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Tárgy: HEAVY MACHINERY Kft., a Kecskemét 0206/380, 0206/381 hrsz. (KTJ: 102713391) alatti telephelyen nem 

veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

A HEAVY MACHINERY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6078 

Jakabszállás, III. kerület 036/209. hrsz., KÜJ: 103 441 854, Adószám: 14476990-2-03, KSH szám: 

14476990-4663-113-03,Cégjegyzékszám: Cg.03-09-116836, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 

14476990#cegkapu, rövidített elnevezése:  HEAVY MACHINERY Kft.) meghatalmazása alapján eljáró 

Green Gravel Mérnökiroda Kft. (Székhely: 6753 Szeged, Fiume u. 4., Adószám: 25343100-2-06, KSH 

szám: 25343100-7112-113-06, Cégjegyzékszám: 06-09-022109, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 

25343100#cegkapu) által 2019. szeptember 2-án előterjesztett – a Kecskemét 0206/380, 0206/381 hrsz. 

(KTJ: 102 713 391) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása (TEÁOR’08: 3821) 

tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)  5. § (2) bekezdés ca) 

alpontja alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység, mely az R. 3. számú mellékletének 107. a) 

alpontja – „Nemveszélyeshulladék–hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól” – szerint minősül, engedélyezését 

kizáró ok merült fel, és az R. 5. § (2) bekezdés cb) valamint cc) alpontjaiban foglalt kivételek nem 

alkalmazhatóak, ezért az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély 

(hulladékgazdálkodási engedély) nem adható. 

 

* 

 

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  
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emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A HEAVY MACHINERY Kft. 6078 Jakabszállás, III. kerület 036/209. szám alatti székhelyű 

gazdasági társaság meghatalmazottja által benyújtott 6000 Kecskemét, 0206/380, 0206/381 hrsz. 

alatti telephelyén nem veszélyes hulladék telephelyi hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati 

tervdokumentáció elbírálásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

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 hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy 

nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi 

szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 

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

hulladék ártalmatlanítására nem használható. 

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

minőségének romlását ne eredményezzék. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/4553-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„HEAVY MACHINERY Kft. (6078 Jakabszállás) részére Kecskemét, 0206/380 és 206/381 hrsz. alatti 

ingatlanokon tervezett nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása vonatkozásában az előzetes 

vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához 

 

az alábbi feltételekkel hozzájárulunk: 

 

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

kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőtlenebb állapotát. 

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

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

illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

4. A telephely vízellátó létesítményei a vízjogi üzemeltetési engedélyben megadottak szerint kell 

üzemeltetni. 

 

A tevékenység vízügyi és vízvédelmi szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján 

a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

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

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

 

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, 

 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 igénybevételével, 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 

 

A HEAVY MACHINERY Kft. meghatalmazása alapján eljáró Green Gravel Mérnökiroda Kft. 2019. 

szeptember 2-án – a Kecskemét 0206/380, 0206/381 hrsz. (KTJ: 102713391) alatti telephelyen nem veszélyes 

hulladékok telephelyi hasznosítása tárgyú – az R. szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti 

kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását. 

 

A fentiek alapján 2019. szeptember 3. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette. 

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

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

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

 

A kérelmező azonosító adatai: 

Név:                                 HEAVY MACHINERY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  
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                                         Társaság 

Rövidített elnevezés:     HEAVY MACHINERY Kft. 

Székhelye:  6078 Jakabszállás, III. kerület 036/209 hrsz. 

Telephelye: 6000 Kecskemét, 0206/380, 0206/381 hrsz. 

KÜJ szám:  103 441 854 

KTJ szám:  102 713 391 

Adószám:  14476990-2-03 

KSH szám:  14476990-4663-113-03 

Cégjegyzékszám:  Cg.03-09-116836 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Neve: Némethy Tímea, építőmérnök (Green Gravel Kft.) 

(SZKV-1.1, SZKV-1.2., SZKV-1.3.; 06-01159) 

 

Neve: Kulcsár Katalin, okl. környezetmérnök (Enwéd Kft.) 

(SZKV-1.1, SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-1.4.; 01-12536) 

Címe:     1033 Budapest, Mozaik u. 14/A. 

 

Neve: Musicz László (Öko-Design Kft.) 

(SZTV, SZTjV, Sz-018/2009) 

Címe:     2890 Tata, Dobroszláv Lajos u. 34. 

 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

Tervezett tevékenység: Nem veszélyes hulladék hasznosítása (TEÁOR’08: 3821)  

 

A tervezett tevékenység helye: 

A tevékenység végzése a 6000 Kecskemét, 0206/380 és 0206/381 hrsz. alatti ingatlanokon bérelt telephelyen 

tervezett a telephelyen érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában folytatott nem veszélyes hulladék 

gyűjtési és előkezelési tevékenységhez kapcsolódóan. A telephely alapterülete 17.413 m
2
, melyből 11.246 m

2
 

szilárd burkolattal ellátott. A telephelyen irodaépület (~100 m
2
), hídmérleg (60 tonna méréshatárú) és tűzivíz 

tározó (2.371 m
3
) rendelkezésre áll a meglévő hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan. 

