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előzetes vizsgálati eljárás, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Az MBF Palackozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 2., 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 26330101#cegkapu, KÜJ: 103 681 092, KTJ: 102 791 595, 

Cégjegyzékszám: 13-09-193358, Adószám: 26330101-2-13, rövidített elnevezése: MBF Kft.) képviseletében 

eljáró Balogh Levente ügyvezető által 2019. július 15-én előterjesztett – a Szentkirály, Lakitelek út 415/16 

hrsz. alatti ingatlanon üdítőital palackozó üzem építése 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 31. pontja – „Egyéb élelmiszergyártó üzem - 40 ezer t/év 

késztermék előállításától” –szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a 

tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 
 

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység csak vízjogi (létesítési és üzemeltetési), építésügyi 

(építési és használatbavételi), pontforrás létesítési és üzemeltetési engedélyek, valamint zajkibocsátási 

határértékeket megállapító határozat birtokában kezdhető meg. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az  

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 
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1.1. Az MBF Palackozó Korlátolt Felelősségű Társaság (2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 2.) 

képviseletében eljáró Balogh Levente ügyvezető által előterjesztett – a Szentkirály, Lakitelek út 

415/16 hrsz. alatti ingatlanon üdítőital palackozó üzem építése 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. A beruházással kapcsolatban a további tervezés, illetve a kivitelezés tekintetében figyelembe kell 

venni a projekt kapcsán készített előzetes régészeti dokumentációban és a feltárási projekttervben 

foglaltakat, mely szerint a beruházás kivitelezési munkái során régészeti megfigyelést kell 

biztosítani. Régészeti lelet vagy jelenség előkerülése esetén a beruházás munkálatainak 

felfüggesztése mellett lehetőséget kell biztosítani a beruházás nyomvonalába eső régészeti 

jelenségek dokumentálására. A régészeti szakmunkák elvégzésére a Kecskeméti Katona József 

Múzeum jogosult. 

 

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

 

3.1. Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.  

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 36600/2856-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) az MBF Kft. (2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 2.) 

Szentkirály, Lakitelek út 415/16 hrsz. alatti ingatlanára tervezett üdítőital palackozó üzem építésére 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás kapcsán indult hatósági eljárásában megküldött szakhatósági 

megkeresésére Hatóságunk az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadjuk. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett vízkezelő berendezésre vízjogi létesítési és üzemeltetési 

engedélyezési eljárását szükséges lefolytatni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az 

eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

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

 

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

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

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

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

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

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, 

 – elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 
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 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben 

ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybe vételével, a https://epapir.gov.hu oldalon 

keresztül), 

 indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

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

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

 

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

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

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

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

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

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

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

irányadóak. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

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

fel. 

 

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

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

 

 I N D O K O L Á S 

 

Az MBF Kft. képviseletében eljáró Balogh Levente ügyvezető 2019. július 15-én – a Szentkirály, Lakitelek 

út 415/16 hrsz. alatti ingatlanon üdítőital palackozó üzem építése tárgyú – az R. szerinti előzetes vizsgálati 

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

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

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

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

 

Az MBF Kft. hivatalunk BK-05/KTF/03854-8/2019. számú hiánypótlási felhívására az eljárás 250.000 Ft 

igazgatási szolgáltatási díját megfizette. 

 

A kérelmező adatai: 

Neve:      MBF Palackozó Korlátolt Felelősségű Társaság  

Rövidített elnevezése: MBF Kft. 

Székhelye:     Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 2. 

Cégjegyzékszám:   13-09-193358 

Adószám:     26330101-2-13. 

Fő tevékenység:    1107 '08 Üdítőital, ásványvíz gyártása 

Képviselő:     Balogh Levente ügyvezető 

KÜJ:     103 681 092 

KTJ:     102 791 595 

 

Az érintett telephely adatai: 

Helyszíne:  Szentkirály, Lakiteleki út 415/16 hrsz. 

