
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

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

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

KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

 
Ikt. szám: BK/KTF/03175-20/2021.  

Hiv. szám: - 

Ügyintéző: Hunyadi Edit 

 dr. Kisgyörgyei Ágnes 

 Mézer Ádám 

 Kormos Tamás 

 Gaál Péter   

 Sirok Attila 

 Valkainé Seres Gyöngyi 

 Darányi Réka 

 Herczeg László 

 Nagy Tímea 

 Földi Zoltán 

Telefon: +36 (76) 795-872 

+36 (76) 795-862 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 
Tárgy: SKRÉPER Kft., a Nyárlőrinc 028/43 hrsz. (KTJ: 102 882 594) alatti ingatlanon tervezett 10 t/nap kapacitást 

meghaladó nem veszélyes hulladékhasznosító telep tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 
 

H A T Á R O Z A T 
 

A SKRÉPER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-37. F. ép. 

2. em. 24., KÜJ: 103 677 165, cégjegyzékszám: 01-09-908988, adószám: 14435869-2-43, KSH szám: 

14435869-7732-113-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14435869#cegkapu, rövidített elnevezése: 

SKRÉPER Kft.) meghatalmazása alapján a Bányagép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 2234 Maglód, Sugár út 120., cégjegyzékszám: 13-09-201518, adószám: 27054150-2-

13, KSH szám: 27054150-7112-113-13, hivatalos elektronikus elérhetősége: 27054150#cegkapu, rövidített 

elnevezése: Bányagép Kft.) által 2021. február 22. napján előterjesztett – a Nyárlőrinc 028/43 hrsz. (KTJ: 

102 882 594) alatti ingatlanon tervezett 10 t/nap kapacitást meghaladó nem veszélyes hulladékhasznosító 

telep 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 – „Nem veszélyes 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 telepengedély és 

hulladékgazdálkodási engedély, továbbá a „Szakkérdések vizsgálata” és a „Szakhatósági 

állásfoglalások” részekben felsorolt engedélyek, hozzájárulások birtokában kezdhető meg. 

 

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

megvalósítása a településrendezési eszközökkel (Nyárlőrinc településre vonatkozóan) nincs 

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

engedély iránti kérelem előterjesztéséig megteremthető. 
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A tervezett beruházás megvalósítása és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg 

kell szüntetni. 

 

A tevékenység engedélyezése során, az alábbi környezetvédelmi (természetvédelmi) feltételeket, illetve 

szempontokat kell figyelembe venni, betartani a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében:  

1. Az esetleges cserjeirtással, fakitermeléssel járó munkálatokat vegetációs időszakon kívül 

(szeptember 1-től március 1.) kell elvégezni. 

 

* 

 

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: 

 

1.1. A SKRÉPER Kft. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-37.) meghatalmazottja által 

benyújtott, 6032 Nyárlőrinc, 028/43. szám alatti ingatlanon tervezett 10 t/nap kapacitást 

meghaladó nem veszélyes hulladékhasznosító telep tárgyú előzetes vizsgálati tervdokumentáció 

alapján megállapítom, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás az örökségvédelmi hatóság jelenlegi adatai szerint 

védett vagy nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban 

örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 

3.1. Az elektronikusan megküldött dokumentáció (készítette: Bányagép Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.) talajvédelmi szempontból elfogadható.  

3.2. A tervezett beruházás létesítése és későbbi üzemeltetése során nem lehet negatív hatással a 

beruházás környezetében lévő és más mezőgazdasági területekre.   

 

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

vizsgálata: 

 

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

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

termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 

szükséges az ingatlanügyi hatóságnál.   

 

5. bányászati szakkérdésben, így különösen az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a 

földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme 

szempontjából: 

 

5.1. A Bányafelügyelet a szakkérdésben bányászati előírásokat nem tesz. 
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* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35600/1102-

1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét 

Pf.: 642) fenti számú megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Skréper Kft. (1117 

Budapest, Prielle Kornélia u. 19-37 F. ép. 2 em. 24.) megbízásából eljáró Bányagép Kft. (2234 Maglód, 

Sugár út 120.) kérelmére indult, Nyárlőrinc 028/43 hrsz.-ú ingatlanra tervezett 10 t/nap kapacitást meghaladó 

nem veszélyes hulladék-hasznosító telep előzetes vizsgálati eljárásában. 

 

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához 

 

szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi előírásokkal adom meg: 

Előírások: 

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti vizek, illetve a felszíni vizek veszélyeztetését 

kizáró módon kell végezni. 

2. Tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb 

állapotát. 

3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során 

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

illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

4. A kivitelezés- és a létesítmények üzemeltetése során keletkező és összegyülekező csapadékvizek 

ártalommentes elvezetését, elhelyezését biztosítani kell. 

5. A környezetveszélyeztetés és környezetszennyezés megakadályozása érdekében a szállítójárművek 

megfelelő műszaki állapotáról folyamatosan gondoskodni kell, azok szervizelését, karbantartását 

kizárólag szakszervizben végeztethetik. 

6. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem 

jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 
 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező 

döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

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

fel. 

 

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

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 
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érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

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

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A SKRÉPER Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-37. F. ép. 

2. em. 24., KÜJ: 103 677 165, cégjegyzékszám: 01-09-908988, adószám: 14435869-2-43, KSH szám: 

14435869-7732-113-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14435869#cegkapu, rövidített elnevezése: 

SKRÉPER Kft.) meghatalmazása alapján a Bányagép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 2234 Maglód, Sugár út 120., cégjegyzékszám: 13-09-201518, adószám: 27054150-2-

13, KSH szám: 27054150-7112-113-13, hivatalos elektronikus elérhetősége: 27054150#cegkapu, rövidített 

elnevezése: Bányagép Kft.) 2021. február 22. napján – a Nyárlőrinc 028/43 hrsz. (KTJ: 102 882 594) alatti 

ingatlanon tervezett 10 t/nap kapacitást meghaladó nem veszélyes hulladékhasznosító telep tárgyú – az R.  

szerinti előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő. 

 

A kérelmező azonosító adatai: 

Neve:  SKRÉPER Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített elnevezése:  SKRÉPER Kft.  

Székhely:  1117 Budapest, Prielle K. utca 19-37. F ép. 2. em. 24.  

Telephely:  Nyárlőrinc, 028/43 hrsz.  

Cégjegyzékszáma:  01-09-908988  

Adószáma:  14435869-2-43  

KSH azonosító szám: 14435869-7732-113-01  

KÜJ szám:  103 677 165 

KTJ szám: 102 882 594 

 

A beruházás helye: 
Telephely címe:  Nyárlőrinc, 028/43 hrsz.  

Művelési ága:  szántó  

 Kb – Bányatelek  

Terület nagysága: 9 290 m
2 

Súlyponti EOV koordináták: X: 171 476,11 m 

 Y: 711 114,67 m 

  

Tervezett tevékenység: nem veszélyes hulladék előkezelő-hasznosító telep (inert 

hulladék) 

Kapacitás:  250 000 t/év inert hulladék 

  

 

A kérelmezett kezelési tevékenység a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

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

- R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását eredményező 

talajtisztítást és a szervetlen anyagok újrafeldolgozását) 

 

A hasznosítást megelőző előkezelési kódok, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012 (XII.29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint:  

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

- E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 
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Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

Neve:  Bányagép Kft.  

Cím: 2234 Maglód, Sugár u. 120. 

Szakértő: - Csetőné Bozó Teréz (13-16882) 

Szakértői jogosultság:  SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 - Hegedűs József (05-01914) 

 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 - Agócs Gábor (Sz-011/2012.) 

 SZTV Élővilágvédelem 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette. A kérelmező ügyfél 

meghatalmazottja a Bányagép Kft. hatóságunk BK/KTF/03175-13/2021. számú felhívására az előterjesztett 

előzetes vizsgálati dokumentációt kiegészítette. 

 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

A benyújtott tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás megfelel a 

hatóságunk hatáskörébe tartozó környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi jogszabályi előírásoknak. 

 

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 107. a) pontja – „Nem veszélyes 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. 
 

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 – Nyárlőrinc település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

Az ingatlan elhelyezkedése: 

 

A tervezett telephely földrajzilag az Alföldön, azon belül a Duna-Tisza közén található. A terep  sík, 107,5-

108,5 mBf-i magasságokkal. Kecskemétről DK felé haladva a 44-es számú főútvonalon Nyárlőrinc határától 

kb. 2 km-re északra, a főútvonal bal oldalán helyezkedik el a terület. A Nyárlőrinc 028/43 hrsz. - ú területen 

jelenleg Nyárlőrinc I.- homok védnevű bányatelek fekszik. A helyrajzi számon belül, a terület É-i csücskét 

nem fedi a bányatelek. A Kft. ezen a részen kívánja létrehozni a tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító 

telepet. A bányatelken a művelést egyelőre még nem kezdték meg.  
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Maga a terület Nyárlőrinc Község Önkormányzatának településrendezési Tervének 81/2019. (VIII. 28.) 

számú határozattal történő módosításában Kb – Bányaterület besorolást kapott.  

 

A tervezett tevékenység célja: 

A SKRÉPER Kft. nem veszélyes inert bontási hulladékok hasznosítását végzi országszerte. A növekvő piaci 

igények és lehetőségek miatt a Kft. új telephelyet szeretne létesíteni, ahol a nem veszélyes bontási 

hulladékokat kívánja hasznosítani és a hulladékkörből kivonni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 9. §-ban előírtak alapján.  

 

A tervezett tevékenység célja elsősorban a – főként építési bontási tevékenységből származó – nem 

veszélyes hulladék, vagy ezek alkotóinak minél nagyobb arányú feldolgozása félkész vagy késztermékké, 

melyet a hulladékkörből történő kivonást követően másodnyersanyagként értékesítenek. A törés után a kezelt 

inert anyag egy részének helyszínen történő felhasználását is tervezik a bányászati terület tájrendezésének 

elősegítésére. A bányaterületen történő hasznosítás során a hasznosított, megfelelő szemcseméretű inert 

anyagot a bányászati terület letermelt részére visszatöltik, így a bányászati tevékenységből eredő tájseb 

csökkenni fog, a terület csapadékvíz elvezetése és az utógondozási feladatok ellátása egyszerűsödik.  

