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H A T Á R O Z A T 
 

A METÁL & RECICLYNG Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, 

Parasztfőiskola 19., KÜJ szám: 102 542 860, cégjegyzékszám: 03-09-117987, adószám: 14734704-2-03, 

KSH szám: 14734704-4677-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14734704#cegkapu, rövidített 

elnevezése: METÁL & RECICLYNG Kft.) nevében Palágyi Eszter Éva környezetvédelmi szakmérnök 

által 2022. május 25. napján előterjesztett – a Kecskemét, Ipar u. 2. szám  (8365/8 hrsz., KTJ szám: 102 987 

970, EOV koordináták: EOV X: 172.061 m, EOV Y: 700.872 m) alatti telephelyen veszélyes hulladékok 

gyűjtése tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység 

megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 109. a) 

pontja – Veszélyeshulladék-tároló és/vagy -hasznosító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú 

mellékletbe), önálló telepként méretmegkötés nélkül – szerint minősül, nem feltételezhető jelentős 

környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély 

birtokában kezdhető meg.   
 

* 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az  

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A METÁL & RECYCLING Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 19.) 

meghatalmazottja által előterjesztett a 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. szám alatti telephelyen veszélyes 

hulladékok gyűjtése tárgyú, előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásához közegészségügyi 

szempontból hozzájárulok. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 
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2.1. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy 

nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az eljárást lezáró határozat kiadásával kapcsolatban 

örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 

3.1. Az előzetes vizsgálati dokumentációt a talajvédelmi hatóság elfogadja, a tervezett tevékenységgel 

kapcsolatban kifogást nem emel. A tevékenységből adódóan a környező termőföldekre talajidegen 

anyag, egyéb hulladék nem kerülhet. 

 

4. a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelésé (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

tekintetében): 

 

4.1. A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból kifogást 

nem emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35600/2502-

1/2022.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály által - a METÁL & RECICLYNG Kft. (6000 Kecskemét, 

Parasztfőiskola 19.) kérelmére Kecskemét, Ipar u. 2. szám (8365/8 hrsz.) alatti ingatlanon veszélyes 

hulladékok gyűjtése tárgyú előzetes vizsgálati eljárásban - megküldött BK/KTF/04579-6/2022. számú 

szakhatósági megkeresésére a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi 

szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Szakhatósági hozzájárulásomat megadom 
 

az alábbiak szerint: 

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

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

kedvezőtlenebb állapotot. 

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

keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

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

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenységből - a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - 

nem származhatnak jelentős környezeti hatások a felszíni- és felszín alatti vizek tekintetében. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat 
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keretében támadható meg.” 

 

* 

 

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

fel. 

 

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. 

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni.  

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

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

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

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

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart.  
 

 I N D O K O L Á S 

 

A METÁL & RECICLYNG Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, 

Parasztfőiskola 19., KÜJ szám: 102 542 860, cégjegyzékszám: 03-09-117987, adószám: 14734704-2-03, 

KSH szám: 14734704-4677-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14734704#cegkapu, rövidített 

elnevezése: METÁL & RECICLYNG Kft.) nevében Palágyi Eszter Éva környezetvédelmi szakmérnök 

2022. május 25. napján – a Kecskemét, Ipar u. 2. szám  (8365/8 hrsz., KTJ szám: 102 987 970, EOV 

koordináták: EOV X: 172.061 m, EOV Y: 700.872 m) alatti telephelyen veszélyes hulladékok gyűjtése 

tárgyú – az R. szerinti előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő. 

 

A kérelmező azonosító adatai: 

Teljes név:  METÁL & RECICLYNG Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

Rövidített név:  METÁL & RECICLYNG Kft. 

Székhely:  6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 19. 