Telek alapterülete:    18.571 m² 

Tervezett beépített alapterület:  9.128 m² 
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Tervezett tevékenység:    Üdítőital palackozás 

        

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítették:  

Neve:     Komáromi Ágnes 

     Környezetvédelmi szakértő: 

Hulladékgazdálkodás 

Levegőtisztaság-védelem 

Víz- és földtani közeg védelem 

Zaj- és rezgésvédelem 

CsMMK regisztrációs száma: 06/1040. 

 

Neve: Balatonyi Zsolt 

Környezetvédelmi szakértő: 

Hulladékgazdálkodás 

Levegőtisztaság-védelem 

Víz- és földtani közeg védelem 

Zaj- és rezgésvédelem 

CsMMK regisztrációs száma: 06/1241. 

 

 

Neve:     Sipos László 

Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

CsMMK regisztrációs száma: 06/0121. 

 

Neve:      Dr. Deák József Áron 

     Élővilágvédelem szakértő 

Földtani természeti értékek és barlangok védelme szakértő 

CsMMK engedély száma: SZ-063/2010. 

 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

A telephely elhelyezkedése: 

A vizsgálattal érintett terület Szentkirály összefüggő lakóterületétől Ny-i irányban kb. 300 m-re, a 415/16. 

hrsz. alatti ingatlanon, gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetben (KG-1) található. Közvetlen 

környezetében a K-i és a D-i irányban a gazdasági zóna beépítetlen vagy beépített területei vannak, de 

elszórtan lakóépületek (78/1, 78/2 hrsz.) is találhatók. A DK-i oldalon a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. 

telephelye húzódik. Az É-i, Ny-i és DNy-i oldalon általános mezőgazdasági területek húzódnak. A 

legközelebbi tanyaépületek a 05/14 hrsz. és a 05/6 hrsz. alatt vannak, a terület ÉNy-i oldalán telepített kb. 

130 m széles és 200 m hosszú erdősáv részleges árnyékolásában. 

 

A tervezett tevékenység: 

A tervezési területen üdítőitalok gyártását, valamint ásványvizek palackozását végzik, melyeket PET 

palackba, üvegpalackba, valamint fémdobozba töltenek.  

A palackok töltése után a csomagolást és a kiszállításig történő tárolást is az üzemben végzik. A telepen a 

tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő épületek, építmények is létesülnek. 

 

Palackozási technológia: 

Ásványvizek 

Az ásványvizek palackozási technológiájában PET palackok töltése esetén a munkafolyamatok: a PET 

előformákból palack fújás, a palackok töltése, zárása, címkézése, csomagolása és raklapos kiszerelésekben 

kiszállításig történő tárolása. 

Üvegpalackok töltése esetén a munkafolyamatok: palackmosás, a palackok töltése, zárása, címkézése, 

csomagolása és raklapos kiszerelésekben kiszállításig történő tárolása.  

A fémdobozos töltés esetén a munkafolyamatok: a fémdobozok öblítése, töltése, zárása, címkézése, 

csomagolása és raklapos kiszerelésekben kiszállításig történő tárolása. 
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Üdítőitalok 

Az ízesített üdítőitalok gyártási technológiája, azaz az alapanyagainak (kristálycukor, aromák, egyéb ízesítő 

anyagok) összekeverése a szirup konyhában történik, majd ásványvízzel hígítva a palackozásuk folyamata 

megegyezik az ásványvíz palackozáséval. 

 

Raktározási technológia:  

A palackozáshoz és üdítőital gyártáshoz felhasznált alapanyag az ásványvíz, mely a szomszédos telken lévő 

Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.-től származik és amelyet a kérelmező üzemében kialakított vízfogadó 

helyiségben, rozsdamentes tartályokban tárolják felhasználásig. 