 

A tevékenység volumene 

A telephelyen legfeljebb 250 000 t/év hulladék kezelését végzik, az egy időben gyűjtött kezelésre váró inert 

anyag mennyisége kb. 5 000 tonna. 

 

A telephelyen belül kezelni kívánt hulladékok fajtája és maximális éves mennyisége:  

 

Hulladék 

azonosító kód 

szám 

Megnevezés 
Éves mennyiség 

(t) 
 

17 01 01 Beton 250 000  

17 01 02 Tégla 250 000  

17 01 03 Cserép és kerámia 250 000  

17 01 07 
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 170106- tól 
250 000  

17 02 02 Üveg 250 000  

17 03 02 Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 170301-től 250 000  

17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 170503-tól 250 000  

17 05 08 Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik 170507-től 250 000  

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 250 000  

17 09 04 
Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 

különböznek a 170901, 170902 és 170903- tól 
250 000  

Összesen: 250 000  

 

A nem veszélyes hulladékok hasznosítását a Kft. a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően, 

azonnal elkezdi. A telepet a megrendelések függvényében a kapacitáshoz igazítva éves szinten ~254 nap 

kívánják üzemeltetni. 

Az inert hulladékok hasznosításának igénye együtt mozog az építőipar gazdasági helyzetével. Jelen 

gazdasági körülmények mellett a hasznosítótelep üzemeltetését legalább 10 évre tervezi a Kft. 
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A hasznosítási tevékenységhez szükséges létesítmények: 

 Behajtó- és üzemi út, 

 Üzemviteli és szociális épület (konténer és mobil megoldások), 

 Kerítés, kapu. 

 

A fenti létesítmények közül, egyedül az üzemi út áll rendelkezésre, a többit a tervek szerint ki fogják majd 

alakítani. A Kft.-nek jelenleg rendelkezésére áll egy hitelesített kanálmérleggel ellátott homlokrakodó. A 

kanálmérleg alkalmas a hasznosított anyagok mérlegelésére, ezért a mérlegelést ezzel kívánják megoldani. A 

későbbiekben bér-mérlegeléssel vagy ha a gazdasági körülmények adottak, saját hídmérleggel oldják meg az 

anyagok mérlegelését.  

A hasznosítási tevékenységet, külön erre a célra létesítendő megerősített, zúzottköves burkolaton kívánják 

végezni. 

 

A Kft. tulajdonában több, a tevékenység elvégzésére alkalmas berendezés van, de ezek közül egyidejűleg 

csak egy mobil törőt, szükség esetén osztályozó berendezést, továbbá egy kiszolgáló, gumikerekes 

homlokrakodót vagy egy, az adagolást végző, lánctalpas kotrógépet üzemeltet. 

A hidraulikus meghajtású, alacsony zaj szintű gépek által kezelt nem veszélyes hulladékok (bontott tégla-, 

aszfalt- és betontörmelék) egyenletes szemszerkezetű zúzaléka elsősorban feltöltésre, illetve útalapok 

készítésére lehet alkalmas, azonban a megfelelő minősítést követően egyéb elsődleges nyersanyagok 

kiváltását is lehetővé teszi. 

A beszállított nem veszélyes hulladékokat a telephelyen belül mozgatják, szelektálják, deponálják, majd 

kezelik. A kezelés során a nagy szemcseméretű szilárd hulladékokat, valamint a telephelyre beszállított inert 

hulladékokat, szelektálva a kotrógép segítségével a törőgépbe adagolják, ahol igény szerinti szemcseméretű 

frakcióra zúzzák, osztályozzák. 

A törés, a rakodás, illetve depókialakítás megkezdése előtt és közben a kiporzás csökkentése érdekében a 

Kft. locsolást végez. 

A mobil hulladékkezelő berendezésből kikerülő, nem hasznosítható anyagokat megfelelő kezelési 

engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át. 

A Kft. telephelyén nem kíván veszélyes hulladék kezelésével és szállításával foglalkozni, ezért amennyiben 

veszélyes hulladék kerül a nem veszélyes hulladékok közé, akkor a Kft. annak átvételét megtagadja. 

 

A technológia lépései: 

 belső szállítás, 

 rakodás, 

 törés, osztályozás, 

 beépítés (bánya tájrendezés esetén) 

 elszállítás, értékesítés. 

 

Anyagfelhasználás: 

 Üzemanyag (munkagépek, szállítójárművek), 

 Víz (porlekötés, szociális igények), 

 Elektromos energia (konténer-épületek, világítás). 

 

Kezelésre csak a hulladékkezelési listában megadott anyagokat vesznek át, a kevert, illetve szennyezett 

anyagok beszállítását elutasítják. A hulladékkezelés technológiájából adódóan a kezelt mennyiséghez 

viszonyítva kis mennyiségben veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkező másodlagos hulladék keletkezhet. 