 

Tervezett tevékenység 

A telephelyen folytatott tevékenység, amelyhez a tervezett tevékenység szervesen kapcsolódik 

A Kft. a 6000 Kecskemét, 0206/380 és 0206/381 hrsz. alatti telephelyén hulladékgazdálkodási engedély 

(ikt.sz.: BK-05/KTF/03817-9/2017., KTFO-azonosító: 108990-4-7/2017.) birtokában Bács-Kiskun megye 

közigazgatási területére vonatkozó területi hatállyal gyűjtést, szállítást és a telephelyén előkezelést végez. A 

Kft. az előkezelési tevékenysége (R12, E02-03, E02-06) során fa anyagminőségű (02 01 07, 03 01 01, 03 01 

05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 20 01 38, 20 03 07 azonosító kódszámú) hulladékokból faapríték (19 12 07 

azonosító kódszámú) hulladékot állít elő kis mennyiségű másodlagos (19 12 03, 19 12 04 azonosító 

kódszámú) hulladék keletkezése mellett.  

A telephelyre beszállított hulladék mennyiségének meghatározását a telephelyen telepített 60,0 t teherbírású 

bérelt hídmérleggel végzik, anyagi minőségét és kísérő okmányokkal történő megegyezését a mérlegeléskor 

ellenőrzik. A telephelyre beszállított és telephelyről kiszállított hulladékról naprakész nyilvántartást 

vezetnek. A telephelyen vezetett nyilvántartást, üzemnaplót, a bizonylatokat legalább 5 évig megőrzik.  

Az ellenőrzést követően a beszállított fahulladékot hulladék besorolásának megfelelően deponálják 

előkezelésig. A telephelyen belüli anyagmozgatást 2 db teleszkópos rakodógép végzi. 

Az előkezeléskor az apríték/aprítás méretét, illetve az előkezelési technológiai sor összeállítását (elő, vagy 

utóaprítás, vagy mindkettő) az előkezelésen átesett hulladék további felhasználásának függvényében 

választják meg. Az aprítási tevékenységet a telephelyen 2 műszakban végzik 6.00-14.00 és 14.00-19.00 

időszakban. Az aprítási tevékenység során a diffúz kiporzást a kezelési technológia közbeni hulladék 

szükség szerinti nedvesítésével előzik meg. A fa hulladékban lévő fémeket mágneses leválasztó szalag, vagy 

henger választja le és szegező ládába gyűjti. A nylon hulladékot ciklonnal különítik el. 
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Az előkezelést – elő, és utóaprítást – végző mobil aprítógépek: 

- 1 db előaprító, 

- 2 db kalapácsos utóaprító, 

- 2 db késes aprító. 

 

Az aprító berendezésekhez kapcsolódó felszerelések: 

- csillagrosta, 

- fémleválasztó, 

- por és nylon leválasztó ciklon, 

- kihordó szalag. 

A munkagépeket a telephelyen a kijelölt szilárd burkolattal ellátott kezelőtéren tárolják. A gépek 

üzemanyaggal való feltöltését kármentő tálca használata mellett végzik, üzemanyagtartály a telephelyen 

nincs. A munkagépek szervizelését szakszerviz végzi külső helyszínen.  

Az aprított faanyagot az aprító gépek láncos, vagy szalagos felhordó szerkezetükkel közvetlenül a szállító 

tehergépkocsira továbbítják.  

Az aprítékot az eddigiekben csak akkor tárolták, ha annak azonnali elszállítása nem volt megoldott. A 

területen 5 db tárolóteret alakítottak ki. 

 

A telephelyen kialakított tárolóterek: 

- Tárolótér (I.) Erdei és ipari apríték tároló 

alapterülete: 2.200 m
2
, tároló kapacitás: 2.200 t 

- Tárolótér (III.) Építési fahulladék tároló 

alapterülete: 600 m
2
, tároló kapacitás: 480 t 

- Tárolótér (IV.) Egyéb (fa csomagolási) hulladék tároló 

alapterülete: 4.000 m
2
, tároló kapacitás: 3.200 t 

- Tárolótér (V.) Alapanyag tároló 

alapterülete: 700 m
2
, tároló kapacitás: 560 t 

- Fűrészpor tároló (VII.)  

alapterülete: 600 m
2
, tároló kapacitás: 480 t 

 

A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége 5.000 t. A tároló terek burkolata egységes szilárd 

burkolat, amelynek állapotát negyedéves rendszerességgel ellenőrzik. A tároló terek elválasztására szolgáló 

támfal rönkfából épített, vagy egyéb teherbíró panel, magasságuk 4 m. A tárolt hulladékok azonosító kódját a 

határoló falakon tüntették fel.  

