu) által 2018. december 5-én előterjesztett – a Kecskemét, 

Ballószög  328 szám (0894/19 hrsz.) alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére 

és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitásbővítése 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 109. b) pontja – „Veszélyeshulladék-tároló 

és/vagy –hasznosító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) listán nem szereplő, más 

tevékenység részeként 2 ezer t/év kapacitástól”– 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 tevékenység módosított hulladékgazdálkodási engedély 

birtokában kezdhető meg.  

 

* 

 

Szakkérdés 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: 



2 

 

 

2 

 

 

 

1.1. A Saubermacher-Magyarország Kft. (1181 Budapest, Zádor u. 5.) gazdasági társaság által 

benyújtott a Kecskemét, Ballószög 328. szám (0894/19 hrsz.) alatti telephelyen végzett veszélyes 

és nem veszélyes hulladék gyűjtésre és előkezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység 

tervezett kapacitásbővítése tárgyú – előzetes vizsgálati tervdokumentáció elfogadásához 

közegészségügyi szempontból hozzájárulok. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A kapacitásbővítés földmunkák kivitelezésével nem jár, így örökségvédelmi érdeket nem sért. 

Hozzájárulásom kikötés nélkül megadom. 

 

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

 

3.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a szomszédos termőföldek 

minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a telephelyről hulladék, csurgalék, egyéb 

talajidegen és káros anyag nem kerülhet. 

3.2. Az elektronikusan megküldött dokumentáció alapján (készítette: Vasiné László Krisztina okl. 

környezetmérnök, MMK az.: 11-01014, Bruckner Attila okl. táj- és kertépítészmérnök, MMK az.: 

Sz-043/2009, Buda Botond Zoltán okl. környezetmérnök, MMK az.: 13-13182, Literáthy Bálint 

okl. biomérnök, MMK az.: 01-12364) a dokumentációban foglaltakat talajvédelmi szakkérdések 

tekintetében, talajvédelmi szempontokat figyelembe véve elfogadom. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/5795-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) által megküldött - Saubermacher- Magyarország Kft. 

(székhely: 1181 Budapest, Zádor utca 5.) Kecskemét, Ballószög 328 szám (0894/19 hrsz.) alatti telephelyén 

veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére, ártalmatlanítására és tárolására vonatkozó 

hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitás bővítése tárgyú - előzetes vizsgálati dokumentáció 

elbírálása vonatkozásában indult hatósági eljárásban 

 

a szakhatósági hozzájárulásomat megadom a következők szerint: 

 

Előírások, feltételek: 

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

módon kell végezni. 

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

keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

3.  A tevékenység végzése során nem okozhatják a vonatkozó jogszabály (B) szennyezettségi 

határértékénél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben. 

4. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a 

kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

5. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítást 

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

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 
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Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 

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

meg.” 

 

* 

 

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

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – elektronikus ügyintézésre 

kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van 

helye. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A Saubermacher-Magyarország Kft. 2018. december 5-én – a Kecskemét, Ballószög  328 szám (0894/19 

hrsz.) alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitásbővítése tárgyú – tárgyú, az R. szerinti előzetes 

vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a  hatóságunknál és kérte az eljárás 

lefolytatását. 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

Az ügyfél hivatalunk BK-05/KTF/06071-3/2018. számú hiánypótlási felhívására 2018. december 14-én 

megküldte az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat másolatát, valamint a BK-

05/KTF/00007-2/2019. számú hiánypótlási felhívásra 2019. január 9. napján az előzetes vizsgálati 

dokumentációt kiegészítette. 
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A kérelmező azonosító adatai: 

Teljes név: Saubermacher-Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név: Saubermacher-Magyarország Kft. 

Székhelye:    1181 Budapest, Zádor u. 5. 

TEÁOR száma:   3811 

KSH szám:   13559212-3811-113-01  

Adószám:   13559212-2-43 

KÜJ száma:                           101 681 502 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Neve: Vasiné László Krisztina, okl. környezetmérnök 

(SZKV-1.1, SZKV-1.3.; 11-01014) 

Címe: 2890 Tata, Rózsa u. 1. 