Az ilyen hulladékok mennyisége a beszállított anyag függvénye és nehezen becsülhető, azonban várhatóan 

az alábbi becslésnek megfelelően fog alakulni: 
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Hulladékazonosító 

kód 
Hulladéktípus 

Becsült éves 

mennyiség 

19 12 01 Papír és karton 7 t 

19 12 02 Fém vas (vasbeton feldolgozása esetén) 200 t 

19 12 03 Nem-vas fémek 1,5 t 

19 12 04 Műanyag és gumi 4,5 t 

19 12 05 Üveg 2,5 t 

19 12 07 Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 30 t 

19 12 08 Textíliák 0,5 t 

 

A másodlagosan keletkező hulladékok megfelelő engedéllyel rendelkező ártalmatlanító, illetve hasznosító 

céghez történő átadásáról gondoskodnak. Az éves hulladékbevallás a keletkező anyagok pontos mennyiségét 

tartalmazni fogja. 

 

* 

 

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

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás volt szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), 

hatóságunk a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2021. március 1. napján kelt, BK/KTF/03175-2/2021. számú 

levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való 

betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési 

határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes 

eljárás szabályai szerint jár el. 

 

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

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

céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Nyárlőrinc 

Település Önkormányzatának hirdetőtábláján 2021. március 04. napjától közzétételre került. A közlemény 

levételének napja: 2021. március 26. napján. 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

 

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

szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket 

minőségi, mennyiségi, lefolyási szempontból nem érinti. 

 

Az előzetes számítások alapján a létesítmény zajkibocsátásából eredő zajterhelés a lakóterületek zajterhelését 

érdemben nem befolyásolja. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

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

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai 
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biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) 

EüM-SzCsM együttes 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, 

valamint a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

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

 

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

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 határozza meg. 

 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és 

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

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

szerint feltárásra jogosult intézményt.  

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

kiszabását vonja maga után. 

 

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 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt 

szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a fenti tárgyú beruházás érintheti a termőföld 

minőségi állapotát. Az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához talajvédelmi szempontokat 

figyelembe véve nyilatkoztunk talajvédelmi szakkérdésben. 

 

A talajvédelmi hatóság illetékességét a megyei kormányhivatal jogkörét és illetékességét a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § 

(4) bekezdés, hatáskörét az 52. § állapítja meg.  

 

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

I. táblázat B oszlopa tartalmazza. 
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4. A földvédelmi szakkérdés, így különösen a termőföld mennyiségi védelmének követelményeinek 

vizsgálata: 

 

A tervdokumentáció áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy a tárgyban megjelölt beruházás a 

Nyárlőrinc 028/43 hrsz-ú ingatlan részterületét érinti.  

Az érintett rész művelési ága szántó, mely termőföldnek minősül, ezért a termőföld védelméről szóló 2007. 

évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) jogszabályi előírásait kell figyelembe venni és alkalmazni, tehát a 

termőföld igénybevételének megkezdését megelőzően a termőföld végleges más célú hasznosításának 

engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása szükséges az ingatlanügyi hatóságnál.   

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 

116. § (4) bekezdés e) pontja, valamint a Tfvt. 7. §, 8. §, 8/A. § és 8/B. § előírásai szerint jártam el, 

tekintettel a Rendelet 28. § (1) bekezdésében és az 5. melléklet I. táblázat B oszlopában foglaltakra.  
 
 

A megyei kormányhivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése, míg illetékességét a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja alapozza meg. 

 

5. A bányászati szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A Bányafelügyelet a beküldött dokumentációkból megállapította, hogy a tervezési terület egy közvetlenül 

Nyárlőrinc I. homokbánya mellett helyezkedik el, ezért a Bányafelügyelet mellékletben megküldi a bánya 

EOV koordinátáit. A „SKRÉPER KFT., 10 t/NAP KAPACITÁST MEGHALADÓ NEM VESZÉLYES 

HULLADÉKHASZNOSÍTÓ TELEP, Környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás” Előzetes Vizsgálati Dokumentációban a földtani környezet leírása kidolgozott, (5.2. 

Talaj) ezért a Bányafelügyelet bányászati előírásokat nem tesz. 

 

A dokumentáció alapján a tevékenység hatása a földtani környezetre elfogadható, a földtani környezet 

védelmét szolgáló pontjai elégségesek. A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy ha az építés 

folyamán ásványi nyersanyag kitermelés valósul meg és azt nem a tevékenységgel összefüggő célra 

használják fel, azután bányajáradékot kell fizetni. 

 

A Bányafelügyelet a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.8. pontja alapján adta meg 

nyilatkozatát. 

 

A Bányafelügyelet tárgybeli ügyben való hatáskörét, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a és 1. számú melléklete állapítja meg. 