A telephelyi előkezelést követően előállított faapríték hulladékot vagy hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező kezelőnek adják át további kezelésre, vagy a tervek szerint saját tevékenységi körben 

hasznosítják (tervezett tevékenység). 

A Kft. a hulladékok megyén belüli gyűjtését és szállítását saját tulajdonú tehergépjárművekkel végzi, 

amelyek szervizelését, karbantartását és tisztítását szerződéses partner végzi külső telephelyen. A 

tehergépjárművek állandó tárolása a Kft. központi telephelyén - Jakabszállás III. ker. 036/209 hrsz. - 

történik.  

A telephelyre történő hulladék beszállítás 06-22 óra között korlátozott.  

A telephelyen kezelhető hulladékok maximális mennyisége 80.000 t/év.  

 

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladék hasznosítás) 

A Kft. a saját hulladékgazdálkodási tevékenységi körében előkezelt hulladékoknak az előkezeléshez 

kapcsolódó folytonos technológiai lépésként történő vagy más szerződött partnere által előkezelt 19 12 07 

azonosító kódú faapríték hulladéknak a külön lépésben történő hasznosítását (R3) tulajdonképpen 

mintavételezésen és laboratóriumi vizsgálaton alapuló hulladékstátuszból történő kivonással, alapanyaggá 

(termékké) történő minősítéssel tervezi végezni. A minősítéshez szükséges minőségi specifikációt, minőségi 

kritériumokat a hulladék státuszból kivont faaprítékot tüzelőanyagként, ipari energetikai célra felhasználni 

kívánó átvevő (vásárló) a szerződésben határozza meg. A Kft. hasznosítási tevékenységéhez az 

anyagmozgatáshoz szükséges munkagépeken túl technológia nem kapcsolódik, a saját tevékenységi körben 
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(akár a telephelyen, akár külön országos területi hatályú hulladékgazdálkodási engedély birtokában 

változóhelyszíneken) elvégzett előkezelés kivételével, akkor ugyanis az előkezelés és a hasznosítás 

technológiailag nem elkülönülő szerves egységet képez és a hulladék azonosító kód tekintetében a folyamat 

során nem történik változás. A hulladék beszállításának és átvételének menete megegyezik a telephelyen 

folytatott tevékenységnél leírtakkal. A faapríték minősítéséhez szükséges MSZE 21420-17 szabvány szerinti 

mintavétel és laboratóriumi vizsgálat dokumentált formában történő elvégzésére a Kft. akkreditációval 

rendelkező szervezetet bíz meg. A jellemzően vizsgált paraméterek és elvárt minőségi jellemzők: 

- frakcióméret: G80-G100 (az egy pontban összefutó élek hosszainak összege legfeljebb 13 cm; 

keresztmetszeti felület legfeljebb 2,5 cm
2
; az apríték darabok hosszúsága legfeljebb 6 cm; a 

tüzelőanyag tömege legalább 90 %-ának 30 mm átmérőjű lyukkal rendelkező rostán át kell hullania, 

illetve a tüzelőanyag tömegének legfeljebb 20 %-a hullhat át a 2,8 mm átmérőjű rostán); 

- portartalom: maximum 5 % 1 mm-nél kisebb szemcseméretű szállóképes por; 

- nedvességtartalom: nem haladhatja meg az 50 %-ot; 

- hamutartalom: a hamutartalom %-os aránya az átvételi árat befolyásoló tényező. 

A minősítendő egységek térfogata változó, attól függően, hogy az egyedi szerződésekben milyen hulladék 

típusból előállított faaprítékot és mekkora mennyiségben határoznak meg. A minősítést alapvetően kiindulási 

hulladék típusonként és szállítási egységenként végzik. A kiindulási hulladék típus tekintetében eltérő 

faaprítékok keverhetőségét szintén az átvevők minőségspecifikációja határozza meg. 

A minősített faaprítékról megfelelőségi igazolást állítanak ki. 

A hasznosított hulladék mennyiségének mérése a telephely 60 tonna teherbírású hitelesített hídmérlegével 

történik dokumentált formában. 

Az energetikai felhasználásra történő átvételt megelőzően az ipari energetikai célú felhasználást végző 

átvevő (erőmű) a minősített, hulladék státuszból kikerült faaprítéknak a minőségi specifikációnak való 

megfelelését saját laboratóriumában végzett kontroll analízis útján vizsgálja. Ehhez a faaprítékot az átvevő 

erőmű telephelyének úgynevezett fogadó terére szállítják be (már hulladék státuszból kivont termékként). A 

kontroll vizsgálati eredmények megfelelősége esetén veszik át a faaprítékot hiteles mennyiség (tömeg) mérés 

mellett. Bizonyított nem megfelelőség esetén az átvevő úgynevezett nem megfelelőségi dokumentumot állít 

ki és a faapríték átvételét megtagadja (a visszaszállításig külön erre a célra fenntartott tárolótérre átszállítja és 

tárolja). A Kft. a faaprítékot ilyen esetben visszaszállítja telephelyére, majd ismételt előkezelésnek és 

minősítésnek veti alá az anyagot.  