Cégjegyzékszám:  03-09-117987 

Adószáma: 14734704-2-03 

KSH szám:  14734704-4677-113-03 

KÜJ szám:  102 542 860 

Hivatalos elektronikus elérhetősége:  14734704#cegkapu 

 

Telephely adatai: 
Cím:  6000 Kecskemét, Ipar u. 2. (8365/8 hrsz.) 
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KTJ szám: 102 987 970 

Súlyponti EOV koordináták:  X= 172.061 m; Y= 700.872 m 

Tulajdonos: FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Tervezett tevékenység: Veszélyes hulladék gyűjtése és tárolása 

 

Kapacitás:  1.250 t/év veszélyes hulladék gyűjtés 

  

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

Név:  ARBORÉVA Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 

Társaság 

Rövidített név:  ARBORÉVA Bt.  

Székhely: 2141 Csömör, Kistarcsai út 8. 

 

Szakértő: Palágyi Eszter Éva (13-14195) 

Szakértői jogosultság:  SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 

Szakértő: Nyirkos Béla (09-0949) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

Szakértő: Juhász-Gőz Szilvia (SZ-018/2019.) 

Szakértői jogosultság: SZTV - Élővilágvédelem 

 SZTjV - Tájvédelem 

  

Az előterjesztett dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

Az R. 3. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - 

előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység 

megvalósítását tervezi, amely 

a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy 

b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, 

c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került 

sor. 

 

A tevékenység az R. 3. számú mellékletének a 109. a) pontja – Veszélyeshulladék-tároló és/vagy -hasznosító 

telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), önálló telepként méretmegkötés nélkül – szerint 

minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) 

bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján 

köteles eljárni. 

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

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

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A tevékenység helye:  

A tervezett veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységet a Kecskemét Ipar u. 2. szám (8365/8 hrsz.) alatti 

ingatlanon fogják végezni. A telephely a FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. 

(továbbiakban FILANTROP Kft.) tulajdonában van, amelyen egy raktárépületre kötött bérleti szerződést a 



5 

 

 

 

 

METÁL & RECICLYNG Kft. A telephely Kecskemét déli részén, ipari területen helyezkedik el, minden 

irányból ipari, gazdasági területek határolják. 

 

A tevékenység célja: 

A METÁL & RECICLYNG Kft. tulajdonosa az IVB Industrievertretungen GmbH, amely több évtizede 

fémekkel, fémhulladékokkal kereskedő és hasznosító cég, aki egész Európára kiterjedően folytat 

hulladékkereskedelmet kizárólag hasznosítható, értékesíthető hulladékokkal. 

A telephelyre, illetve a telephelyi hulladékgyűjtési engedélyre elsősorban azért van szükség, mert az osztrák 

jogszabályok értelmében osztrák hulladékimportot csak akkor folytathatnak, ha van Magyarországon 

hulladékgyűjtési engedéllyel rendelkező telephelyük azon összes hulladékkódra, amelyekkel az osztrák 

engedélyben szereplő kódok megfeleltethetőek. 

 

A tervezett tevékenység: 

A tervezett tevékenység veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, nem lakossági és nem hulladéktermelő 

cégek általi beszállítással, hanem a cég hulladékkereskedelmi tevékenysége révén. A telephely létesítésének 

célja, hogy amennyiben a megvásárolt hulladék nem szállítható azonnal a hasznosító céghez, biztosított 

legyen a hulladék biztonságos, engedéllyel rendelkező telepen történő tárolása. A tervezett technológia tehát 

hulladékkereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó biztonsági gyűjtést-tárolást jelent. Az eddigi gyakorlat 

alapján nem valószínű, hogy hulladék fog bekerülni a telephelyre, ezért a bérelt raktárban állandó személyzet 

nem lesz.  