 

Neve: Bruckner Attila, okl. táj- és kertépítészmérnök  

(SZTjV, SZTV; Sz-043/2009) 

Címe:    8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2. 

 

Neve: Buda Botond László, okl. környezetmérnök (EDiCon Kft.) 

(SZKV-1.4; 13-13182) 

Címe:    1122 Budapest, Határőr út 84. 

 

Neve: Literáthy Bálint, okl. biomérnök (EDiCon Kft.) 

(SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3.; 01-12364) 

Címe:    1122 Budapest, Határőr út 84. 

 

A kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

A tervezett tevékenység helye: 

A tevékenység végzése a Kecskemét, Ballószög 328. szám (külterület 0894/19 hrsz.) alatti ingatlanon a 

POLY-GLASS Kft-től bérelt (későbbiekben megvásárolni tervezett) telephelyen tervezett. 

 

Tervezett tevékenység:  

Nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése (TEÁOR’08: 3811)  

 

Az ingatlan 11 432 m
2
 területű, melyből ~2 000 m

2
 a beépített és beton térburkolattal ellátott terület. 

A területen 1 db ~1 000 m
2
 alapterületű acélszerkezetű, lemezborítással készült csarnok épület áll, amely 

egybeépült az iroda és szociális helyiségeknek (öltözők, vizes blokkok, étkező, teakonyha, stb.) helyt adó 

téglaépülettel (160 m
2
). A telephelyet teherforgalom számára készült bejáraton lehet megközelíteni, ahol egy 

portaépület és egy mérlegház is települt (összesen 28 m
2
). A telephelyen zárt lévő raktárhelyiségeket 

karbantartási, javítási, fenntartási és készenléti anyagok tárolására használják. A hulladék előkezeléshez 

alkalmazott munkagép park (targonca, homlokrakodó) a telephelyen belül kijelölt helyen, géptároló 

színekben parkolnak. A hulladék tárolása, előkezelése a csarnok épületben történik, ami vasbeton aljzattal, 

kémiai hatásoknak ellenálló, teherbíró padozattal van ellátva. A tárolóhelyek padlóösszefolyóval vannak 

ellátva, ami a csarnoképület mellett az udvaron elhelyezkedő műszaki védelemmel kialakított 10 m
3
-es 

kármentő betonmedencébe köt be. 

 

A kapacitás bővítésével a BK-05/04672-18/2018. ikt. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel jóváhagyott - 

az alábbiakban ismertetésre kerülő - telephelyi tevékenység a veszélyes hulladék mennyiségének növekedése 

tekintetében változik meg. A gyűjtött, előkezelésig átmenetileg tárolt és előkezelt veszélyes hulladék 

mennyiségének 1 900 t/év-ről 10 000 t/év-re történő módosítása tervezett. A hatóságunk által gyűjteni és 

előkezelni engedélyezett veszélyes hulladék típusok köre nem változik, ahogyan a gyűjteni és előkezelni 

engedélyezett nem veszélyes hulladék típusok köre és mennyisége sem módosul. A hulladékgazdálkodási 
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tevékenység folyamata szintén változatlan. A kapacitás bővítés a személyi állomány növekedését (4-10 fő) 

eredményezi és a szállítási forgalom növekedését (10-15 tehergépjármű/nap; 5-6 személy-gépkocsi/nap) 

vonja maga után. 

