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H A T Á R O Z A T 
 

A DOSZPOD és TÁRSA Kereskedelmi, Sütő-és Édesipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 

6449 Mélykút, Rákóczi u. 2., KÜJ szám: 100 592 526, Adószám: 11573720-2-03, Cégjegyzékszám: 03-09-

106269, KSH szám: 11573720-6820-113-03., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11573720#cegkapu, 

rövidített elnevezése: DOSZPOD és TÁRSA Kft.) meghatalmazása alapján az Uni-Terv Környezetvédelmi 

Mérnöki Betéti Társaság (Székhely: 6753 Szeged, Jávorka u. 7., Adószám: 21952830-1-06., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 21952830#cegkapu) által 2020. június 24-én előterjesztett – a Mélykút 0200/117 

hrsz. (KTJ szám: 102 853 848, EOVx: 92968 m, EOVy: 676971 m) alatti ingatlanon tervezett, nem veszélyes 

hulladékok hasznosítására vonatkozó – 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 – „Nemveszélyeshulladék-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 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, 
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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 tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely 

légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró 

bűzzel terheli. 

1.2. Az üzemi létesítményből származó zaj a védendő homlokzatoknál nem haladhatja meg a vonatkozó 

határértékeket. 

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

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

csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti. 

1.4. A dolgozók számára a telephelyeken folyamatosan, palackozott vizet kell ivásra biztosítani. 

1.5. Az üzemelés során a WC használatot biztosítani kell. 

 

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 eljárást lezáró határozat kiadásával 

kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 

3.1. Termőföldön megvalósuló vagy arra hatást gyakorló tevékenységeket és beruházásokat úgy kell 

megtervezni, hogy a megvalósítás és a későbbiekben az üzemeltetés során a környezeti hatások a 

környező termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, a termőföldeken a talajvédő 

gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

3.2. Termőföld területeken talajidegen anyag, egyéb hulladék nem helyezhető el, tárolásra, 

raktározásra, hulladék ártalmatlanítására nem használható. 

3.3. Amennyiben a tervezett tevékenységek és beruházások mezőgazdasági művelésben álló 

termőföldek felhasználását teszik szükségessé, azok végleges más célú hasznosítási eljárásának 

lefolytatásáról gondoskodni kell. 

 

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

vizsgálata: 

 

4.1. Mivel a beruházást művelés alól kivett – termőföldnek nem minősülő – az ingatlan 

nyilvántartásban rakodóként szereplő területen kívánják megvalósítani, Hivatalom végleges más 

célú hasznosításra vonatkozó engedély nem szükséges a beruházáshoz. 

4.2. Azonban a beruházás kivitelezése során különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy a beruházás 

tárgyát képező ingatlanokkal szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását 

a tervezett tevékenység ne akadályozza, illetőleg a lehető legkisebb mértékben korlátozza 

azt. 
4.3. A beruházás megvalósulását követően a szükséges műszaki munkarészek és hatósági engedélyek 

alapján kérelmezniük kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetését. 

4.4. Amennyiben a beruházás megvalósítása, infrastruktúra kialakítása a környező termőföldek 

igénybevételével jár, Hivatalom engedélye szükséges az esetleges termőföld időleges vagy 

végleges más célú hasznosításához. 

 

5. erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) ha az 

eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban 

foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében: 

 

5.1. A munkálatok miatt, valamint a létesítmény biztonsági övezete által elfoglalt területen szükségessé 

váló fakitermelés előzetes bejelentésének a tervezett végrehajtás előtt legalább 21 nappal korábban 
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meg kell történnie az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 41. §, az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, 

valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 

8. §, továbbá az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 28. § előírásai szerint.  

5.2. A beruházás nem járhat a 0200/112, 0200/114 ,0200/119 hrsz.-ú földrészleteken található Mélykút 

48 M, 48 N és 48 D erdőrészletek Evt. 77. § (1) szerinti igénybevételével. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/2895-3/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása az 

alapkérelemre: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezet- és Természetvédelmi Főosztály (Kecskemét) 

BK/KTF/03735-14/2020. számú megkeresésére a DOSZPOD ÉS TÁRSA Kereskedelmi, Sütő- és 

Édesipari Kft. (6449 Mélykút, Rákóczi u. 2. ) meghatalmazása alapján az UNI-TERV Környezetvédelmi 

Mérnöki Bt. (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) által előterjesztett, a Mélykút, 0200/117 hrsz-ú ingatlanra 

tervezett nem veszélyes hulladék hasznosításra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi-

vízvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadja. 

 

A vízügyi hatóság egyidejűleg a 35300/2895-1/2020.ált számú szakhatósági állásfoglalását visszavonja. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

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

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében lehet élni.” 

 

* 

 

A kérelmező 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 

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 DOSZPOD és TÁRSA Kereskedelmi, Sütő-és Édesipari Korlátolt Felelősségű Társaság  

meghatalmazása alapján az Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Betéti Társaság 2020. június 24-én – a 

Mélykút 0200/117 hrsz. (KTJ szám: 102 853 848, EOVx: 92968 m, EOVy: 676971 m) alatti ingatlanon 

tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó – az R. szerinti előzetes vizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2020. június 25. 

napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A kérelmező ügyfél a kérelem mellékletében igazolta az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának 

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

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

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

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

Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy a dokumentáció több 

ponton nem egyértelmű információkat tartalmaz, ezért a BK/KTF/03735-13/2020. számú végzéssel (2020. 

július 28. teljesítési határnappal) az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet: 

 

1. „Kérjük az előzetes vizsgálati dokumentációban megnevezett hulladékgazdálkodási tevékenység 

felülvizsgálatát tekintettel arra, hogy a dokumentációban megjelölt hasznosítási kód (R12) esetén a 

Kft. előkezelési tevékenységet is folytat. 