 

* 

 

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 (a továbbiakban: 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és 

természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében 

kereste meg hatóságunk a 2021. március 1. napján kelt, BK/KTF/03175-5/2021. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35600/1102-1/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

A szakhatóság 35600/1102-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam. 
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A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/1102-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály fenti számú, 2021. 

március 02. napján érkezett megkeresésében Hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte a Skréper Kft. 

(1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-37 F. ép. 2 em. 24.) megbízásából eljáró Bányagép Kft. (2234 

Maglód, Sugár út 120.) kérelmére indult, Nyárlőrinc 028/43 hrsz.-ú ingatlanra tervezett 10 t/nap kapacitást 

meghaladó nem veszélyes hulladék-hasznosító telep előzetes vizsgálati eljárásában. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján, 

előzetes vizsgálati eljárásban annak elbírálására, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és 

szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, illetve, hogy a tevékenység 

az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve a tevékenység kapcsán a 

felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e az első fokú eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 

szakhatóságként jelöli ki. 

 

Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az 

alábbiakat állapítottam meg. 

 

A tervezett beruházás keretében az érintett ingatlanon 250.000 t/év nem veszélyes hulladék hasznosítási 

tevékenység végzésére alkalmas telephelyet alakítanak ki. 

 

A telepen inert hulladékok hasznosítását tervezik végezni. 

 

Hasznosításra kerülő anyagok: építőipari anyagok (beton, tégla, cserép, föld, kő, kevert építési-bontási 

hulladék, stb.) 

 

Kommunális vízellátás, szennyvízelvezetés: 

 

A szociális ivóvíz ellátást palackos vízzel biztosítják. 

 

A kommunális szennyvizet zárt tartályban gyűjtik, és engedéllyel rendelkező szolgáltató szennyvíztisztítóba 

szállítja. 

 

Technológiai vízellátás, szennyvízelvezetés: 

 

Az anyagdepóniák és a szállítási útvonalak locsolására tartályról működtetett locsolórendszert terveznek 

használni. 

 

A hasznosítás során technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Csapadékvíz elvezetés és elhelyezés: 

A területen csak inert nem veszélyes hulladékok kezelését tervezik így a területre érkező csapadékvizek 

szennyeződés nélkül szikkadnak el a területen. 

 

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) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 
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c) kizárja a környezetkárosítást 

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

bek. 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 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja 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 víz szennyezéssel 

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

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

• A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §. (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó 

minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve 

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

műszaki védelemmel folytatható. 

 

A fentiek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység - a hatáskörömet érintő 

szakkérdések tekintetében - nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 
 

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

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

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2021. március 4. napján érkezett hatóságunkra. 

 

A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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.) Kormányrendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

 

Szakhatósági állásfoglalásunkat 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. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtuk 

ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2021. március 1. napján kelt, BK/KTF/03175-4/2021. számú levelével – figyelemmel az R. 1. § 

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

 

Nyárlőrinc Község Jegyzője a fenti számú  megkeresésre megküldte a 2021. április 7. napján  kelt és kiadott, 

A/682-2/2021.  számú nyilatkozatát, majd ezen nyilatkozatát a 2021. április 8 napján kelt és kiadott, A/682-

6/2021. számú nyilatkozattal módosította. 

    

 



13 

 

 

 

 

 

 

Nyárlőrinc Község Jegyzőjének A/682-6/2021. számú nyilatkozata az alábbiakat tartalmazza: 

„A 2021. április 7. napján kiadott nyilatkozatomat az alábbiak szerint módosítom: 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzatának Jegyzője a SKRÉPER Kft Nyárlőrinc 028/43 hrsz alatti ingatlanon 

tervezett 10t/nap kapacitást meghaladó nem veszélyes hulladékhasznosító telep tárgyú előzetes vizsgálati 

eljárásához az alábbi 

nyilatkozat-ot   

adom. 

Nyárlőrinc hatályos településrendezési eszközeivel való megfelelés a 29/2004. határozattal jóváhagyott 

többször módosított településszerkezeti tervben a 028/43 hrsz-ú telek „különleges beépítésre nem szánt 

terület (bányaterület)” 

A hatályos településrendezési eszközöknek a 10t/nap kapacitást meghaladó hulladékhasznosító telep 

elhelyezése nem felel meg. A településrendezési eszközök módosításával az összhang elvileg megteremthető. 

Helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozás nem érinti az ingatlant.” 

A fent hivatkozott nyilatkozat alapján megállapítom, hogy Nyárlőrinc település vonatkozásában a tervezett 

tevékenység megvalósítása nincs összhangban településrendezési eszközökkel, azonban az összhang jövőbeli 

megteremtése nem zárható ki, a településrendezési eszközök módosításával kezelhető. 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

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

átterjedő környezeti hatás nem következik be. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékkezelés során a feldolgozott hulladékok a megfelelő minősítés után (a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 9.§ alapján) kikerülnek a hulladékkörből. 

Amennyiben a hasznosításra váró hulladékok közé hasznosításra nem alkalmas anyagok kerülnek, akkor 

azok átmeneti gyűjtéséről (elszállíttatásáról) a hasznosítást végző gondoskodik.  