 

A hulladék átvétele a szerződéses partnerektől történik. Sok esetben a Kft. biztosítja a szerződéses viszony 

keretén belül a hulladék szelektív gyűjtéséhez a hulladék halmazállapotának (szilárd) megfelelő ún. ADR 

előírásoknak is megfelelő edényzetet: 1 és 2 m
3
-es big-bag zsákok, max 40 m

3
 térfogatig műanyag és fém 

konténerek ömlesztve történő gyűjtéshez és elszállításig történő átmeneti tároláshoz. A hulladékok 

telephelyre történő be- és kiszállítását döntően saját, esetenként bérelt gépjárműparkkal a Kft. saját maga 

végzi országos területi érvényű külön hulladékgazdálkodási (szállítási) engedélyek birtokában. A hulladék 

beszállítások mérlegelése a Kft. 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 1/f. alatti telephelyén történik, 1 db 60 tonna 

méréshatárú hitelesített hídmérlegen (szállítójárművek rakott és üres súlyának mérésével), amelyről 

mérlegjegy készül és számítógépes programban vezetett nyilvántartásban rögzítésre kerül a beszállított 

hulladék mennyisége. A mérlegeléskor ellenőrzik a fuvarokmányokat és szemrevételezik a hulladékokat. A 

6000 Kecskemét, Ballószög 328. (0894/19 hrsz.) alatti telephelyen 1 db 2 tonna teherbírású hitelesített 

elektronikus mérleg áll rendelkezésre a hulladékok mérlegeléséhez. 

 

A telephelyen átvett és a szállítójárművekről lerakodott veszélyes és nem veszélyes hulladékok egy része 

azonnal továbbszállításra kerül. Más részük R13 vagy D15 műveleti kód címén kizárólag átmeneti tárolásra 

kerül a telephely kijelölt, műszaki védelemmel ellátott hulladéktároló helyein. Erre abban az esetben van 

szükség, mikor a szerződéses partnerektől egy-egy szállítás során több típusú hulladék érkezik be egyszerre a 

telephelyre és az adott hulladék típusból megfelelő mennyiség összegyűjtésére van szükség ahhoz, hogy az 

átvevő hulladékkezelőhöz a továbbszállítása gazdaságosan megoldható legyen egy későbbi időpontban. 

További lehetőség, hogy a telephelyen átvett hulladék R12 vagy D14 műveleti kód címén előkezelésre 

(átalakítás /válogatás, bálázás, darálás/, átcsomagolás) kerül, amire az átvevők (végártalmatlanítók és 

hasznosítók) szigorú minőségi és mennyiségi követelményei miatt van szükség. 

 

A hulladék előkezelése a csarnok épületen belül külön helyiségben történik. Az előkészítési műveletekhez 

alkalmazott berendezésekbe a hulladék beadagolása főként kézi erővel történik, az anyagmozgatás kézi és 

gépi erővel.  

 

Az aprítás (E02-03) a nagyobb méretű, aprításra alkalmas szilárd anyagok (papír, műanyag, fa, üveg stb.) 

átalakítása aprítógéppel megfelelő kisebb méretűre a további felhasználhatóság vagy hasznosítás érdekében. 

Az előkészítő művelet során másodlagos hulladék nem keletkezik. 

A tömörítés, bálázás (E02-04) a tömörítésre alkalmas szilárd hulladékok (papír, műanyag, fa stb.) 

térfogatának csökkentése bálázógéppel az átvevők igényeinek való megfelelés és a költséghatékonyabb 

szállítás céljából. Az előkészítő művelet során másodlagos hulladék nem keletkezik. 

A válogatás alaki jellemzők szerinti (E02-05) művelet során az alaki jellemzők szerinti manuálisan végzett 

osztályozás a szilárd hulladékok esetében a nagyobb mértékű hasznosíthatóság érdekében történik. Az 

előkészítő művelet során másodlagos hulladék nem keletkezik. 

A válogatás anyagminőség szerinti (E02-06) művelet során az anyagminőség szerinti manuálisan végzett 

osztályozás a szilárd hulladékok esetében a nagyobb mértékű hasznosíthatóság érdekében történik. Az 

előkészítő művelet során a válogatásra kerülő hulladék mennyiségének mintegy 10 %-ának megfelelő 

mennyiségű másodlagos hulladék keletkezik a következő hulladék azonosító kódokon: 20 02 03, 19 12 12, 

19 02 03, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 08, 19 12 09. 