2. Kérjük, ismertessék a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. 

Korm. rendelet) 9. § (1a) bekezdésének és 2. mellékletének megfelelően a hasznosítást (R12) 

megelőző előkészítő művelet(ek) megnevezését és 'E' azonosító kódját. 

3. Kérjük az előzetes vizsgálati dokumentáció kiegészítését a hasznosított hulladék, mint késztermék 

hulladék státuszának megszűnésére, minőség-ellenőrzésére, bizonylatolására vonatkozóan (a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9-10. § alapján). 

4. Kérjük ismertetni, hogy a gyűjtött, hasznosított vagy hasznosításra átadott nem veszélyes hulladék 

mérlegelése hol és mikor történik meg, a nyilvántartásban mikor és milyen hulladék mennyiség 

adatok kerülnek rögzítésre. 

5. Vizsgálja meg és részletesen mutassa be a tervezett tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontja szerint, különös tekintettel az alábbi 

pontokra: 

he) A tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 

bemutatása. 

hf) Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.” 

 

Hivatalunk BK/KTF/03735-13/2020.  számú felhívására a kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján az Uni-

Terv Környezetvédelmi Mérnöki Betéti Társaság – a hivatalunkhoz 2020. július 27-én érkezett beadványával 

– a 2020. június 24-én előterjesztett dokumentációt kiegészítette.  

 

A 2020. június 24-én előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentációban a tervezett tevékenységgel érintett 

ingatlan helyrajzi számában több helyen elírás történt. A tervezett tevékenységgel érintett ingatlan helyes 

helyrajzi száma: Mélykút 0200/117 hrsz. 

 

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

 

A kérelmező azonosító adatai: 

Neve:  DOSZPOD és TÁRSA Kereskedelmi, Sütő-és Édesipari 

Korlátolt Felelősségű Társaság  

Rövidített elnevezése:  DOSZPOD és TÁRSA Kft. 

Székhely:  6449 Mélykút, Rákóczi u. 2. 

KÜJ szám:  100 592 526 

Adószám:  11573720-2-03  

Cégjegyzékszám:  03-09-106269 

KSH szám:  11573720-6820-113-03. 

Hivatalos elektronikus elérhetősége:         11573720#cegkapu  

 

A beruházás helye: 
Telephely címe:  6449 Mélykút, 0200/117 hrsz. 
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Művelési ága:  kivett rakodó 

Tulajdonos: Doszpod László 

  

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

és gumiabroncs) 

Kapacitás:  15.000 t/év inert hulladék 

 500 t/év gumiabroncs 

 

Az érintett ingatlan adatai:   

Cím:  Mélykút 0200/117 hrsz. 

KTJ szám:  102 853 848 

EOV:  EOV x: 92968 m, EOV y: 676971 m 

Nagysága:  8.000 m
2
 

 

A kérelmezett kezelési tevékenység a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 3. számú melléklete 

szerint: 

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

eredményező talajtisztítást és a szervetlen anyagok újrafeldolgozását), 

- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R kód hiányában ez a 

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint  például az R1-

R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet készítés, szárítás, zúzás, 

kondicionálás vagy elkülönítés).  

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

Neve:  Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Betéti Társaság 

Cím: 6753 Szeged, Jávorka u. 7. 

Adószám: 21952830-1-06 

Hivatalos elektronikus elérhetősége 21952830#cegkapu 

  

Az ingatlan elhelyezkedése: 

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlan Mélykút 0200/117 hrsz. alatti ingatlan, Mélykút D-i részén a 

Jókai utca végén, összefüggő lakott területtől mintegy 850 méterre helyezkedik el, rurális környezetben. 

Művelési ága: kivett rakodó. Az ingatlanrész felépítményekkel nem rendelkezik. Teljes területe 12.595 m
2
, 

melyből drótkerítéssel határolják le a tevékenység végzésének területe 8.000 m
2
 méterig. A munkagépek 

működtetéséhez és az anyagmozgatáshoz 2.000 m
2
, míg a tároláshoz ~ 6.000 m

2
 terület vesznek igénybe. 

 

Telephelyen tervezett létesítmények:  

- bejárat, 

- telekhatár, 

- hulladékkezelő berendezés, 

- anyag és hulladék depóniák. 

Egyéb létesítmény építését vagy elhelyezését nem tervezik. 

 

A tervezett tevékenység célja: 

A kérelmező mélykúti ingatlanán nem veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását kívánja végezni, 

megvásárolt hulladékok tekintetében. A gyűjtés magában foglalja a hulladékok előzetes válogatását és 

előzetes tárolását is. A hulladékok hasznosítását a gazdasági, piaci igényeknek megfelelő ütemezésben 

tervezik végezni, a kezelt hulladékmennyiség a 15.000 tonnát nem haladja meg.  