A további alapanyagok, úgymint kristálycukor, gyümölcs sűrítmények, aromák. A kristálycukrot kültéri 

silóban, illetve beltéren zsákos kiszerelésben fogják tárolni. A gyümölcssűrítményeket eredeti 

csomagolásban tárolják. 

Az aromákat robbanásbiztos tárolótérben tárolják, kármentővel ellátott térrészen, antisztatikus padozaton, 

folyadékgőz érzékelő és vészszellőző alkalmazásával. Mindezen óvintézkedések mellett a földtani közeg és a 

felszín alatti víz minőségének veszélyeztetése minimálisnak tekinthető. 

A gyártáshoz szükséges csomagoló anyagokat (előforma, műanyag- és alumíniumkupak, üvegek, címke, 

zsugorfólia, sztreccsfólia és raklapok) az alapanyag raktárban fogják tárolni. 

 

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

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

mellékletben szerepel. 

 

A tevékenység az R. 3. számú melléklet 31. pontja – „Egyéb élelmiszergyártó üzem - 40 ezer t/év késztermék 

előállításától” – 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 2019. július 23-án 

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

céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. Szentkirályi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SZK/1261-3/2019. számú tájékoztatása szerint a közlemény a 

Községháza hirdetőtábláján 2019. július 23. napjától közzétételre került, a dokumentációba való betekintés 

ügyfélfogadási időben a Községházán volt lehetséges. A közleménnyel kapcsolatosan észrevétel – az eljárás 

lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

 

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

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

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 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) 
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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 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. 2.) 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) bekezdésében foglaltak határozzák meg. 

 

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

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

 

Megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. A beruházó 2017-ben a 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. által elkészíttette a tárgyi projekt kapcsán az 

előzetes régészeti dokumentációt és a feltárási projekttervet.  

Figyelembe véve az ebben foglaltakat, illetve a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet) 43. § (3) bekezdésben 

foglaltakat, az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen.  

 

Az Örökségvédelmi Hatóság illetékességét a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3. 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: 

 

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) bekezdése, valamint az 5. melléklet 

I. táblázat B oszlopában foglaltakon alapul. 

 

* 

 

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

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

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

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

megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

  

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36600/2856-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

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

Főosztály hivatkozott számú - 2019. július 23. napján érkeztetett - megkeresésével az MBF Kft. (2330 

Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 2.) Szentkirály, Lakitelek út 415/16 hrsz. alatti ingatlanára tervezett üdítőital 

palackozó üzem építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás kapcsán indult hatósági eljárásában 

Hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

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

(XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2,3 pontja alapján a fenti tevékenység előzetes 

vizsgálata hatósági eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, 

hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis 

védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve 

határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a 

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

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdés 

tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

A Kft. a fenti ingatlanon üdítőital palackozó üzemet kíván létesíteni. A gyártáshoz szükséges ásványvíz a 

szomszédos Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. kútjairól érkezik, a felhasznált vizet további kezelésnek vetik 

alá. A keletkező kommunális és technológiai szennyvizet a szomszédos ingatlanra tervezett biológiai 

szennyvíztisztítóra vezetik. A telephelyen a csapadékvíz tisztítása nem tervezett. Vízvédelmi szempontból a 

tevékenység végzésére vonatkozó kizáró ok nem merült fel. 

 

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve 

a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről. 

- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről. 

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

55. §-a (1), (2) alapján adtam. 

 

A Hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és az 

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2,3 pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 

4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg.” 

 

* 

Várható környezeti hatások: 

 

Természet- és tájvédelem 

 

Az MBF Kft. a Szentkirály 415/16 helyrajzi számú ingatlanon ipari csarnokot, irodát és szociális épületet 

valamint burkolt utat, közúti útcsatlakozást, telken belüli közműveket, kerítést kíván létesíteni üdítőital 

palackozó üzem létesítése és működtetése céljából. 