 

Kiszolgáló tevékenységekből adódó hulladékok: 

 gépek üzemeltetéséből származó hulladék, 

 irodaépület - szociális helység (konténer) használata során képződő hulladék, 

 szilárd települési hulladék. 

 

A telephelyen a Kft. a veszélyes hulladék átmeneti tárolására munkahelyi gyűjtőhelyet alakít ki, melynek 

kapacitása elegendő a gépek üzemeltetéséből származó, illetve a hasznosításra váró anyagokba esetlegesen 

belekerült hulladékok átmeneti tárolására. A létesítményt az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően alakítják ki. 

 

A hulladékokat elektronikusan tartják nyilván, amelyből az aktuális készletek jól ellenőrizhetők. 

 

A hulladékok begyűjtése szállítása 

A hulladékok elszállítását engedéllyel rendelkező vállalkozók végzik.  
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A tevékenység célja a bekerülő nem veszélyes hulladék minél nagyobb arányú kezelése. 

 

A keletkező hulladékok mennyiségének és összetételének ismertetése 

 

Települési szilárd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok 

Az elsősorban a dolgozók szociális ellátásából és üzemviteli tevékenységéből származó kommunális 

hulladékokat a területen erre a célra kijelölt tárolókban gyűjtik. A tevékenységhez kapcsolódóan csak 

minimális kommunális hulladék keletkezik. A települési szilárd hulladékokat megfelelő engedéllyel 

rendelkező vállalkozó szállítja el. 

 

Veszélyes hulladékok 

A tevékenység során veszélyes hulladék keletkezése nem várható, azonban a gépek üzemelése során, illetve 

a kezelésre szánt hulladékból kis mennyiségű veszélyes hulladék bekerülhet a területre. A munkahelyi 

gyűjtőhelyen tárolt hulladékok, (képződéstől számított 6 hónapon belüli) elszállításáról a Kft. megfelelő 

engedélyekkel rendelkező alvállalkozók bevonásával gondoskodik. 

Havária esetén a kármentesítéshez használt anyagokat jogszabályoknak megfelelően szintén engedéllyel 

rendelkező vállalkozó számára adják át ártalmatlanításra. 

 

Tevékenység felhagyása: 

A telephelyet úgy alakítják ki, valamint úgy üzemeltetik, hogy az szakszerű és felelős tevékenység mellett 

kizárja a környezet szennyezését. A telep teljes és végleges felszámolása, elkerülhetetlenül számos, 

elsősorban nem veszélyes hulladék keletkezésével jár. Ennek legjelentősebb része bontási hulladék. A telep 

elbontásakor keletkező hulladékok többségét a tárolóterek aljzata, a vegyes törmelékkel kevert altalaj adja. A 

telep teljes felszámolásakor nem keletkezik olyan hulladék, melynek az elhelyezése, hasznosítása vagy 

ártalmatlanítása problémát okozna. A telep felszámolásával együtt a telepen tárolt hulladékokat, hasznosított 

hulladékokat is elszállítják. 

A tevékenység felhagyása várhatóan nem gyakorol jelentős hatást a környezetre. 

 

Földtani közeg védelme 

Tevékenység megvalósulása, végzése: 

A területre csak szennyeződésmentes inert anyagok beszállítását engedélyezik, így a talajra és talajvízre 

gyakorolt hatás nem várható. Az üzemelés során, a telephelyen bekövetkező havária helyzetet leszámítva 

nem kell számolni talajt érő negatív hatással. 

 

Műszaki védelem: 

A beérkező nem veszélyes hulladékokat egybefüggő peremmel ellátott vízzáró felületen fogadják, ha az inert 

nem veszélyes anyagok közé, kezelésre alkalmatlan anyagok kerülnének, akkor azok környezetet 

veszélyeztető hatások nélkül eltávolíthatóak, és megfelelő engedélyekkel rendelkező szervezetek 

segítségével ártalmatlaníthatóak. 

 

Vízellátás, szennyvízelhelyezés: 

A területen nincs technológiai vízfelhasználás a gépek porlekötését, a depóniák és az utak locsolását 

leszámítva, a locsolást tartályról működtetett locsolórendszerrel kívánják megoldani. A szociális ivóvíz 

ellátást palackozott vízzel biztosítják. A kommunális szennyvíz zárt tartályban gyűlik, és engedéllyel 

rendelkező szolgáltató szennyvíztisztítóba szállítja. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A területen csak inert nem veszélyes hulladékok kezelését tervezik, így a területre érkező csapadékvizek 

szennyeződés nélkül szikkadnak el a területen.  

 

Üzemanyag ellátás, szerviz: 

A területen alkalmazandó gépek rendszeres ellenőrzéseken és szervizeléseken esnek át, munkavégzést csak 

kiváló műszaki állapotú gépekkel végeznek, ezért az olajelfolyások és elcseppenések olyan üzemi és 
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munkaterületekre korlátozhatóak, ahol üzemanyagtöltés, olaj- és kenőanyagok tárolása, hulladék olaj- és 

kenőanyag tárolása történik. A gépjárműveket a területen nem javítják és nem mossák. A kenőanyagokat a 

műszaki előírásoknak megfelelően tárolják, a veszélyes anyagokat és hulladékokat, az erre a célra 

kialakításra kerülő fedett veszélyes anyag munkahelyi gyűjtőhelyen fogják gyűjteni. 