A veszélyes hulladék esetleges beszállítását tehergépjárművel fogják végezni, küldeménydarabos vagy 

konténeres ömlesztett kiszerelésben. A Kft. saját szállító járművekkel nem rendelkezik, a szállítást minden 

esetben bérelt járművekkel, alvállalkozók révén oldják meg. A küldeménydarabok – attól függően, hogy 

milyen göngyölegben adják fel őket – lehetnek ládák, kiskonténerek, IBC tartályok, kannák, hordók stb. A 

hulladék ezekben a göngyölegekben kerül be a raktárba, ahol a szilárd, betonozott területen lesz tárolva. Az 

ömlesztetten konténerben szállított árut konténerestől emelik le, és úgy kerül be a raktárépületbe. 

Amennyiben félpótkocsival végzik a szállítást, a félpótkocsit beállítják a raktárba a további szállításig. A 

bekerülő hulladékot ugyanabban a csomagolóeszközben szállítják ki, amelyben bekerült a raktárba, tehát 

vagy küldeménydarabokban, vagy ömlesztett módon konténerben, vagy a félpótkocsikon. A rakodást a 

küldeménydarabok méretének függvényében kézi erővel vagy bérelt targoncák segítségével végzik. 

 

A tevékenység volumene: 

A gyűjteni kívánt veszélyes hulladékok mennyisége 1.250 tonna/év, tárolásra azonban nagy valószínűséggel 

nem lesz szükség. A tevékenység végzéséhez bérelt raktárhelyiség 250 m
2
 területű, kb. 270 m

3
 hulladék 

tárolására alkalmas, ami 1,5 tonna/m
3
 térfogatsúllyal számolva ~ 400 tonna hulladékot jelent. 

 

* 

 

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

feltételei nem álltak fenn (a tényállás tisztázása, a szakhatóság megkeresése, szakkérdések vizsgálata volt 

szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2022. május 

30. napján kelt, BK/KTF/04579-2/2022. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az 

eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező 

ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, az ügyintézési határidőbe nem számító 

időtartamokról,  a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a 

teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének I/35. pontja 

alapján határozta meg hatóságunk. 

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. 

 

Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. 

Palágyi Eszter Éva környezetvédelmi szakmérnök hatóságunk BK/KTF/04579-8/2022. számú felhívására 

meghatalmazás benyújtásával igazolta a fenti tárgyú eljárásban való képviseleti jogosultságát. 
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Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő 

kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a 

hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja. 

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelme, mulasztása) 

az ügyintézési határidőbe nem számít be. 

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(4) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése, valamint Ákr. 50. § (5) bekezdése és 52. § (1) bekezdése alapján 

hatóságunk a döntését ügyintézési határidőn belül hozta meg és annak közléséről is gondoskodott. 

 

Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2022. június 1. napján 

közzétette a BK/KTF/04579-3/2022. számú, az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a 

vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat 

jegyzőjének. A közleményt 2022. június 1. napjától Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján 21 napos időtartamra közzétették, a közlemény levételének napja: 2022. június 23. 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

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

szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásának 

közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

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

KvVM-EüM 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 kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM 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 alapján adtam ki. 

 

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

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

Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és 

Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847, -849) 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 hatáskörét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

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

pontja, az illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja állapítja meg.  

 

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

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

szempontokat vettem figyelembe. 

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése 

valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresés a Rendelet 28. § (1) bekezdésén alapul. 

 

4. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

vizsgálatának indokolása): 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 

A METÁL & RECICLYNG Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság veszélyes hulladékok gyűjtését, 

tervezi végezni a Kecskemét, Ipar u. 2. (8365/8 hrsz.) alatti ingatlanon. 

A tevékenység végzéséhez a Filantróp kft.-től bérelt raktárhelyiséget (250 m
2
) fogják használni. A Kft. nem 

lakossági és nem termelő cégek általi gyűjtést, hanem a cég kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó saját 

gyűjtést kíván megvalósítani. 