 

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

természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. A beruházás egy egykori felhagyott szántó helyén kialakult, 

gyenge-közepes természetességű fiatal parlag területen valósul meg. Az érintett ingatlan környezetében 

szántók, fásított területek, földutak, telephelyek és tanyák találhatóak. Az ingatlan antropogén hatásoknak 
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kitett, rajta természetközeli élőhely nem található, továbbá az érintett területről védett, fokozottan védett 

növény- és állatfaj előfordulásáról sincs hatóságunknak tudomása. 

 

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

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

dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból elfogadjuk. 

 

Földtani közeg védelem 

 

A tervezett létesítmények: 

A tervezett létesítmény: üdítőital palackozó üzem.  

Cím: 6031 Szentkirály, Lakiteleki út, 415/16 hrsz. építési telek.  

Létesítendő objektumok: 8.646 m
2
 ipari csarnok, 699 m

2
 iroda és szociális épület, 7.300 m

2
 burkolt út, közúti 

útcsatlakozás, telken belüli közművek, kerítés. 

 

Műszaki védelem: 

A technológiai helyiségek sáv- és pontszerű padlóösszefolyókkal, továbbá ipari padlót és műgyanta 

padlóburkolatokat terveznek kialakítani. 

 

Vízellátás: 

Az üzem vízellátása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 

által, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. (1117 Budapest, Neumann János út 1. Infopark  A. ép. 1. em.) 

részére 36600/1300-18/2018. ált. számon kiadott és 36600/1300-18/2018. számon módosított vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkező kutakról történik (vízikönyvi szám: Tisza/8337.). Az engedély 

érvényességi ideje 2023. szeptember 31. A kutak a Szentkirály 415/13 hrsz. alatti ingatlanon üzemelnek. A 

vízátadásról Engedélyes szerződést köt a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft.-vel. A vízmérést az 

Engedélyes ingatlanán kívül a – vízellátást biztosító – szomszédos telephelyen végzik. 

 

Vízigények: 

A tervezettek szerint az irodai dolgozói létszám 12 fő. Az épületben, illetve telephelyen dolgozó, 

műszakonként maximum 38 fő részére az épületben megfelelően kialakított szociális helyiségek (öltözők és 

zuhanyozók, WC, kézmosó) állnak rendelkezésre. Kommunális vízigény: 3.970 m
3
/év.  

A technológiai vízigény egyik része az ásványvíz és az üdítőitalok palackozása során a termékbe beépül és 

termékként értékesítik, míg a másik részét a különböző technológiai berendezések, eszközök és helyiségek 

takarítási, fertőtlenítési tevékenységei során használják.  

Engedélyes vízigénye:    417.036 m
3
 /év.  

A termékbe beépülő vízmennyiség  189.562 m
3
 /év. 

Egyéb vízfelhasználás:    227.474 m
3
 /év. 

 

Szennyvíz elhelyezés: 

A telepen keletkező szennyvíz éves mennyisége:  227.474 m
3
 

Kommunális szennyvíz:    3790 m
3
 /év 

Fordított ozmózis üzemeltetéséből:   61.418 m
3
/év 

Vízkezelő rendszerek visszamosatásából:  40.945 m
3
/év 

Palackmosóból:      31.846 m
3
/év 

CIP technológiából:     20.473 m
3
/év 

Csőszakaszok fertőtlenítéséből:    15.923 m
3
/év 

Higiéniai takarításból:     13.648 m
3
/év 

Termékváltáskor:     11.374 m
3
/év 

Egyéb:       21.232 m
3
/év 

Alagút pasztőr:      6.824 m
3
/év 

 

A keletkező technológiai szennyvizeket az épület ÉNy – i és DK – i oldala mellett Ø 200-315 KG-PVC 

csővel kiépülő gravitációs szennyvízcsatornával gyűjtik össze és a szociális szennyvizekkel együtt az 

ingatlan D – i sarkában tervezett szennyvízátemelőbe vezetik. Az átemelőből a szennyvizet nyomóvezetékkel 
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a DNy – ról szomszédos Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. telephelyén tervezett megfelelően méretezett – 

jelen beruházástól független eljárás keretében tervezett – biológiai szennyvíztisztító telepre továbbítják. A 

szennyvíztisztító telepen elvégzik a megfelelő szennyvíztisztítást és a tisztított szennyvizet ugyanezen az 

ingatlanon elszikkasztják. 