A hasznosítás útján előállított faaprítékot lakossági felhasználási célra nem adnak át. 

A tervezett tevékenység megvalósításához semminemű építési vagy bontási tevékenység, technológia 

telepítés nem szükséges. 

 

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 mellékletének 107. a) alpontja – „Nemveszélyeshulladék–hasznosító telep 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 2019. szeptember 5-én 

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

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. szeptember 6-tól közzétételre került. A 

közlemény levételének napja 2019. szeptember 23. A közleménnyel kapcsolatosan észrevétel – az eljárás 

lezárásáig – nem érkezett. 

 

Hatóságunk a 2019. szeptember 4-én kelt, BK-05/KTF/04555-7/2019. számú levelével az Ákr. 10. § (1) 

bekezdése alapján a Kecskemét 0206/380, 0206/381 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosát, Fekete Melindát, mint 

ügyfelet írásban értesítette az eljárás megindításáról, tájékoztatta az ügyféli jogairól, köztük a 

nyilatkozattételi jogáról. 
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Fekete Melinda a BK-05/KTF/04555-7/2019. számú értesítést a tértivevény alapján 2019. szeptember 13-án 

átvette, az eljárás lezárásáig a fenti tárgyú ügyben nyilatkozatot nem tett, kifogást nem emelt. 

 

 

* 

 

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

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati tervdokumentáció 

elbírálásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

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

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

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

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

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

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

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

 

A Népegészségügyi Hatóság hatáskörét a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 3. 

pontja, a Népegészségügyi Hatóság illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Kiskun Megyei Kormányhivatal 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) 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.  
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3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Az elektronikusan megküldött dokumentum alapján (készítette: Green Gravel Mérnökiroda Kft., Némethy 

Tímea, 06/1159, SZKV-1.1, 1.2, 1.3, készült: 2019. augusztus) a Talajvédelmi Hatóság talajvédelmi 

szempontokat figyelembe véve a vonatkozó 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 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) 

bekezdése állapítja meg. 

 

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

táblázat B oszlopa tartalmazza.  

 

* 

 

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 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 2019. szeptember 4-én kelt, BK-05/KTF/04555-5/2019. 

számú levelével. 

 

A szakhatóság 35600/4553-1/2019.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/4553-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztálya BK-05/KTF/04555-5/2019. iktatószámon, 2019. szeptember 5. napján érkezett levelében, a 

HEAVY MACHINERY Kft. (6078 Jakabszállás) részére, a Kecskemét, 0206/380 és 206/381 hrsz. alatti 

ingatlanokon tervezett nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása vonatkozásában indult előzetes 

vizsgálati eljárásban szakhatóságként kereste meg hatóságunkat. 

 

Hatóságunk részére elektronikusan rendelkezésére bocsátott, Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, 

Fiumei utca 4.) által készített tervdokumentáció alapján a következőket állapítottam meg: 

 

A telephelyen jelenleg hulladék gyűjtést és előkezelést végeznek melyeket hulladék hasznosítási 

tevékenységgel kívánnak bővíteni. Az évente hasznosítani tervezett nem veszélyes fa hulladék mennyisége 

80000 tonna, a már engedélyezett hulladék gyűjtési és előkezelési mennyiségen belül. 

 

A hulladék aprításánál a nedvesítéshez porlasztott vízként a telephelyen vételezett, mért tiszta vizet 

használják, melynek éves mennyisége mintegy 200 m
3
; ehhez adódik hozzá kb. 100 m

3
/év további vízkivétel, 

mely a tárolótereket körülvevő porlasztó berendezések üzemeltetéséhez szükséges. A szociális vízigény 100 

m
3
, míg a tűzivíz tározó töltéséhez 80 m

3 
vizet használnak évente. A vízkivétel egy 26 m mélységű 

talajvízkútból, 50 l-es hidrofor tartály közbeiktatásával történik. Az éves vízkontingens 480 m
3
 . A kivett víz 

minősége II. osztályú, ivóvízként nem használható. Ivóvízként a telephelyen palackos vizet használnak. 

A kút TVH-103738-1-10/2017. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt kapott hatóságunktól, érvényességi 

ideje: 2022. augusztus 31. 

 

A technológiából csurgalékvíz nem keletkezik, mivel az aprítás során használt vízpermetet a kezelt fahulladék 

magába szívja. 
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Felszíni vízbe való közvetlen szennyvíz és használtvíz bevezetés nem történik. A telephely ivóvízhálózatba és 

szennyvízgyűjtő hálózatba nincs bekapcsolva, így a szociális létesítményekben keletkező kommunális 

szennyvizek elhelyezése egy 5,4 m
3
-es vasbeton vízzáró aknába történik, esetenkénti tengelyen történő 

elszállítással. 