Az átcsomagolás (E02-99) olyan manuálisan, adott esetben targonca alkalmazásával végzett átcsomagolás, 

amely megfelelő a hulladékszállításra (ADR) vonatkozó jogszabályokban előírtak teljesítéséhez (pl. 

egységrakomány képzés). A kis kiszerelésű csomagolásban lévő hulladékokat egyesítő csomagolásba rakják, 

ami lehet 4-10-24 m
3
-es konténer, 1-2 m

3
-es merev vagy hajlékony falú big-bag zsák vagy IBC konténer. Az 

átcsomagolás történhet az eredeti csomagolás megbontásával vagy anélkül. Az átcsomagolt hulladék anyagi 

összetétele, minősége, azonosító kódja nem változik, kizárólag a mennyisége csökken, amennyiben az 

eredeti csomagolását megbontják, a kiürült göngyöleg tömegével. A kiürült göngyöleg másodlagos 

hulladékként keletkezik, 15 01 10* azonosító kódon kerül a nyilvántartásba. 

A hulladék fogadása megfelelő méretű kármentővel ellátott, az összefolyást biztosító, kémiailag ellenálló 

burkolatú betonozott téren történik. 
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Az 1 000 m
2
 alapterületű fedett csarnoképületen belül a hulladék előkezelésére szolgáló helyiség alapterülete 

120 m
2
. Az I.-IV. tároló helyiségek (I.-75 m

2
, II.-113 m

2
, III.-80 m

2
, IV.-120 m

2
) szolgálnak hulladéktároló 

helyként, míg az V.-VI. tároló helyiségek (V.-141 m
2
, VI.-100 m

2
) üzemi gyűjtőhelyek. Az átvett nem 

veszélyes hulladékok előkezelésig vagy elszállításig történő átmeneti tárolása a II. és II. hulladéktároló 

helyen, a veszélyes hulladékoké a III. és IV. hulladéktároló helyen történik. Az előkezelési tevékenységből 

keletkező nem veszélyes hulladékot a Kft. az V. tároló helyiségben kialakított nem veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhelyen gyűjti, míg az előkezelési tevékenységből keletkező, valamint a telephelyen a technikai 

eszközök saját dolgozók által elvégzett karbantartásából keletkező veszélyes hulladékot a VI. tároló 

helyiségben kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjti. 

A hulladéktároló helyek egyidejű maximális tárolási kapacitása: 220 tonna veszélyes hulladék és 200 tonna 

nem veszélyes hulladék. 

Az üzemi gyűjtőhelyek egyidejű maximális tárolási kapacitása: 90 tonna veszélyes hulladék és 

150 tonna nem veszélyes hulladék. 

A Kft. által gyűjtött vagy gyűjtött és előkezelt hulladékok arra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező hulladékgazdálkodó szervezeteknek kerülnek átadásra.  

 

A R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles 

benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú 

mellékletben szerepel. 

 

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 109. b) pontja – „Veszélyeshulladék-tároló és/vagy –hasznosító telep 

(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) listán nem szereplő, más tevékenység részeként 2 ezer 

t/év kapacitástól” – szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti 

hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Hatóságunk a R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2018. december 14-én 

közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – 

megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. december 14-től közzétételre került. A közlemény levételének napja: 

2019. január 2. A közleménnyel kapcsolatosan 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 után megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának 

közegészségügyi akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Kormányrendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

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

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 

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

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

 

Hatáskörömet a Rendelet 31. § (2) bekezdése és a 8. melléklet I. táblázat 2. pontja, illetékességemet a 

fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. 
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rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

 

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

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

 

Megállapítottam, hogy a kapacitásbővítés már meglévő épületekben valósul meg, a beruházás engedélyezése 

földmunkákat tartalmaz, így örökségvédelmi szempontú kikötés meghatározása szükségtelen.  

A környezeti hatásvizsgálati tervdokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen. 

 

Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja állapítja meg. 