A szennyvíztisztító engedélyeztetésére külön eljárást folytat le az üzemeltető, melyben a szennyvíztisztítás és 

szikkasztás környezetre gyakorolt hatását részletesen megvizsgálják. 

 

A szennyvíztisztító telep megépítése és üzemeltetése maga után vonja, hogy a szennyvíz Peitsik csatornába 

történő elhelyező/befogadói kapacitást bővíteni szükséges, melyet a Szentkirályi- Kékkúti Ásványvíz Kft. 

külön eljárás keretében kezdeményez. A jelenleg érvényes vízjogi üzemeltetési engedély szerint 99.800 

m
3
/év mennyiségű szennyvíz engedélyezett a csatornába való bevezetésre. Az engedélyes telephelyén 

végzett tevékenység további szennyvízterhelést jelent a csatorna számára. A szennyvíztisztító telepről egy új, 

D200 PE méretű nyomócső kiépítése is szükséges a csatornába a meglévő nyomócső nyomvonala mellett. A 

tervezett szennyvíztisztító telep műszaki átadás tervezett időpontja 2020 áprilisa. A telep üzemeltetője a 

Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. lesz. A Kft. és Engedélyes szerződést köt a szennyvíz átadására 

vonatkozóan. Az átadott szennyvíz mérése Parshall mérőcsatornában (pillanatérték mérés és összegzés) 

tervezett, amely a szennyvíztisztító telepre érkező D400 KG-PVC csatornára lesz telepítve. A 

szennyvíztisztító telep kapacitása 1.570 m
3
/nap. 

 

Csapadékvíz: 

Az ingatlanon az ásványvíz és ízesített üdítőitalok palackozása épületen belül történik. Amennyiben a 

tevékenység (pl. aromák tárolása, illetve tisztítószerek, fertőtlenítőszerek raktározása) megkívánja, minden 

esetben megfelelő óvintézkedések betartásával, kármentő használata mellett dolgoznak. Üzemszerű 

körülmények között szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni. A telephelyen belüli burkolt 

felületeket csak az alapanyag és késztermék, valamint hulladékszállító teherautók, kamionok, illetve a 

telephely dolgozói és vendégei használják (napi 25 db kamion és mintegy 50 db személygépkocsi). A 

kamionok és teherautók ki- és bepakolás után azonnal elhagyják az ingatlan területét. Teherautó és kamion 

tárolása a telephelyen nem tervezett, az épület DK – i oldala mellett kialakítandó 4 db kamion várakozóban 

csak az adminisztráció idejére várakozhatnak a járművek. A személygépkocsik részére az ingatlan ÉK – i 

részén összesen 34 db gyephézagos burkolatú parkolót alakítanak ki, melyek a dolgozók és a vendégek 

gépkocsijainak tárolására szolgálnak. A fizikai dolgozók nagy része kerékpárral, gyalog, illetve busszal 

érkezik a telephely területére. A burkolt felületek korlátozott használata ezért várhatóan nem indokolja 

homok- és olajfogó műtárgy építését, a burkolatokról lefolyó csapadékvizekbe szennyező anyagok 

üzemszerű körülmények között nem kerülnek.  

Az üzemépület tetőfelületeiről, valamint a burkolt felületekről lefolyó tiszta csapadékvizeket felületi 

lefolyással, illetve zárt csatornákon keresztül gyűjtik össze és vezetik el az ingatlan területén belüli 

zöldfelületekre, illetve a burkolatok mellett csapadékvíz szikkasztó kivitelezését tervezik. 