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. §-a szerint: 

- gyűjtés: a hulladék összeszedése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, amely  magában 

foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; 

- hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál 

annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció 

betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a 

funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse. 
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A hasznosítást megelőző előkezelési kódok, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

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

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

- E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);  

- E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);  

- E02 - 13 szitálás, rostálás. 

 

A tervezett tevékenység: 

A Kft. tervezett tevékenysége a hulladékgyűjtés, - hasznosítás. 

 

A kezelés során keletkező, anyagában felhasználható késztermék alkalmassá válik talajegyenetlenségek 

megszüntetésére, útalapokba beépítésre, továbbá rekultiválásra kerülő területek fedésére, azok 

takaróanyagaként való felhasználásra. A hulladékok hasznosításával kapott késztermékek, az eredeti 

építőanyagokkal (alapanyagokkal) azonos műszaki jellemzőkkel rendelkeznek, így alkalmasak lesznek azok 

kiváltására. Az építési- és bontási hulladékok, a hasznosítási tevékenység során újrafeldolgozhatóvá válnak. 

Az építési és bontási hulladékok anyagában fel nem használható, de hasznosításra alkalmas összetevőjének 

leválasztásával keletkező hulladékokat az arra engedéllyel rendelkező kezelőknek továbbértékesítik. A 

keletkező hasznosításra nem alkalmas hulladékok regionális hulladéklerakókba kerülnek. 

A hulladékkezelés megkezdése előtt az inert hulladékot összegyűjtik, majd válogatják. A kezelés során 

használni kívánt munkagépek nem a kérelmező tulajdonában vannak, azokat bérelni fogja. A törőgéppel 

felaprított hulladékot, az osztályozógép szelektálja különböző  frakciókra. Az osztályozógép 

szállítószalagjairól háromféle, homogén frakció kerül le, melyeket frakciónként gyűjtik. A hasznosítás során 

keletkező készterméket a fentebb említett célokra eladják. A nem hasznosítható, illetve a tevékenységből 

keletkező hulladékokat, engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át. A hulladék hasznosításával nyert 

késztermék előállítási folyamata nem okoz nagyobb környezetterhelést annál, mintha az elsődleges 

alapanyagot kellene előállítani, és a helyszínre szállítani. A technológiának, a pormentesítéshez felhasznált 

vízmennyiség kivételével (lsd. levegővédelmi fejezet) nincs vízigénye. A technológiához elektromos áramot 

nem használnak. A technológia egyéb anyagfelhasználást nem igényel. 

 

Az engedélykérelem tárgyát képező Mélykút 0200/117 hrsz.-ú ingatlanon, éves szinten 22 munkanapon 

tervezik a hasznosítási tevékenységet végezni, havi átlagban ez 2 napot jelent. A hulladékok telephelyi 

gyűjtése folyamatos lesz, amint az ingatlanon gazdaságosan kezelhető mennyiség összegyűlik (kb. 1.000 – 

2.500 tonna hulladék), úgy a hasznosító berendezés telephelyre beszállítják, majd elvégzik a hasznosítási 

műveleteket. A kezeléshez minden esetben törő, osztályozó berendezést bérel a vállalkozó. A bérelt eszköz 

fajtája az adott hasznosítandó hulladéktól függ. Az ingatlanon a hasznosítási tevékenységet befejezve, a 

munkagépeket, berendezéseket visszaszállítják a bérbe adó vállalkozások telephelyére. A munkagépeket, 

berendezéseket azok tulajdonosai, vagy azok által megbízott alvállalkozók javítják. A törő- és osztályozó 

berendezések és a munkagépek mosását, a nagy méretük miatt, nem végzik, csak a nagyobb méretű 

szennyeződéseket távolítják el róluk, mechanikai módszerekkel. 

 

Hulladék 

azonosító 

kód szám 

Megnevezés 

Tervezett 

hasznosítási 

kapacitás 

(t/év) 

15 000 tonna/ 

telephelyi 

kezelési 

korlátozással 

Tervezett összes 

hasznosítási 

kapacitás (t/év) 

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS 

15.000 17 01 01 Beton 15.000 

17 01 02 Téglák 15.000 

17 01 03 Cserép és kerámiák 15.000 
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17 01 07 
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 170106- tól 
15.000 

17 02 02 Üveg 15.000 

17 03 02 Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 170301-től 15.000 

17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 170503-tól 15.000 

17 05 06 Kotrási meddő, amely különbözik a 170505*-től 15.000 

17 05 08 Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik 170507-től 15.000 

17 09 04 
Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 

különböznek a 170901, 170902 és 170903- tól 
15.000 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI 

HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 

HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

20 02 02 Talaj és kövek 15.000 

 

A bérleti szerződések alapján használni tervezett mobil hulladékkezelő berendezések (illetve azokkal 

egyenértékű berendezések) műszaki adatai: 

 OM CRUSHER AGRO TF 140 lánctalpas mobil törőgép: 

Teljesítménye jelentős mértékben függ az adagolásra kerülő hulladékok méretétől, anyagától. Törési 

kapacitás: 20-200 t/h. A berendezés kihordó szalagja mágneses szeparátorral ellátott, a leválasztott vas - 

fém konténerben helyezik el. Az adagoló bunker mérete 900x600 mm-es. 