 

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

táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Az elektronikusan megküldött dokumentum alapján (készítette: Vasiné László Krisztina okl. 

környezetmérnök, MMK az.: 11-01014, Bruckner Attila okl. táj- és kertépítészmérnök, MMK az.: Sz-

043/2009, Buda Botond Zoltán okl. környezetmérnök, MMK az.: 13-13182, Literáthy Bálint okl. biomérnök, 

MMK az.: 01-12364) a talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve az eljárást lezáró 

határozat kiadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 

 

A Talajvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet) 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése és  az 52.§ (1) bekezdése  állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a Rendelet 28 § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 

I. táblázat B oszlop szerint történik.  

 

* 

 

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 kerestem meg. 

  

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) - Saubermacher- Magyarország Kft. (székhely: 1181 

Budapest, Zádor utca 5.) kérelmére, Kecskemét, Ballószög 328 szám (0894/19 hrsz.) alatti telephelyen 

veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység 

tervezett kapacitás bővítése tárgyú - előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása vonatkozásában indult 

hatósági eljárásban Hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte. 

 

Az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú táblázat 2. és 

3. pontjában meghatározott szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező 
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csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, 

védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak 

elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. 

Illetve annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége 

védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e. 

 

A Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat 

állapítottam meg: 

A telephelyen 10000 t/év nem veszélyes és 1900 t/év veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, 

ártalmatlanítását és tárolását végzik. Jelen dokumentáció szerint a telephelyen végezhető tevékenység 

bővítését tervezik, a veszélyes hulladékok mennyiségének 1900 t/évről 10000 t/évre való módosításával. A 

telephelyen többek között műanyagot, papírt és kartont, illetve különböző savakat és lúgokat tárolnak. 

A telephelyen egy TVH-104916-1-7/2018. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező fúrt kút 

biztosítja a vízellátást, mely teljes mértékben szociális célú, illetve a tűzivíz-tározók feltöltését szolgálja. 

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

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

A hulladékok tárolása fedett, megfelelő kialakítású és kármentővel ellátott ipari csarnokban, ADR minősített 

zárt, kifolyás biztos edényekben történik; a hulladék nem érintkezik csapadékvízzel. A tetőről és a 

burkoltfelületekről lefolyó csapadékvíz a telek határán levő szikkasztóárokba kerül elvezetésre. 

A telephely területe nem érint ivóvízbázis védőterületet vagy hidrogeológiai védőidomot. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

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

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

- megelőzze a környezetszennyezést; 

- 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, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

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

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

együttes rendelet határozza meg. 

 

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

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

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

hozzájárulni. 

 

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

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

alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység végzése során szennyező anyag, 

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

környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki 

védelemmel folytatható. 

 

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

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

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2018. december 13. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 
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Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam. 

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

 

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

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. 

táblázat 2. és 3. pontjai alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

Földtani közeg 

A telephelyre kerülő veszélyes hulladékok fogadására kármentővel ellátott, az összefolyást biztosító 

kémiailag ellenálló burkolatú, betonozott tér áll rendelkezésre, továbbá az anyagokat jól zárható, fedett 

konténerekben gyűjtik és tárolják. A nem veszélyes szilárd, hasznosítható hulladékokat ömlesztett állapotban 

gyűjtik és tárolják 

A telephely beton aljzattal ellátott, az épületek fedettek. 

A telep vízellátása fúrt kútról biztosított.  

A keletkező szociális szennyvíz a telephelyen vízzáróan kialakított, zárt, 50 m
3
-es szennyvízgyűjtő 

acéltartályba kerül összegyűjtésre elszállításig. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

A tiszta csapadékvíz a tetőfelületekről valamint a burkolt felületekről lefolyva szikkasztó árokba jut. 

 

Az engedélyes rendelkezik havária tervvel. 