 

A munkagépek tárolása a telephely burkolt felületein, a kijelölt kezelőtéren megoldott. A szállításra használt 

teherautók tárolása a Heavy Machinery Kft. Jakabszállás III. ker. 036/209 hrsz. alatti központi telephelyén 

történik. A Heavy Machinery Kft. javítási és karbantartási szerződéssel rendelkezik, így a gépjárművek 

szervízelése és mosása kizárólag szakszervizben, üzemanyaggal való feltöltésük töltőállomásokon történik. A 

berendezések üzemanyaggal való feltöltése a telephelyen, minden esetben fokozott óvatossággal és kármentő 

tálca használata mellett történik. 

 

Csapadékvíz elvezetéssel a burkolt területek rendelkeznek, a csapadékvizet a burkolatlan területekre vezetik 

le, míg a zöld területeken a csapadék elszikkad. Szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni. 

 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe 

tartozó jogszabályi előírásoknak, vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem sért. 

 

Előírásaink indokolása: 

Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő. 

 

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

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

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

4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e 

rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó 

előírásainak betartásával hozzájárulni. 

 

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

5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, 

vízszennyezést okozó anyagot juttatni. 

6.  

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

biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

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

 

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

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

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

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

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

védelemmel folytatható. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28./A. § (1) szerint vízjogi engedély szükséges - jogszabályban 

meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez és 

átalakításához (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden 

vízhasználathoz (üzemeltetési engedély), illetve megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 
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A rendelkezésünkre álló iratok és a benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi 

hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttünk. 

 

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

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

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2019. szeptember 05. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásunkat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtuk 

ki. 

 

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

szíveskedjen részünkre megküldeni.” 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatásvizsgálata 

A beruházással érintett terület Kecskemét és Lajosmizse közigazgatási határán található. A hozzá 

legközelebbi déli országhatártól is több, mint 90 km-re található, így országhatáron átnyúló hatás nem 

azonosítható. 

Földtani közeg 

Üzemeltetés 

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a telephelyen már jelenleg is hulladékgazdálkodási engedély 

birtokában végzett fa hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységre épül, és az előkezelésen (osztályozás, 

aprítás) átesett hulladék hasznosítására (mintavétellel történő minősítésére) irányul.  

A hulladékok kezelés előtti tárolása, valamint maga a kezelés (beleértve az előkezelést és a hasznosítást) is, 

szilárd burkolattal ellátott, betonozott felületen történik. Ugyanez igaz a telephelyi közlekedésre is.  

A hasznosítási lépés, mely gyakorlatilag mintavételből és annak alapján történő minősítésből áll, csak 

szükség esetén igényel gépi beavatkozást. Gépi erőre ezen kívül a már hasznosított (minősített) anyag 

telephelyen belüli átdeponálása és/vagy a szállítójárműre való felrakodáskor van szükség. Ezen alkalmazott 

munkagép a meglévő géppark része.  

Az aprító, valamint az anyagmozgatást végző gépek tárolása a telephelyen szilárd beton burkolaton 

megoldott.  

A berendezések szervizelését szakszervizben végzik, így karbantartás során veszélyes anyag felhasználás, 

illetve abból adódó elfolyás, elcsöpögés nem várható.  A berendezések diesel üzeműek. Az üzemanyaggal 

való feltöltés a telephelyi tároló helyükön megfelelő műszaki védelemmel, kármentő tálca használatával 

valósul meg.  

Felszíni vagy felszín alatti tartályos üzemanyag tárolás hulladékkezelő telephelyen nincs és nem is tervezett.  

A telephelyen egy 2.371 m
3
-es tűzivíz tározó található. 

 

Vízellátás, szennyvízelhelyezés 

A telephely közvetlen vagy közvetett felszíni vízkivétellel nem érintett. A telephely nem csatlakozik a 

vezetékes vízhálózathoz. Ivóvízként a telephelyen palackos vizet használnak.  
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A képződő kommunális szennyvizet vasbeton vízzáró aknában gyűjtik, közvetett vagy közvetlen felszíni 

vízbe való bevezetés nincs.  A terület burkolt felületeiről el- és lefolyó, nem szennyeződő csapadék és 

csurgalékvizek a földmedrű árkokban és a zöldterületen elszikkadnak, a legközelebbi élővizet nem érik el. 

 

Lehetséges havária események, és várható hatások  

Balesetek vagy műszaki hiba következtében a telephelyen hulladékkezelési feladatokhoz kapcsolódóan 

munkát végző gépekből, illetve szállítójárművekből veszélyes anyag elfolyások, csöpögések történhetnek. A 

sérült gép javításáról és az esetlegesen kijutott szennyező anyagok (üzemanyag, kenőolaj) lokalizációjáról, 

felitatásáról gondoskodni kell, a kijutott szennyező anyagokat összegyűjtést követően veszélyes hulladékként 

kell kezelni.  