 

Földtani közeg védelme a létesítés, használat és a felhagyás során: 

A talaj terhelése az építkezés idején fog bekövetkezni. A keletkező építési hulladékok nem hasznosítható 

része engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban, az újrahasznosítható hulladékok hulladékkezelési 

engedéllyel rendelkező szakvállalkozás telephelyére szállítandók. Működés során a talaj általában 

szennyeződik a szállítási, az anyagmozgatási környezet légteréből kiülepedés (száraz ülepedés), a légköri 

csapadékkal való le- és kicsapódás, bemosódás (nedves ülepedés) útján, az út menti szennyezett 

növényzetről való lemosódás, az útburkolatnál le- és elfolyó csapadékvízzel szállított szennyezők révén. 

A tevékenység során a talajra egyrészt a munka- és szállítógépek mozgása (befolyásolja a talajszerkezetet, az 

eseteleges olajcsepegések szennyezhetik a talajt), másrészt a keletkező hulladékok kezelése hathat. Mindkét 

hatás elsősorban a hulladékkezelés területére, valamint a szállítási útvonalakra terjed ki. A nagygépek 

mozgása miatt a talaj tömörebbé válik, szerkezetében kedvezőtlen változások (pl. vízáteresztő-képesség 

változás) indulnak el. Ezt a hatást az esetleges szennyezések tovább ronthatják. Mivel azonban a hatásterület 

a vizsgált területre lokalizálódik, a hatást elviselhető, szennyezés esetén terhelő kategóriába soroljuk. 

(esetleges haváriás szennyezés esetén a kármentesítést el kell végezni.) 

 

A palackozó üzemeltetése várhatóan nem eredményez negatív hatást a földtani közegre. 
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A tevékenység befejezését követően a létesítményeket elbontják. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

A tervezett létesítmény Szentkirály összefüggő lakott területétől Ny-i irányba, kb. 300 m-re, a 415/16 hrsz. 

alatti ingatlanon gazdasági, kereskedelmi szolgáltató övezetben (KG-1) található. A telephely közvetlen 

környezetében gazdasági területek vannak. 

A legközelebbi zajtól védendő épületek a telekhatártól számítva Ny-i irányba kb. 40 m-re, K-i irányba kb. 70 

m-re találhatóak. 

Az építési munkálatok várhatóan 1 hónapnál hosszabb ideig, de legfeljebb 1 évig tartanak.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatott kivitelezési és 

üzemelési munkák során okozott 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 dokumentáció számításai alapján a hatásterületen belül található 

zajtól védendő épület vagy védett terület.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a próbaüzem során a zajterhelési és hatásterületre vonatkozó számítási 

eredmények szabványos zajvizsgálattal való pontosítása szükséges. 
 

Levegőtisztaság-védelem 

 

A tervezett üdítőital palackozó üzem létesítése Szentkirály 415/16 hrsz. alatti ingatlanon tervezett. A területet 

a 4622 sz. összekötő útról lehet megközelíteni szilárd burkolatú úton. Az érintett terület közvetlen 

környezetében K-i és D-i irányban gazdasági zóna beépítetlen vagy beépített területei vannak, de elszórtan 

lakóépületek is megtalálhatók. A DK-i oldalon a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. telephelye húzódik. 

Az É-i, Ny-i, DNy-i oldalról általános mezőgazdasági területek veszik körül a tárgyi ingatlant. A terület 

gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetben, (KG-1) övezetbe tartozik. A vizsgált területen a környék 

mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai, a lakosság, valamint az ipari kibocsátások jelentik a 

légszennyezettségi alapállapotot. 