 

Havária: 

Az üzemelési munkálatok során havária helyzetet jelenthet a munkagépek meghibásodása és ezáltal 

szennyezőanyag kikerülése. A haváriás események elhárítására a telephelyre üzemeltetési terv, üzemi 

kárelhárítási terv, valamint tűzvédelmi szabályzat készül. 

 

Tevékenység felhagyása: 

Mivel a tevékenység végzéséhez mobil gépeket kívánnak alkalmazni, ezért a tevékenység befejezésének 

időpontjában csak a helyszínre szállított gépek, a kezelt és kezelésre váró anyagok elszállításáról szükséges 

gondoskodni. 

 

Zajvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik.  

A telephely Nyárlőrinc külterületén, a településtől ÉNy-i irányban, kb. 1,9 km-re helyezkedik el. A telephely 

közvetlen környezetében mezőgazdasági területek találhatóak. A legközelebbi zajtól védendő épületek 

(028/2 és 028/5 hrsz.) 550 és 670 m - re vannak. 

A hulladékgazdálkodási tevékenység zajforrásai: szállítás, törés, osztályozás, termékdepózás, rakodás. A 

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

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenységből eredő 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 (30 m) nincs zajtól védendő épület vagy védett terület. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A levegőre, mint környezetei elemre gyakorolt hatások az építés időtartama alatt és az üzemeltetés során 

léphetnek fel. Az előbbi egy időszakos hatás, de nagyobb területen érvényesülhet a szállítási útvonalak miatt. 

Az építési időszak hatása a gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, az építési 

technológiából és az esetleges tereprendezésből áll. 

Az építés alatti szakaszban az építéssel megbízott vállalkozó mobil épületek és berendezések telepítését 

tervezi, melyek összeszerelése nem jár levegőszennyezéssel. Kapcsolódó légszennyezés a szállításból ered, 

melyet szükség esetén locsolással csökkentenek. Zúzottköves felületet terveznek, melyet a beszállításra 

kerülő anyagokból helyben állítanak elő a tevékenység végzésekor, így ez többletszennyezést nem okoz. 

Mindenkor a szálló por megkötésére locsolóvíz biztosítva lesz, így az építési területen és környezetében, 

valamint a beszállítási útvonalakon a szálló por képződését szükség szerint locsolással minimális mértékűre 

szorítják. 

 

A létesítmény építésében és a beszállításban csak olyan gépjárművek, munkagépek alkalmaznak, amelyek 

megfelelnek a rájuk vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak (korszerű, kis légszennyezőanyag-

kibocsátású), valamint feleslegesen nem terhelik a környezeti levegőt kipufogógázokkal. A szállítás és az 

építkezés során maximális 5 km/h-s sebességet határoznak meg minden járműnek a telephely belső útjain. 

 

Az üzemelés során a gépjárművek károsanyag-kibocsátása okoz egyrészt a területen terhelést. A szállítást 

végző gépjárművek útvonalait a telephelyhez a lehető legrövidebb nyomvonalon jelölik ki, hogy – lehetőség 

szerint – minél kevesebb lakott területet és természetvédelmi területet érintsen. Az összes szállítási forgalom 

a dokumentáció által ismertetett útvonalon maximum 47 befelé irányuló és 47 kifelé irányuló fordulót, azaz 

94 elhaladást jelent naponta. 
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Az üzemelés során a tevékenységgel összefüggő kiporzás is felmerül, mint levegőterhelő forrás. A kiporzást 

a depóniák nedvesen tartásával, az utak locsolásával és takarításával, a hulladéktörőknél és -osztályozóknál 

vizes porlekötő rendszer alkalmazásával kívánják csökkenteni, illetve megakadályozni. A kiporzás forrása a 

szállítójárművek és a hulladékkezelést végző berendezések működéséből adódó, elsősorban építési-bontási 

tevékenységből származó hulladéknak a mozgatása, aprítása, válogatása, mely során másodnyersanyaggá, 

illetve félkész vagy késztermékké dolgozzák fel azt. 

 

A hatásterület meghatározásakor egy becsült adatot adtak meg, melyet egy tervezésmodellezési eljárást 

alkalmazva határoztak meg. Az eljárással a telephely 24 órás eredő terheltség maximális koncentrációjára 

kapott érték 26,2 μg/m
3
, melynek hatástávolsága: 28 m. A modellezés alapján a levegőben, mint környezeti 

elemben érdemi változás nem mutatkozik, a hatásterület a telephely területén belül marad.  