Esetlegesen elcsöpögő olaj esetére a telephelyen mindig megfelelő mennyiségű felitató anyag áll 

rendelkezésre, melyet használat után zárt hordókba gyűjtenek és veszélyes hulladékként, arra engedéllyel 

rendelkezőnek átadnak. A minimális mennyiségben keletkező géprongyokat, melyek veszélyes hulladéknak 

minősülnek, ugyancsak zárt edényzetben tárolják és engedéllyel rendelkezőnek adják át, így annak 

csapadékkal és talajjal történő érintkezése kizárt.  

A gépek mozgásával érintett kezelőterület, illetve a tárolóterületek betonozottak (beton jó állapotú, nem 

töredezett), így a talaj és felszín alatti víz közvetlen veszélyeztetése havária esetén sem várható. 

 

Hatásterület  

Normál üzemi működés során közvetlen hatásterületként maga a telephely területe azonosítható. 

 

Jelenlegi állapot  

Kecskemét a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján „érzékeny” terület besorolású. 

A telephely nem minősül belvízzel veszélyeztetett, illetve árvízjárta területnek. A telephely felszín alatti 

vízbázis védőövezetet nem érint.  

A telephely területén korábban bekövetkezett talaj vagy felszín alatti víz szennyezésről nincs tudomásunk. A 

terület kármentesítéssel nem érintett.  

A rendelkezésre álló adatok szerint a területen felszín alatti víz monitoringozására szolgáló kút nem 

működik. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett tevékenység a telephely meglévő infrastruktúrájának módosítását, további technológia telepítését 

nem igényli. A telephelyen telepített munkagép/eszköz park összes kapacitása megfelel a kezelendő hulladék 

mennyiségnek, a személyi állomány bővítése nem tervezett. A tervezett tevékenység megvalósításával a 

telephely hulladék kezelési kapacitása 80.000 t/év marad, változás nem történik. Az előkezelésen átesett 

faapríték hulladék minősítésének időtartama miatt esetlegesen a tárolás időtartama növekszik meg, de nem 

számottevő mértékben. A minősítésre váró/minősítés alatti faapríték hulladék, valamint a hulladék státuszból 

kikerült minősített faapríték tárolása a kezelőtéren vagy az I. számú tárolótérből leválasztásra kerülő 500 m
2 

alapterületű tárolóban tervezett. 

A telephelyen az előkezelési technológia üzemeltetése során keletkező másodlagos fém és műanyag 

hulladékot, az erre a célra kijelölt helyen, konténerben tárolják, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják 

át. A kezelést, anyagmozgatást végző gépek tervezett karbantartása szakszervizben történik, karbantartási 

hulladék kis mennyiségben, a napi zsírozás, olajozás nyomán keletkezik. A keletkező olajos rongy 

hulladékot zárt gyűjtőedényben tárolják, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. A keletkező 

kommunális hulladékot közszolgáltatás keretében szállítják el a telephelyről. A tervezett hasznosítási 

tevékenység nyomán sem a másodlagos hulladék mennyisége, sem a kommunális hulladék mennyisége nem 

növekszik.  

A tervezett hasznosítási tevékenység a környezetre hulladékgazdálkodási szempontból számottevő 

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

hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak. 

A tervezett tevékenység nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítására vonatkozó, új, végleges 

hulladékgazdálkodási engedély birtokában lenne megkezdhető. 
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Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenységet a telephelyen jelenleg is anyagmozgatást végző 

rakodógépekkel tudják végezni. Ezek a gépek csak a telephelyi belső anyagmozgatást végzik és 

kipufogógázaik lokális, várhatóan csak a munkaterület és közvetlen környezetére korlátozódó légszennyezést 

okoznak. Az aprítást végző gépek kivétel nélkül dízel üzeműek. A teljes géppark egyszerre egy időben 

gyakorlatilag soha nem üzemel. Az anyagmozgató gépek esetében általánosságban napi 7-8 óra effektív 

munkavégzési idővel lehet számolni.  

Kiporzással elsősorban az aprítás és a tárolás során kell számolni, mely főként száraz, szeles időjárási 

körülmények között fejti ki kedvezőtlen hatását. A telephelyen porlasztásos locsoló rendszert a kezelőtér 

körül alakítottak ki, így a kiporzás megakadályozható/csökkenthető. Az aprított faanyag esetében kiporzással 

a szállítás során is lehet számolni, ezért azok takart állapotban való szállítása szükséges. 

A tervezett tevékenység során max. 80.000 tonna/év hulladék kezelése tervezett, mely 220 üzemnappal 

számolva napi 15 db, átlagosan 20-25 tonnás rakományú teherautó forgalommal jár. Nagyságrendileg 

ugyanennyi, kiszállítást végző teherautóval lehet számolni. A dolgozók általi személygépjármű forgalom kb. 