 TEREX Finlay 863 osztályozó berendezés: 

Teljesítménye jelentős mértékben függ az adagolásra kerülő hulladékok méretétől, anyagától. Törési 

kapacitása 20-200 t/h. A berendezés kihordó szalagja mágneses szeparátorral ellátott, a leválasztott vas - 

fém konténerben helyezik el. 

 

Az előkészített hulladékot minden esetben rakodógép adagolja a törő egység beömlő nyílásába. A törőpofák 

távolságát előzetesen beállítják a késztermék kívánt frakcióméretére. A megtört hulladék a feladóbunkerba 

jut, ahol a rostélyokon keresztül a frakciókat szeparálják egymástól. Innen a késztermék a futószalagokra 

kerül, ahol a mágnes leválasztja az esetleges vas összetevőket. A végszalagokról távozik a késztermék, mely 

a korábbiakban már említett célokra felhasználható. 

 

A tevékenységhez szükséges további munkagépek: 

- rakodógép, 

- tehergépjárművek. 

 

A kérelmező telephelyén egy időben maximálisan 15.000 tonna hulladék, vagy tört anyag tárolására van 

lehetőség. A tárolásra rendelkezésre álló terület hozzávetőleg 10.000 m
2
. 

 

A hulladékkezelő üzem működéséhez szükséges eszközök: 

Adminisztrációhoz szükséges kellékek: irodabútorok; komplett számítógép- konfigurációk, irodakellékek, 

melyek a Kft. székhelyén biztosítottak. Az adminisztrációs feladatokat is itt végzik majd el. 

 

Anyagmozgatás: A hulladékkezelési műveleteket, szállítást segítő tevékenységeket a Kft. bérelt 

rakodógépekkel tervezi végezni.  

 

Hulladékok mérésére szolgáló berendezések: A telephely hídmérleggel nem rendelkezik. A hulladékok 

tömegét köbméterben határozzák meg, vagy külső telephelyeken a mérlegelés biztosított. A közeljövőben a 

tevékenység kapacitásának remélt felfutásával mérleg beszerzése is tervezett. 

 

Hulladéktárolás: minimum 2 db 5 m
3
-es vas konténer szükséges a kezelés során kiválogatott úgynevezett 

másodlagosan keletkező hulladékok gyűjtésére. A gyűjtő edényzetek darabszámának növelésére előre 

láthatóan nem lesz szükség. A túlgyűjtés a szállítások sűrűbb ütemezésével elkerülhető. 

 

A telepen alkalmazott munkavállalók: a telephelyen állandó alkalmazott nincs, a tervezett hulladékkezeléssel 

kapcsolatban a kezelés idején (22 nap/év) 1-3 fő munkavállaló dolgozik. A munkavállalók mindegyike 
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rendelkezik a munka végzéséhez szükséges szakképesítéssel, egyéni védőeszközökkel. A munkavállalók 

folyamatos oktatásban, üzemorvosi ellátásban részesülnek. 

 

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

benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 2. és 3. 

számú mellékletben egyaránt szerepel. 

 

A tevékenység az R. 3. számú mellékletének 107. a) pontja – „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 

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

hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2020. július 2. napján 

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

céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közleményt Mélykút Város 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. július 3. napjától kifüggesztették.  

A helyrajzi szám tisztázása érdekében hatóságunk 2020. július 24. közleményt tett közzé honlapján, valamint 

a közleményt Mélykút Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. július 24. napjától kifüggesztették. 

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 dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy a környezet-és településegészségügyre, 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, a Doszpod és Társa Kft. tevékenysége, a 

fenti kikötések betartása esetén, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) - c) pontjában és (3) bekezdésében, a személyi 

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) 

és 6. § (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 4. §, 6. § és 13. §, a levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában és 5. § (1) - (3) bekezdéseiben, a környezeti 

zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §, 

(jogszabályokban) szereplő előírásoknak megfelel. 

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 13. § (1) 

bekezdésében meghatározott hatáskörben, a 385/2016. (XII. 2.) Korm. 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) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam 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-



9 

 

9 

 

 

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

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

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

szerint feltárásra jogosult intézményt.  

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

kiszabását vonja maga után. 

 

Az örökségvédelmi hatóság illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés a) 

pontja állapítja meg. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. számú 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: Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt., 

Kalmár Krisztián cégvezető, környezetmérnök, 6753 Szeged, Jávorka u. 7., készült: 2020. június 17.) a 

talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve az engedély 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 állapítja meg.  

 

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

melléklet I. táblázat B oszlopán alapul. 

 

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

vizsgálata: 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 2. § 19. pontja alapján a 

termőföld az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, 

szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, 

kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.  

 

A Tfvt. 2. §
 
5. pontja szerint a földvédelmi eljárás az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatóságként vagy 

szakhatóságként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre 

juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.  

Mivel a beruházást termőföldnek nem minősülő „rakodóként” nyilvántartott területen valósítják meg, 

földvédelmi eljárás lefolytatása nem szükséges. 
 

A Tfvt. 9. §
 
(1) bekezdése alapján a termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges 

vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra 

időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik. 

 

A környező termőföldeket esetlegesen érintő engedély nélkül megvalósított időleges, illetve végleges más 

célú hasznosításnak minősülő beruházás/kivitelezés megvalósítása miatt az ingatlanügyi hatóság földvédelmi 

bírsággal sújtja az igénybevevőt. 