 

A talaj szempontjából haváriák esetében elsősorban az anyag- illetve személy-szállítások során esetleg 

kiömlő, valamint a csapadékkal keveredett szennyezőanyagok környezetbe kerülése jelenti az elsődleges és 

közvetlen veszélyforrást. Havária esetén a szennyezés terjedése elkerülhető a sérült járművek műszaki 

mentése, az esetlegesen kijutott anyagok felitatása, semlegesítése által. A megfelelő technológiai- és 

környezetvédelmi előírások betartásával azonban a haváriaszerű események minimalizálhatók. 

 

Felhagyás 

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, 

így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a 

bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan 

jelentkeznek. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell 

végezni. Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése. 

 

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

hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza 

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

elvégzését nem tartjuk indokoltnak. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett kapacitásbővítés telepítési munkálatokat nem igényel. A telephelyen telepített munkagép/eszköz 

park összes kapacitása megfelel a kezelendő hulladék mennyiségnek a személyi állomány tervezett 

bővítésének végrehajtása esetén. A hulladéktároló helyek, az üzemi gyűjtőhelyek, valamint a 

hulladékkezelés manipulációs területei nem módosulnak, a kapacitásbővítést követően a 

hulladékgazdálkodási tevékenység során megfelelő folyamatszervezési gyakorlattal biztosítható a telephely 
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műszaki kialakításából adódó – hulladékgazdálkodási engedélyben rögzített, illetve rögzítésre kerülő – 

kapacitáskorlátok betartása. 

A kapacitásbővítést követő hulladékgazdálkodási tevékenység során maximálisan 

10 000 t/év nem veszélyes és 10 000 t/év veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése valósul meg a 

telephelyen. A gyűjthető és előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladék típusok körében változás nem 

tervezett.  

A telephelyen a napi munkavégzés során keletkező kommunális hulladék (20 03 01) gyűjtése 1 db 

4 m
3
-es fedeles hulladékgyűjtő edényzetben valósul meg, elszállítása közszolgáltatás keretében heti 

rendszerességgel történik. 

A telepi tevékenységhez kapcsolódóan az irodai munkából és az épület karbantartásából keletkezik további 

hulladék, amit a létesítmény üzemeltetője gyűjt, a hulladék mennyiségének megfelelő konténeres tároló 

edényzetben tárol, és annak elszállíttatásáról gondoskodik arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott technikai eszközök karbantartási, kisebb javítási 

feladatait napi szinten az üzem dolgozói végzik. A nagyjavításokat vagy egyéb szakmunkákat az üzemi 

leállások idején külső szakcégek végzik. A Kft. saját dolgozói által elvégzett karbantartásból keletkező 

veszélyes hulladékok: 13 02 05*, 13 02 08*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 06 01*. Gyűjtésük üzemi 

gyűjtőhelyen, szelektíven történik. Elszállítása arra jogosult szervezethez történik. 

A tevékenység tervezett kapacitás bővítése a környezetére hulladékgazdálkodási szempontból számottevő 

kockázatot, kockázat növekedést várhatóan nem jelent, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti 

hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak. 

A Kft. nyilatkozata alapján a veszélyes hulladék 10 000 tonna/év mennyiségben történő gyűjtése és 

előkezelése tekintetében a piaci környezet folytonos változása miatt előre nem tervezhető, számszerűsíthető, 

hogy a D14, D15, R13 műveleti kódok szerint külön-külön mennyi veszélyes hulladék előkezelése fog 

megtörténni, vagy az előkezelést követően azok mekkora mennyiségben, milyen kezelési kódon kerülnek 

hasznosításra vagy ártalmatlanításra. A Kft. nyilatkozatában kijelentette, hogy a tervezett kapacitásbővítést 

követően végzett tevékenysége során a Rendelet 2. számú melléklet 5.1. d) és 5.5. pontjában rögzített 

határmennyiségeket nem éri el vagy lépi túl. A tevékenység megkezdéséhez a BK-05/04672-18/2018. ikt. 