5 személyautó/nap. A közlekedési/szállítási tevékenység során a szállító járművek által kibocsátott 

kipufogógáz (CO, NOx, CH) és az általuk felvert por közvetlenül a levegőbe kerül. A gépjárművek 

légszennyező anyag kibocsátása miatt a szállítási útvonalakon vonalszerű légszennyezés várható. 

Havária esetén a levegőminőségre egy esetleges tűzeset során bekövetkező levegőszennyezés lehet hatással. 

A kezelni tervezett hulladékok éghetőek. Tűz a munkagépek rendellenes működése, balesete esetén is 

keletkezhet. A tűzeseteknél a telephely területén található tűzivíz tározó használható. 

A telephelyen jelenleg végzett és tervezett hulladékkezelési technológiákhoz kapcsolódóan bejelentés köteles 

helyhez kötött légszennyező pontforrást nem fognak üzemeltetni. A hatásterületet a jelenleg már végzett 

tevékenységhez használt gépek és berendezések kibocsátása határozza meg. A dokumentáció szerint a 

hulladékkezeléshez szükséges gépek kibocsátása elsősorban a tevékenység közvetlen környezetében okoz 

ideiglenes levegőterhelő hatást. A telephelyen kívül a hatás nem jelentős. 

A telephelyen dolgozó munkagépek kibocsátása esetében a hatásterület mérete az összevont forrás 

kibocsátási pontja köré húzható 200 m-es sugarú kör. 

A dokumentációban foglaltak alapján a meglévő tevékenység közúti kiszállításból származó járulékos 

terhelés nem jelentős, csúcsértékét az úttest vonalában éri el és az út szélétől néhány tíz méteres távolságban 

a várható koncentrációnövekmény csekély. 

A tervezett hasznosítási tevékenység nem eredményez légszennyező anyag terhelés-növekedést, mivel 

légszennyező pontforrás, vagy többlet gépigény, területfelhasználás vagy szállítási kapacitás nem 

kapcsolódik hozzá. 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A hulladékhasznosítás területi 

kitettsége az éghajlat-változási tényezők vonatkozásában viszonylag alacsonynak minősíthető. A szállítás, 

anyagmozgatás és kezelés során képződő por az üvegházhatással ellentétes hatást válthat ki. Korszerű és 

megfelelő műszaki állapotú gépek alkalmazásával, valamint a kezelendő hulladék és a minősített anyag 

megfelelő tárolásával és nedvesítésével a hatásterület porterhelése csökkenthető, így gyakorlatilag nem 

várható éghajlat módosító hatás. Az egyre növekvő hőmérséklet és az erősen ingadozó csapadékeloszlás 

miatt a kezelendő hulladék szükség szerinti nedvesítése a jövőben is igényel vízfelhasználást, 

megakadályozva/csökkentve ezzel a kiporzást. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik. A telephely Kecskemét 

külterületén, a település ÉNy-i részén, a 0206/380 és 0206/381 hrsz. alatti ingatlanokon helyezkedik el. A 

legközelebbi zajtól védendő épületek ÉK-i irányban 320 m-re (Lajosmizse 070/2 hrsz.), É-i irányban 340 m-

re (Lajosmizse, 0143/5 hrsz.) találhatóak. A telephelyen fa hulladék kezelése (gyűjtés, aprítás) történik, 

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

A célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentősen nem növeli.  

 

Domináns zajforrások: 

 2 db előaprító (Doppstadt DW3060) 

 2 db késes aprító (Jenz 420 DL, Jenz 540R) 
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 1 db kalapácsos utóaprító (Husmann HFG5) 

 1 db rosta (Doppstadt SM 620) 

 2 db rakodógép 

 

A mezőgazdasági övezetben található tanyaépületek besorolása, védendő jellegének megítélése a 

jogszabályok miatt nem egyértelmű. A lakóépület a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § q) pontja szerint 

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

KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú határértékei védendő területekre vannak értelmezve, azonban a 

mezőgazdasági területek beépítésre nem szánt és nem védendő területek.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet, illetve Kecskemét város településrendezési terve és Helyi Építési Szabályzata alapján a 

mezőgazdasági területek nem sorolhatóak a gazdasági területek közé, azoktól külön besorolásban 

szerepelnek.  

Az előbbiek figyelembevételével hatóságunk gyakorlata az, hogy a mezőgazdasági területen található 

lakóépületeknél az 50/40 dB nappali/éjjeli határértékek a mérvadóak. 

A fentiek, valamint a benyújtott dokumentáció alapján a hatásterületen belül található zajtól védendő épület 

és védett terület, ezért a tevékenység megkezdése előtt, a telephely zajforrásaira vonatkozóan, a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. melléklete szerinti kérelmet kellene benyújtani a hatóságunkra. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése – miszerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó 

létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- 

vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek – alapján a zajkibocsátási 

határértékek teljesülését biztosítani kell. 