 

A megyei kormányhivatal hatáskörét a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja, míg illetékességét 

a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontja alapozza meg. 
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5. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása, alapján megállapítottam, hogy az érintett 

területen az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő nem található a fásításnak minősülő 

területen fakitermelés szükséges. A beruházással érintett terület szomszédságában Országos Erdőállomány 

Adattárban nyilvántartott erdők találhatóak, ezért hozzájárulásomat a fenti feltétel előírása mellett adtam 

meg. 

 

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) 

bekezdése alapján eljárva, a 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok 

figyelembevételével, továbbá a Rendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat, 6. pontja alapján 

adtam ki. 

 

* 

 

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

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

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

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

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

2020. július 1-jén kelt, BK/KTF/03735-5/2020. számú levelével. 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35300/2895-1/2020.ált számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

 

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlan helyes helyrajzi száma: Mélykút 0200/117 hrsz. 

A helyrajzi szám elírása miatt, a 2020. július 23-án kelt, BK/KTF/03735-14/2020. számú számú levéllel 

ismételten megkerestem a szakhatóságot. 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35300/2895-3/2020.ált számon (a 35300/2895-1/2020.ált számú 

szakhatósági állásfoglalásának visszavonásával) szakhatósági állásfoglalását megadta. 

 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság 35300/2895-3/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/2895-3/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezet- és Természetvédelmi Főosztály (Kecskemét) a 

BK/KTF/03735-14/2020. iktatószámú megkeresésében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

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

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú 

melléklet 9. táblázat 2. és 3.pontjában (vízügy-vízvédelem) foglalt szakkérdések tekintetében a DOSZPOD 

ÉS TÁRSA Kereskedelmi, Sütő- és Édesipari Kft. (6449 Mélykút, Rákóczi u. 2. - a továbbiakban: Kft.) 

meghatalmazása alapján az UNI-TERV Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (6753 Szeged, Jávorka u. 7.) által 

előterjesztett, a Mélykút, 0200/117 hrsz-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék hasznosításra 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban kérte a vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását. 

 

Az eljáró hatóság a BK/KTF/03735-14/2020.számon javított helyrajzi számra (Mélykút, 0200/117 hrsz.) 

vonatkozóan küldte a megkeresését, tekintettel arra, hogy korábban tévesen, a Mélykút, 0200/177 hrsz-ú 

telephelyre kérte a szakhatósági állásfoglalás kiadását, amelyet a vízügyi hatóság 35300/2895-1/2020. 

számon megadott. 

 



11 

 

11 

 

 

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

alábbiakat állapította meg: 

 

A Kft. a Mélykút 0200/117 hrsz. alatti ingatlanon építési-bontási helyszínekről beszállított inert nem 

veszélyes hulladék hasznosítását (törését, aprítását, osztályozását) mobil inert hulladékhasznosító 

berendezéssel tervezi végezni 15.000 t/év mennyiségben. Az előállított anyagot átmeneti útalapba, 

önkormányzati utak megerősítésére, területfeltöltésekre használják majd. A nem hasznosítható hulladékot 

engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át. 

 

A fenti inert hulladékokon felül a telephelyen gumiabroncs hulladékok kereskedelmét és gyűjtését is tervezik 

500 t/év mennyiségben. A gumiabroncs hulladékokat változatlan állapotban értékesítik további kezelőknek. 

 

A nem veszélyes hulladék hasznosítása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezésről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107. a) pontjában 

meghatározott küszöbértéket meghaladó tevékenység miatt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására 

kötelezett tevékenység. 

 

Tevékenység helye: Mélykút, 0200/117 hrsz. 

 

A tevékenységgel érintett ingatlan teljes területe 12 595 m
2
 , amelyből drótkerítéssel lehatárolnak 8000 m

2
 

területrészt rakodóterek használatára és mobil törőberendezés elhelyezésére. 

Szakkérdések vizsgálata 

Vízellátás, szennyvízelhelyezés: 

A tevékenységgel érintett ingatlanon szociális felépítményt nem terveznek, a telephelyen időszakonként 

dolgozók vízellátását palackos ivóvízzel, egyéb szociális igényét a társaság székhelyén biztosítják. A 

pormentesítéshez IBC-tartályból 30 m
3
 locsoló vizet használnak fel, amely a hasznosítandó anyagba beépül. 

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Csapadékvíz elvezetés 

A területre hulló csapadékvíz az inert hulladékba be- illetve azon átszivárogva elszikkad, elpárolog. 

Szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni. 

 

Vízvédelem 

A csapadékvizek elvezetésének és kezelésének módja a felszíni és felszín alatti vizek minőségére vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelel. 

A telephelyen folytatott tevékenység felszíni- és felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásának nyomon 

követésére a telephelyen monitoring rendszer kiépítése nem indokolt. 

 

A felszíni- és felszín alatti vízre a tervezett hulladékhasznosító megvalósítása, üzemeltetése és esetleges 

felhagyása káros hatást nem gyakorol. 
 

Vízbázis védelem 

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

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek. 

 

Árvíz- és jéglevonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások 

A tervezett hulladékhasznosító közelében felszíni vízfolyás nincs, a tevékenységnek az árvíz- és a 

jéglevonulásra nincs hatása. 