 

A dokumentum vizsgálja a tevékenység és az klímaváltozás kapcsolatát. Az értékelés eredményeképpen 

beazonosítható, hogy a legrelevánsabb kockázati tényezők a beruházás érzékenysége szempontjából a 

hőhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, valamint a viharos időjárási események számának 

és intenzitásának növekedése. A kitettség tekintetében közepes kockázatot állapítottak meg a hőhullámokra 

és a viharos időjárási eseményekre is. A sérülékenység elemzése alapján a projektre az előbb is említett két 

éghajlati paraméter van fizikai hatással. A tervezési és üzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések 

figyelembe veszik az azonosított kockázatokat, egyrészt eliminálják azokat, másrészt biztosítják a rendszer 

éghajlatváltozással szembeni rugalmasságát. 

 

Klímaváltozáshoz kapcsolódóan megadják az üvegházhatású gázok várható kibocsátásának szintjét. A CO2 

kibocsátás mértéke, melyet a szállító járművek és a telephely berendezései bocsátanak ki összesen 318 745 

kgCO2/év, három munkagéppel számolva. A tevékenység a környezetére levegővédelmi szempontból 

számottevő kockázatot nem jelent a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Táj- és természetvédelem: 
Az érintett Nyárlőrinc 028/43 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 

területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint az 

ingatlan művelési ága szántó, azonban jelenlegi állapotában fiatal parlag, ezáltal gyomos, inváziós 

növényfajokkal is rendelkező vegetáció jellemzi. Védett, fokozottan védett növény- és állatfaj állománya a 

területen nem ismert. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció kapcsán a területileg illetékes természetvédelmi kezelő Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóság az alábbiakat nyilatkozta ÁLT/787-2/2021. számon: 

„A tárgyi ingatlanok nem képezik részét védett természeti területnek vagy Natura 2000 területnek, illetve 

nem állnak egyéb természetvédelmi célú területi kijelölés hatálya alatt. A KNPI aktuális biotikai adatbázisa 

alapján védett természeti érték a tárgyi területről nem ismeretes. 
A tervdokumentáció alapján a tervezett tevékenység legtágabb hatásterülete minetgy 500 m-re közelíti 

meg a Nyárlőrinci-erdő Natura 2000 területet, így érdemi hatás nem valószínűsíthető arra nézve. A tervezett 

telephely megközelítésére szolgáló útvonal (Nyárlőrinc 028/29 hrsz) a Natura 2000 terület mellett halad el, 

de az egy meglévő és használt út, jelenleg is mező- és erdőgazdálkodási gépek közlekednek rajta, így a 

többletforgalomból származó hatások (levegő és zajterhelés) a Natura 2000 terület szegélyhatásnak 

egyébként is kitett, jellemzően akácos-hazai nyáras állományokból álló faültetvényeit fogják érinteni.  
Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a tervezett hulladéklerakó létesítése természetvédelmi 

érdeket nem sért.” 
 

A fentieken túl, amennyiben a tervezett létesítés során cserjeirtás, vagy fakitermelés történik, úgy azt a 

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése értelmében vegetációs, vagy költési 

időszakon kívül (szeptember 1-től március 1-ig) lehet elvégezni a területen esetlegesen költő 

természetvédelmi oltalom alatt álló madárfajok védelme érdekében.  

A fent hivatkozottakat a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében, mint környezetvédelmi 

(természetvédelmi) feltételt, illetve szempontot hatóságunk a rendelkező részben foglaltak szerint előírta. 
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A tervezett tevékenység az előírtak betartása mellett nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó 

előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással, ezért hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, 

az előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból elfogadjuk. 

 

* 

 

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, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, 

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

vízvédelmi – szempontból. 

 

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 rendelkező részben tett környezetvédelmi (természetvédelmi) feltételeket, illetve szempontokat az R. 5. § 

(3) bekezdése alapján írta elő hatóságunk. 

 

A tervezett tevékenység megvalósítása és a településrendezési eszközök közötti összhang jövőbeli 

megteremtése nem zárható ki, a településrendezési eszközök módosításával kezelhető, 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 szóló 1995. évi LIII. törvény 71. 

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

 

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

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

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

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

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

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Nyárlőrinc Község Jegyzőjének, aki 

gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. április 8. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. SKRÉPER Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-37. F. ép. 2. em. 24.)               14435869#cegkapu 

2. Bányagép Kft. (2234 Maglód, Sugár út 120.)                                                                 27054150#cegkapu 

3. Kósáné Kovács Sára Anna (6032 Nyárlőrinc, III. körzet Tanya I.)                                                            tv. 

4. Kósa Ivette (6032 Nyárlőrinc, Béke u. 21.)                                                                                                 tv. 

5. Kósa György 6032 Nyárlőrinc, III. körzet Tanya I.)                                                                                   tv. 

6. Csitos György (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 3/1.)                                                                               tv. 

7. MNV Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.)                                                         421025759#hivatalikapu 

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

9. Nyárlőrinc Község Jegyzője (6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.) – kifüggesztésre, külön levéllel     HKP 

10. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügy (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)              HKP 

11. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

13. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Kecskemét) 

(6000 Kecskemét, Fecske u. 25.)                                                                                                            HKP 

14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály  

(5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                                 HKP 

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

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

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

17. Hatósági Nyilvántartás 

18. Irattár 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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