 

Táj- és természetvédelem 

Az érintett, kivett művelésű ágú, meglévő telephely (Kecskemét 0206/380; 0206/381 hrsz.) országos 

jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. 

A telephely területe antropogén hatásoknak kitett, rajta természetközeli élőhely nem található, továbbá az 

érintett területről védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról sincs hatóságunknak tudomása. 

 

A fentiek alapján a tervezett tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó 

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

az előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból elfogadjuk. 

 

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

környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem okozna 

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

rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 

 

* 

 

Hivatalunk a 2019. szeptember 4-én kelt, BK-05/KTF/04555-4/2019. számú levelével – figyelemmel az R. 1. 

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

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője az alábbi, 2019. szeptember 12-én kelt, 23758-2/2019. számú 

levével megküldte az érintett ingatlanokra vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásának 

elérési útvonalát, valamint a hatályos szabályozási tervlapot és a hozzá tartozó jelmagyarázatot, valamint az 

alábbi nyilatkozatot tette: 

 

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

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

(XII. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási terv 1. és 2. 
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számú szelvényein találhatók, az ingatlanok Köu jelű, közlekedési, közmű és hírközlési terület övezetben 

helyezkedik el. 

 

A HÉSZ teljes terjedelmében a honlapon elérhető: (www.kecskemet.hu Önkormányzat/Közgyűlés/Rendeletek 

egységes szerkezetben 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város hatályos Településrendezési terve teljes terjedelmében a honlapon elérhető: 

www.njt.hu/ Önkormányzati rendeletek/ Bács-Kiskun megye, Kecskemét, 2015, 33/ 1. melléklet 

 

A nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítása a közlekedési, közmű és hírközlési terület övezeti 

besorolású ingatlanokon a településrendezési eszközökkel ellentétes. 

 

A településrendezési eszközök 2018. október 13-án módosultak, mely módosítás során lettek az érintett 

ingatlanok közlekedési, közmű és hírközlési terület övezetbe átsorolva az M8 autópálya csomóponti 

kialakításának biztosítása érdekében. 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.” 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője természetvédelmi szempontból a tervezett beruházásra vonatkozó 
nyilatkozatot nem tett. 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 17.823-14/2017. számon a telepengedély, illetve a telep 

létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint 

a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. 

mellékletének 31. pontja szerinti nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, 

hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységre a Kecskemét 0206/380 és 0206/381 hrsz. alatti ingatlanokra 

vonatkozóan telepengedélyt adott, egyidejűleg a telepengedély-köteles tevékenységet 1693/2017. szám alatt 

a telepekről vezetett nyilvántartásba felvette. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 23758-2/2019. számú nyilatkozatában foglaltak alapján a 

településrendezési eszközök 2018. október 13-án módosultak, mely módosítás során lettek az érintett 

ingatlanok közlekedési, közmű és hírközlési terület övezetbe átsorolva az M8 autópálya csomóponti 

kialakításának biztosítása érdekében. A nyilatkozat tartalma szerint a tervezett hulladék hasznosítási 

tevékenység a település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel nincs 

összhangban. 

 

A tervezett tevékenység megkezdéséhez nem kell létesítési vagy építési engedélyt kiadni, a tervezett 
beruházás nem minősül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-
beruházásnak. 
Az R. 5. § (2) bekezdés cb) valamint cc) alpontjaiban foglalt kivételek nem alkalmazhatóak, tekintettel arra, 
hogy az alpontokokban meghatározott feltételek nem állnak fent. 
 

Hatóságunk a határozat rendelkező részében, mivel az előzetes vizsgálat során a településrendezési 

eszközökkel való összhang szempontjából a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, az R.5. § 

(2) bekezdés ca) alpontja alapján ennek tényét rögzítette és megállapította, hogy az adott tevékenység 

kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. 

 

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, tekintettel arra, jelen eljárás 

lezárásáig a fenti tárgyú eljárást kiemeltté nyilvánító jogszabály nem lépett még hatályba. 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást 

befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet. 

 

http://www.kecskemet.hu/
http://www.njt.hu/%20Önkormányzati%20rendeletek/%20Bács-Kiskun%20megye,%20Kecskemét,%202015,%2033/
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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) bekezdése értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a 

döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy 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/04555-2/2019. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. október 17. 

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. október 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. HEAVY MACHINERY Kft. (6078 Jakabszállás, III. kerület 036/209.)                        14476990#cegkapu 

2. Green Gravel Mérnökiroda Kft. (6753 Szeged, Fiume u. 4.)                                          25343100#cegkapu 

3. Fekete Melinda (6078 Jakabszállás, Arany János u. 10.) – tájékoztatásul                                                  tv. 

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

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

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

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

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

8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

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

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 
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