 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervnek (VGT) való megfelelés 

A tervezési terület a VGT2 szerint a Tisza részvízgyűjtő területének az Alsó-Tisza jobb part alegységében, a 

p. 2.16.1 jelű víztesten helyezkedik el. 

 

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás nem befolyásolja negatívan az érintett 

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

víztestek kedvezőtlen állapotváltozását okozó hatások mérséklése céljából külön intézkedések tervezésére, 
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valamint további alternatív műszaki megoldások részletes vizsgálatára. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás kiadásával egyidejűleg a vízügyi hatóság a korábban kiadott 35300/2895-

1/2020. ált számú szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 56.§ (1) bekezdése alapján visszavonta. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tervezett hulladékhasznosító 

vízellátása, csapadékvíz elhelyezése megfelelően megoldott, a tervezett tevékenység a felszíni és felszín 

alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, a telephely üzemelő-, illetve 

távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz- és a jéglevonulás feltételeit érdemben nem 

befolyásolja, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását az 

előzetes vizsgálati eljáráshoz előírások nélkül megadta. 
 

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

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

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

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

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

állapítja meg. 

 

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

meg. 

 

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

 

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

részére történő megküldését.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2020. július 1-én kelt, BK/KTF/03735-4/2020. számú és a 2020. július 23-án kelt, 

BK/KTF/03735-17/2020. számú levelével – figyelemmel az R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Mélykút Város Jegyzője a megkeresésre 2624-4/2020. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

 

„A Mélykút, külterület 0200/117 helyrajzi számú földrészleten nem veszélyes, környezetre nem jelentős 

hatású hulladékkezelési tevékenység (lerakás, tárolás, hasznosítás) folytatásának településrendezési és 

építésjogi akadálya nincs. 
Tárgyi ingatlan Mélykút Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező Szabályozási Terve alapján ,, Mü " jelű különleges, beépítésre 

szánt mezőgazdasági üzemi területbe tartozik. 

A HÉSZ környezetvédelmi és építési övezeti előírásai /5.f (2) bekezdés, 17.§ (3) bekezdés] a tárgyi építési 

övezetben lehetővé teszik hulladékgazdálkodási tevékenység épületeinek elhelyezését. 

Tájékoztatásul az alábbiakban közöljük tárgyi ingatlan építési övezeti előírásait (HÉSZ, 

4. számú melléklet): 

telekterület maximális beépíthetősége: 40% 

- telekterület minimális zöldfelülete: 40 % 

- maximális épületmagasság 7,5 m (technológiai indokoltság esetén maximum 15 m) beépítés módja: 

oldalhatáron álló előkertes, élőkért minimális mérete: 5 m 

Ezúton nyilatkozom továbbá, hogy tárgyi ingatlan önkormányzati rendeletben meghatározott helyi 

természetvédelmi területnek nem része.” 

 

Mélykút Város Jegyzője a megkeresésre 2624-7/2020. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

 

„Hivatkozva a 2020. 07. 23. napján kelt levelére ezúton nyilatkozom, hogy a „Doszpod és Társa Kft., 

Mélykút 0200/117 hrsz., nem veszélyes hulladékok hasznosítása” Mélykút Város Helyi Építési Szabályzatáról 
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szóló 20/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések alapján nincsen helyi védettség 

alatt, így helyi védettségű területet nem érint.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett tevékenység hatása nem terjed át más ország területére. 

 

Hulladékgazdálkodás 

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: 

A kiválogatott fém és műanyag, valamint fa hulladékok önmagukban is értéket képviselő hulladékok, 

amelyeket eseti jelleggel adnak át környékbeli engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozásoknak. A 

hulladékkezelési technológia hasznosíthatatlan leválasztási maradékait minden esetben regionális 

hulladéklerakókon ártalmatlanítják. 

A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint az alábbi hulladék azonosító kódokkal jelölhetők: 

 

Hulladék megnevezése HAK kódja (keletkezés helye, módja) Becsült mennyisége 

tüzelőolaj és dízelolaj 

13 07 01*  

(üzemanyag elcsepegése a kármentő 

tálcán) 

3 kg 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok 

(ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, 

védőruházat 

/olajos felitató anyag (rongy, homok, 

olajjal szennyezett föld)/ 

15 02 02*  

(esetleges szennyezések felitatása, szennyezett 

föld kitermelése) 

50 kg 

 

A táblázatban felsorolt hulladékok rendeltetésszerű üzemeltetés során nem képződnek, ezek kizárólag a 

haváriás szennyezések hulladékai. 

 

Tevékenység felhagyása: 

A telephelyet úgy alakították 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 

A Doszpod és Társa Kft. a Mélykút, külterület 0200/117 hrsz.-ú ingatlanon telephelyet kíván létesíteni, ahol 

gyűjtési, előkezelési és 10 t/nap kapacitást meghaladó nem veszélyes hulladék-hasznosító tevékenységet 

kíván folytatni.  

 

Tevékenység megvalósulása, üzemelés: 

A megvalósulás során talaj szempontjából egyedül taposással lehet számolni, ami az üzemelés során, a 

telephelyen bekövetkező haváriás helyzetet leszámítva, nem jelentkezik talajt érő negatív hatással. 
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Műszaki védelem: 

A hulladék előkezelési tevékenységben kizárólag veszélyes anyagot, összetevőt nem tartalmazó hulladékokat 

kezelnek. A mobil hulladékkezelő berendezésből kikerülő, nem hasznosítható anyagokat konténerben gyűjtik 

a telephelyen, majd, mint nem hasznosítható hulladékok a megfelelő műszaki védelemmel megépített 

hulladék depóniára kerülnek, ahonnan megfelelő kezelési engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át.  