számú hulladékgazdálkodási engedély módosítását szükséges hatóságunknál kezdeményezni. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett beruházási terület Kecskemét város külterületén, Ballószög 0894/19. hrsz. alatti ingatlanon 

található. A telepet az 53102 számú bekötő útról letérve lehet megközelíteni. Az ingatlant mezőgazdasági 

hasznosítású területek veszik körül. A vizsgált területen Kecskemét település ipari és lakossági emissziói, a 

környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai valamint a vizsgált telephely jelenlegi kibocsátásai 

jelentik az alapállapotot. Az ingatlanon jelenleg folytatott (veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és 

tárolása) tevékenység bővítése tervezett. A kapacitásnöveléshez építkezésre, kivitelezésre nincs szükség a 

telephelyen rendelkezésre állnak a tevékenység folytatásához szükséges létesítmények és infrastruktúra. 

 

A telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolódó átmeneti tárolás során keletkező légszennyező anyag 

kibocsátások: 

- a feldolgozásra beszállított hulladékok átmeneti tárolása során keletkező porkibocsátás, 

- a hulladékok rakodása, mozgatása során kialakuló porkibocsátás, 

- a hulladékok feldolgozása (átcsomagolás, aprítás, tömörítés stb.) 

- a feldolgozott hulladékok elszállítás előtti tárolása során kialakuló porkibocsátás, 

- technológiai berendezések (targonca, homlokrakodó, aprító-daráló berendezés) működése során 

kialakuló közlekedési eredetű légszennyező anyag kibocsátás, 

- a szállítás során bekövetkező közlekedési eredetű légszennyező anyagkibocsátás 

A beszállítás során a hulladék tárolása, előkezelése zárt, fedett csarnoképületen belül valósul meg, továbbá a 

beszállítás során a szállító járműről történő lepakolás is s csarnoképületen belül zajlik. 

A beltéri porterhelés csökkentése érdekében az aprítógépeket zsákos porszűrővel látták el, amelyek 

kivezetése a gép közvetlen közelében, a csarnoképületen belül történik. 

A hulladékok kültéri mozgatása, rakodása és átmeneti tárolása várhatóan nem jár semmilyen bűzhatással, 

tekintettel az eredetileg sem bűzös hulladékokra, valamint a szállító és tároló edények zártságára.  
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Az ingatlanon lévő irodai blokk fűtését kis teljesítményű gázkazánnal biztosítják, a csarnoképületben fűtés 

nem kerül kialakításra. A bővítés során új bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás nem 

létesül. 

Az ingatlan tervezett célforgalma a bővítés eredményeképpen várhatóan 12 tehergépjármű/nap. A 

hulladékok előkezelését végző munkagépek mindegyike, illetve a hulladékok mozgatását végző targonca 

elektromos üzemű. Az ingatlanra irányuló célforgalom a környezeti levegő minőségében kimutatható 

változást várhatóan nem eredményez. 

A tervezett beruházással érintett telephely levegővédelmi szempontú hatásterülete nem számottevő, 

várhatóan az ingatlan területén belülre korlátozódik. 

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

A benyújtott dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található eszközöket, folyamatokat, a termelési 

tényezők (munkaerő, nyersanyagok) minőségét és mennyiségét, valamint a telephelyi célforgalom, 

infrastruktúra megbízhatóságát az éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja. 

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző 

folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

A tevékenység a környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent, a 

szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet hatálya alá tartozik. A telephely Kecskemét külterületén a 0894/19 hrsz. alatti ingatlanon 

helyezkedik el, a várostól DNy-i irányban, ipari, gazdasági övezetben. A telephely közvetlen környezetében 

mezőgazdasági területek találhatóak.  

A telepen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását és előkezelését végzik. 

A telephelyen tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) végeznek. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció 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 határértékeket nem éri el. A hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület vagy védett 

terület. 

 

Táj- és természetvédelem 

Az érintett külterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, 

természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. Az ingatlan ipari gazdasági övezetbe sorolt területen fekszik, 

antropogén hatásoknak kitett, rajta természetközeli élőhely nem található.  

Az érintett ingatlanon védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról hatóságunknak tudomása 

nincs. 