 

Létesítés 

A létesítés során a levegőre leginkább hatást gyakorló tevékenység a terület előkészítés és a telepítési 

munkálatok. A kivitelezést megelőzően a humuszos feltalajt lehántják és az ingatlanon deponálják. A 

humusz tartalmú talajt elsődlegesen a kivitelezés végeztével a helyszínen fogják felhasználni terület 

rendezésre, amennyiben a terület rendezést követően talaj felesleg volna, a felesleges talajt hulladékként 

szállítják el az ingatlanról.  

A kiviteli munkálatok során az érintett terület célforgalma várhatóan kb. napi 10 db gépjármű. A 

munkagépek és szállítójárművek, mint mozgó légszennyező források mozgását a porszennyezésen felül, a 

kipufogógázok (a dízelolaj elégetése révén keletkező SO2, elégetlen CH, CO, NOx, szilárd légszennyező 

anyag) által okozott többlet-légszennyezettség fogja jellemezni. A munkagépek által kibocsátott 

légszennyező anyagok a levegő minőségére feltehetően csekély hatással bírnak. A kivitelezés során a 

környezet porterhelése átmeneti jellegű, a tereprendezés és földmozgatás befejezésével ez a negatív hatás 

megszűnik. A kivitelezési munkálatok ideje alatt a környezeti levegőre gyakorolt hatások csökkentése 

érdekében megtervezett munkarenddel, megfelelő műszaki állapotú és kapacitású gépek alkalmazásával a 

légszennyezés minimálisra csökkenthető. 

Az érintett terület levegővédelmi szempontú hatásterülete várhatóan a vizsgált terület közvetlen környezete, 

valamint a szállítási útvonalak 10-15 m-es övezete. A levegővédelmi hatásterületen védendő épület nincs.  

 

Üzemelés 

A kialakításra kerülő iroda és a szociális helyiségek fűtését 2 db 60 kW/db névleges bemenő hőteljesítményű 

kondenzációs fali kazán biztosítja. A használati melegvizet a falikazánokról üzemeltetett rendszer 

szolgáltatja. Az üzemi iroda fűtését – mivel az a kiépítésre kerülő központi iroda szociális fűtési rendszertől 

távol esik – elektromos fűtéssel tervezik megvalósítani. Az alapanyagraktár fűtését a kisnyomású 
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kompresszorok hulladékhője biztosítja. Üzemszünet esetén a raktárban 3 db 50 kW/db gázfűtésű 

termoventilátort helyeznek el. 

A technológia hőenergia igényét 2 db - egyenként 1.040 kW névleges bemenő hőteljesítményű – gáztüzelésű 

gőzfejlesztő fogja biztosítani. Így a telephelyen a beruházással 2 db bejelentés köteles légszennyező 

pontforrás (P1 és P2 jelű) létesül.  

A P1-P2 jelű légszennyező pontforrások létesítését a környezetvédelmi hatóság a BK-05/KTF/00160-1/2018. 

iktatószámon engedélyezte. 

Az üzemcsarnok és technológiai helyiségek fűtését a technológiai berendezések által termelt hulladékhő 

fogja biztosítani. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó helyhez kötött légszennyező 

pontforrások (P1 és P2 jelű) csak véglegessé vált üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetők. Az 

engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. 

rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

Az érintett terület levegővédelmi szempontú hatásterületét a dokumentációban meghatározták, mely 

várhatóan a pontforrások geometriai középpontja köré rajzolt 368 m sugarú kör által bezárt terület.  

 

A technológiai hűtési igény külön klímaberendezésekkel lesz biztosítva. A klíma berendezés beépítésénél és 

üzemeltetésénél a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés 

biztosított lesz. 

Az alapanyag és késztermék szállítását közúton fogják végezni, várhatóan kb. napi 25 db gépjárművel. 

 

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

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

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

infrastruktúra megbízhatóságát az éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja.  

A légkör CO2 háztartása szempontjából a beruházás során a megépülő palackozóüzem kis mértékben 

csökkenti a CO2-megkötő növényzet felületét, de mivel ez jelenleg is – főleg a telephely északi harmadában 

a taposás miatt – igen nyílt, kis borítású, kis CO2-megkötő kapacitást jelent, így ez nem jelent jelentős 

kiesést. 