 

Vízellátás, szennyvízelhelyezés: 

A kezeléssel érintett ingatlanrészen szociális építmény nincs, így szociális vízfelhasználás sincs a 

telephelyen. Az ivóvíz ellátást palackozott vízzel kívánják biztosítani. Pormegkötési célokra is használnak 

vizet. A vizet permetezve használják, így biztosítható, hogy a pormegkötésen felül nincs felesleges 

vízfelhasználás, ennek megfelelően technológiai szennyvíz, illetve csurgalékvíz keletkezése sem várható. A 

pormegkötésre felhasználni tervezett víz mennyisége függ a kezelésre kerülő hulladékok fajtájától, 

frakciójától, időjárási körülményektől. Előzetes becslések szerint a pormegkötésre felhasználni tervezett víz 

mennyiségét éves szinten 30 m
3
-re becsülik, melyet a tervek szerint IBC konténerekből biztosít a kérelmező. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

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

szennyeződés nélkül szikkadnak el a területen.  

 

Üzemanyag ellátás: 

A gépjárműveket, munkagépeket üzemanyagtöltő állomáson látják el üzemanyaggal, ez alól kivételt csak a 

törőberendezés képez, melynek üzemanyag ellátását a helyszínen hordóból is biztosítani szükséges. 

 

Havária: 

Az üzemelési munkálatok során havária helyzetet jelenthet a munkagépek meghibásodása és ez által 

szennyezőanyag kikerülése. A munkavégzés helyszínén olajcsere végezése, munkagép karbantartása a 

munkaterületen nem várható. A Kft. a tevékenység megkezdését megelőzően a hulladékgazdálkodási 

engedélykérelmi dokumentáció részeként havária tervet fog benyújtani az illetékes hatóságok részére. 

 

Tevékenység felhagyása: 

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

 

Zajvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

A létesítéssel érintett terület Mélykút külterületén, a 0200/117 hrsz. alatti ingatlanon található, a településtől 

D-i irányban. Az ingatlan közvetlen környezetében mezőgazdasági és erdő területek találhatóak. A 

legközelebbi zajtól védendő épület ÉNy-i irányban, kb. 200 m-re helyezkedik el.  

A telephelyen építési-bontási hulladékokat kívánnak törő- és osztályozóberendezéssel kezelni, mely során 

területfeltöltésre, útalap építésre alkalmas, megfelelő frakcióméretű anyagot állítanak elő. 

A telephelyen a munkát szakaszosan végzik, a hulladékhasznosítás megkezdéséhez bizonyos mennyiségű 

hulladék felhalmozása szükséges. A törőgép (OM Crusher Agro TF 140), osztályozó (TEREX Finlay) és 

homlokrakodó berendezések kapacitása nagy, így a tervezett 15.000 t éves hasznosítási mennyiség, átlagos 

üzemvitellel számítva kb. 22 nap alatt kivitelezhető.  

A telephelyen a munkát kizárólag a zajszempontú nappali (6-22 óra) időszakban végzik. 

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. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A Mélykút 0200/117 hrsz.-ú ingatlanon jelenleg hulladékgazdálkodási tevékenységet nem folytatnak. A 

tervezett telephely északi telekhatárától számítva ÉNy-i irányban, a közút mellett fekvő tanyás ingatlan 

(0178/6 hrsz.) lakóépülete a legközelebbi, a telephely súlypontjától számítva mintegy 200 méterre fekvő 

védendő épület. A telephely a város összefüggő lakott területétől megközelítőleg 1.600 méterre található.  
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A megvalósulási szakasz a hulladékok ingatlanra való beszállítását, kezelését jelenti, melynek legjelentősebb 

hatótényezője a szállítás (szállítási forgalom nagysága), illetve a tárolóhelyek kialakítása. A hatások egyrészt 

a szállítójárművek, munkagépek belső égésű motorjainak üzemeléséből, másrészt a földmunkavégzés által 

kibocsátott porszennyezésből adódik.  

A szállításból lokálisan jelentkező rövid idejű CO, NOx és CH koncentrációnövekedés várható. A telephely 

és a rendelkezésre álló infrastruktúra alapján a területen egy időben maximum 2-3 gépjármű fog egyszerre 

közlekedni. A 3 db 3,5 t-nál nagyobb teherautó egyidejű tevékenységére számítva a légszennyező anyag 

kibocsátás becsült órás mennyisége kg-ban a következőképpen alakul:  

 

Szén-monoxid Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske (PM) Szén-dioxid 

0,495 0,206 0,0035 0,05 0,0597 25,638 

 

A hatásterület a vizsgált területen belül marad, illetve kiterjed a szállítási útvonalak tengelyétől mért 50 m-es 

zónára. 