A fentiek alapján a beruházás nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, várhatóan 

nem jár jelentős természeti hatással, ezért hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból elfogadjuk. 

 

* 

 

Hivatalunk a 2018. december 13-án kelt, BK-05/KTF/06071-5/2018. számú levelével – figyelemmel a R. 1. 

§ (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) az alábbi, 2018. december 21-én kelt, 

19065-6/2018. számon levével megküldte a Kecskemét, 0894/19 hrsz-ú ingatlanra a Helyi Építési Szabályzat 

vonatkozó előírásának elérési útvonalát, valamint a hatályos szabályozási tervlapot és a hozzá tartozó 

jelmagyarázatot, valamint az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenységgel érintett terület Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási terv 54. számú 
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szelvényén található, a 0894/19 hrsz-ú ingatlan Gip-0139 jelű, gazdasági ipari terület övezetben helyezkedik 

el. 

 

A hatályos TRT a http://kecskemet.hu/ honlapon érhető el: Önkormányzat/ Városfejlesztés/ Városrendezés/ 

Hatályos Terv/ Helyi Építési Szabályzat. Szerkezeti terv. Szabályozási tervlapok almenü pontban. 

 

Tájékoztatom, hogy a HÉSZ 31. § (1) bekezdése szerint, „válogatómű és egyéb a szilárd hulladéklerakó 

megfelelő üzemeltetéséhez kapcsolódó hulladékkezelő létesítmény csak a regionális szilárdhulladéklerakó 

telep területén létesíthető. Hulladékgyűjtő udvar, komposztáló telep, nem veszélyes építési-bontási hulladék 

feldolgozó gép különleges hulladékkezelési, vagy kereskedelmi, szolgáltató és ipari gazdasági terület 

övezetben helyezhető el.  

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: OTÉK) 20. § (1) bekezdése alapján „az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények 

elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. ” 

Az OTÉK 38. §. határozza meg a védőterületekre vonatkozó előírásokat. 

OTEK 38. § (6) A környezetterhelési határérték ismeretének hiányában a szükséges legkisebb védőtávolság 

mértékét - az építmény kialakításának figyelembevételével - az ügyben illetékes hatóságok esetenként 

határozzák meg. 

OTÉK 38. § (7) A védőterületet (pl. véderdőt) a hatást előidéző, illetőleg a védelmet igénylő - ha jogszabály 

másként nem rendelkezik - a saját területén (építési telkén, építési területén) belül köteles kialakítani és 

fenntartani. 

Tájékoztatom, hogy a jelen megkeresésre a településrendezési eszközökkel való összhang vizsgálatához 

szükséges adatokat adtam meg, mely a tervezett tevékenységgel érintett épület létesítési engedélyezésének 

vizsgálatát nem tartalmazta. 

Felhívom figyelmét, hogy tájékoztatásunk nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb 

engedélyek beszerzése alól.” 

Jegyző természetvédelmi szempontból 33537-2/2018. számon „szakhatósági eljárást” megszüntető végzést 
hozott, melynek indokolása az alábbiakat tartalmazza: 
 

„Határozatomat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi 

szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. §-a 

és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) 

bekezdésében alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg. 

Hatáskörömet az önkormányzati rendelet 39. § (5) bekezdése, illetékességemet az Ákr. 16. § (2) bekezdése 

alapozza meg.” 

 

A fentiek alapján a Jegyző a tervezett beruházás ellen kifogást nem emelt. 

 

* 

 

Az előterjesztett, kiegészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a 

korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem 

okoz jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- 

és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 

 

http://kecskemet.hu/
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A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti 

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

a 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. 

 

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja. 

A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

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. 

 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes 

szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/06071-2/2018. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. január 19. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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 I/35. pontja alapján határoztam meg. 

  

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. január 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

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

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

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                        HKP                                                                                        

4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály      

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                        HKP    

6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

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

8. Hatósági Nyilvántartás 

9. Irattár 
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