Az új és a régi üzem közt nagyobb termetű fák ültetésével a CO2-megkötés szintje a jelenlegi szintre hozható 

vissza, sőt a fák telepítésével, azok felnövekedésével a CO2-megkötés a jelenleginél magasabb fokú is lehet. 

 

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző 

folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

 

Hulladékgazdálkodás 

 

Létesítés 

A létesítés során keletkező építési hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről 

gondoskodnak. Az építési hulladékokat a kivitelezéssel érintett ingatlanon szelektíven gyűjtik, majd átadják 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek. Az építkezés során kitermelt humuszos talajt a 

helyszínen fogják területrendezésre felhasználni.  

 

Üzemelés 

Az üzemben az üdítőital gyártás és ásványvíz palackozás során üzemi körülmények között csomagoló anyag 

hulladék, az élelmiszert gyártó gépek, berendezések karbantartásából származó veszélyes hulladék és a 

dolgozók részéről kevert települési szilárd hulladék keletkezik. A technológiai hulladékok a hulladék 

keletkezésének helyén – az adott technológiai helyen – kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen lesznek 

elsődlegesen gyűjtve. A munkahelyi gyűjtőhelyekről a hulladékot a telephely központi üzemi gyűjtőhelyére 

helyezik, ahonnan a hulladékkezelőnek adják át kezelésre. 
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Az üzem normál üzemvitele esetén várhatóan keletkező hulladékok 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti 

besorolása a következők szerint adható meg: 

 

Hulladék megnevezése Azonosító kód 

Veszélyes anyagokat tartalmazó 

toner 
08 03 17* 

Fáradt olaj 13 02 05* 

Veszélyes anyaggal szennyezett 

göngyöleg 
15 01 10* 

Veszélyes anyaggal szennyezett 

fémből készült göngyöleg 
15 01 11* 

Papír hulladék 15 01 01 

Műanyag hulladék 15 01 02 

Üveg csomagolási hulladék 15 01 07 

Olajos rongy 15 02 02* 

Labor vegyszer hulladék 16 05 06* 

Kevert települési hulladék 20 03 01 

 

A hulladékok a későbbi kezelését elősegítő szelektív gyűjtése a telephely udvarán megépítésre kerülő üzemi 

hulladék gyűjtőhelyeken fog megvalósulni a hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtésének 

biztosítása mellett. A hulladék gyűjtőhely padozata az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.2.6. 

pontjában előírtaknak fog megfelelni. A telephelyen keletkező hulladékokról a telephely üzemeltetője a 

jelenleg hatályos, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartást fog vezetni, és teljesíteni fogja az éves 

adatszolgáltatást. 

 

* 

Hivatalunk a 2019. július 23-án kelt, BK-05/KTF/03854-5/2019. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § 

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

 

Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) megküldte hatóságunknak az 

alábbi, 2019. július 29.-én kelt, SZK/1261-4/2019. számú nyilatkozatát: 

 

„a beruházás a helyi kömyezet-és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással és a 

településrendezési eszközökkel összhangban van.” 

 

* 

 

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

korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem 

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

és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 

 

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. 

 

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja. 
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A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

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

 

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

alapul. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

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

 

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

 

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

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

 

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

a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

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

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

szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/03854-3/2019. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. augusztus 29. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

  

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

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. augusztus 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. MBF Kft. (2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 2.)                                                           26330101#cegkapu  

2. Balogh Levente ügyvezető                                                                               Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

3. Szentkirály Község Jegyzője  

(6031 Szentkirály Kossuth Lajos u. 13.) – kifüggesztésre, külön levéllel                                              HKP 

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

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

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

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

7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                    HKP 

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

9. Hatósági Nyilvántartás 

10. Irattár 
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