A szilárd anyag – szálló por – emisszió csökkentése érdekében a hasznosítási munkálatok minden fázisában 

gondoskodnak a pormentesítésről. Tartósan szeles időben a munkálatokat ideiglenesen felfüggesztik. A föld 

és a hulladékok telephelyre történő beszállítását pormentes hulladéktároló edényzetben (zárt illetve fedett 

konténerben), valamint ponyvával, takarófóliával fedett tehergépjárművekkel végzik. A munkaterületet, 

illetve az útvonalakat a másodlagos porkibocsátás megelőzése érdekében folyamatosan pormentesítik 

(vízpermettel), valamint takarítják, amennyiben az indokolt. A diffúz porkibocsátásra vonatkozó maximális 

hatásterület 157 m.  

Az üzemelési szakaszban levegőtisztaság-védelmi szempontból a hasznosító berendezés diesel üzemű 

motorjának járása vizsgálandó. Az üzemeltetés során a meghajtómotor napi 5, maximum 7 órás üzemidőben 

üzemel, leállás csak a karbantartások idejére tervezett. A motorok működése során az alábbi 

szennyezőanyagok kibocsátásával szükséges számolni: 

 

 Szén-monoxid Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Részecske (PM) 

Osztályozó 0,8-1,2 kg/h  0,2-0,4 kg/h 2,4-2,6 kg/h 0,15 kg/h 

Törő 1,0-1,6 kg/h  0,3-0,5 kg/h 3,1-3,4 kg/h 0,2 kg/h 

 

A meghajtó motorok légszennyező anyag emissziójának közvetlen hatásterülete a munkaterületre, illetve 

annak 100 méteres körzetére koncentrálódik. 

A tevékenység felhagyása az inert hulladékok kezelésének beszüntetését jelenti. Tekintettel arra, hogy a 

területen épületeket, építményeket nem alakítanak ki, valamint a felhagyással egyidőben a területről hulladék 

és tört anyag készletek kiszállításával nem marad vissza semmi, így a felhagyási szakasznak levegőtisztaság-

védelmi hatásai nincsenek. 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A kibocsátott füstgázok 

elenyésző mennyisége miatt a tevékenység önmagában az átlaghőmérséklet növekedésére nem gyakorol 

hatást. A kérelmező tevékenysége esetén sem az adott éghajlati paraméterre, sem pedig a tevékenység 

helyszínének (projekthelyszín) kitettsége esetében sincs magas kockázat, ezért a hatások az egyes éghajlati 

tényezőkre semlegesnek minősíthetők. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás (átlaghőmérséklet 

emelkedés, vízkészletek csökkenése) a nemzeti és a helyi szintű intézkedési programok betartásával 

megoldható, egy ilyen volumenű tevékenység külön intézkedési terv elkészítését nem igényli. Az 

alkalmazkodási lehetőségek célja minden esetben a tevékenység és a hozzá kapcsolódó eszközök, 

berendezések sérülékenységének a csökkentése, így közvetetten az esetlegesen bekövetkező károk 

megelőzése. Az alkalmazkodási lehetőségek közül kiemelhető a telephelyi pormentesítéshez használt 

vízbázis rendelkezésre tartása, alternatív vízmegtartási lehetőségek számba vétele, gyakoribb karbantartás 

miatti forrás elkülönítés, tervszerű munkavégzésre való átállás, illetve a telephelyi burkolt felületek növelése. 

A telephely elhelyezkedése, mérete, valamint a tevékenysége volumene miatt a végezni kívánt 

hulladékhasznosítási tevékenység a mikroklimatikus viszonyokat észrevehetően nem változtatja meg. 

 

Természetvédelem 

A Kft. nem veszélyes hulladékok hasznosítását kívánja végezni a Mélykút 0200/117 hrsz. alatti 

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

természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. A beruházási terület antropogén hatásoknak kitett, rajta 

természetközeli élőhely nem található, továbbá az érintett területről védett, fokozottan védett növény- és 

állatfaj előfordulásáról sincs hatóságunknak tudomása. 

 

Hivatalunk a 2020. július 23-án kelt, BK/KTF/03735-18/2020. számú levelével értesítette az eljárás 

megindításáról a Rendelet 37. § aa) pont szerinti területileg illetékes természetvédelmi kezelő Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóságot, amely az eljárással kapcsolatban az eljárás lezárásáig nyilatkozatot nem tett. 

 

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. 

 

* 

 

A 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, továbbá a megkeresett szakhatóság sem kérte 

az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

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

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

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

kezdhető meg.  

 

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

határozza meg. 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

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

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

rendelkezik. 

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

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

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

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

 

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

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

pontja alapján állapítottam meg. 

 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Mélykút Város Jegyzőjének, aki gondoskodik a 

határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 
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A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK/KTF/03735-2/2020. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. augusztus 8. 

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 környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 101. § (2) 

bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. augusztus 7. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Doszpod és Társa Kft. (6449 Mélykút, Rákóczi u. 2.)                                                   11573720#cegkapu 

2. Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Betéti Társaság (6753 Szeged, Jávorka u. 7.)    21952830#cegkapu 

3. Doszpod László (6449 Mélykút, Rákóczi u. 2.)                                                                                          tv. 

4. Doszpod Lászlóné (6449 Mélykút, Rákóczi u. 2.)                                                                                      tv. 

5. Mélykút Város Jegyzője (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel                       HKP                                    

6. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)                                                                                                HKP 

7. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály      

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

9. BKMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. Bácsalmás(6430 Bácsalmás, Rákóczi út 26) HKP 

10. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                      HKP   

11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

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

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

14. Hatósági Nyilvántartás 

15. Irattár 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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