 

A gyűjtési tevékenységbe bevonni tervezett hulladékok fajtája: 

 

Hulladék  

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxid 
06 04 05* más nehézfémeket tartalmazó hulladék 

09 01 11* 
egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 

azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz 

10 01 14* 
együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán 

por 

10 02 07* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 
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Hulladék  

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

10 03 19* füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por 

10 03 21* 
veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a 

golyósmalmok porát is) 

10 03 23* gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 

10 03 29* 
sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

hulladék 

10 04 02* elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék 

10 04 04* füstgáz por 
10 04 05* egyéb részecskék és por 
10 04 06* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 
10 04 07* gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa 
10 05 03* füstgáz por 
10 05 05* gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 

10 08 10* 
kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes 

mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt 

10 08 15* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por 
10 09 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por 
10 09 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 
10 10 09* veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por 
10 10 11* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 

10 11 15* füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék 

11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa 
11 02 02* cink-hidrometallurgiai iszap (a jarozitot és goethitet is beleértve) 
11 02 05* veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék 
11 02 07* veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék 

11 05 03* gázkezeléséből származó szilárd hulladék 

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap 

12 01 18* olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) 

16 01 21* 
veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, 

valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól 

16 02 10* 
PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely 

különbözik a 16 02 09-tól 

16 02 13* 
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 

02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 
16 03 03* veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék 
16 06 01* ólomakkumulátorok 
16 06 02* nikkel-kadmium elemek 

16 08 02* 
veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó 

elhasznált katalizátorok 

16 08 07* veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 
17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 
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Hulladék  

azonosító kód 
Hulladék megnevezése 

17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel 

19 01 11* veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak 

19 12 11* 
egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert 

hulladék 

20 01 33* 
elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 

azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

20 01 35* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól 

Összesen: 1.250 tonna/év 

 

A tervezett tevékenység nem egy folyamatos telephelyi gyűjtés lesz, csak annak a lehetőségnek a biztosítása, 

hogy amennyiben a megvásárolt hulladék nem szállítható azonnal a hasznosító céghez, legyen lehetőség 

biztonságos, engedélyes telephelyen történő tárolásra, tehát a kapacitáskihasználás tervezett időbeli 

megoszlása várhatóan folyamatosan nulla lesz. 

 

A tervezett technológia leírása 

A hulladékok kezelése az alábbi műveleteket fogja magába foglalni: 

- hulladékok gyűjtése. 

 

A beszállítás tehergépjárművel történik, küldeménydarabos vagy konténeres ömlesztett kiszerelésben. 

A küldeménydarabok lehetnek a hulladék jellegének és az ADR szállítási szabályoknak megfelelően ládák, 

kiskonténerek, IBC kannák és hordók. A kereskedelmi, szállítási és gyűjtési tevékenységhez nem 

rendelkeznek saját szállító járművekkel, azt minden esetben bérelt járművekkel, alvállalkozó cég 

segítségével oldják meg. A bekerülő hulladékokat ugyanabban a csomagolóeszközben szállítják ki, amelyben 

bekerül a raktárba. 

A bérelt raktárat úgy alakították ki, hogy a félpótkocsit be lehet állítani a raktárba a további szállításig. 

 

Üzemelés során keletkező hulladékok 

A telephelyen képződő kommunális hulladék (HAK 20 03 01) elszállítása közszolgáltatói szerződés 

keretében, heti rendszerességgel valósul meg.  

A hulladékgyűjtés során veszélyes és nem veszélyes hulladék képződésével nem számolnak.  

 

A felhagyás időszakában keletkező hulladékok 
A tevékenységet a Kft. hosszú távon kívánja végezni, így felhagyással a közeljövőben nem kell számolni. 

Amennyiben mégis, a bérelt raktárban tárolt hulladékokat elszállíttatják, azok kezeléséről gondoskodnak, a 

tevékenység előtti állapotot visszaállítják, és a bérleményt visszaadják a tulajdonos Filantróp Kft.-nek. 

 

Nyilvántartás 

A hulladékok nyilvántartása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet I. táblázat B 18. pontja 

alapján adta meg nyilatkozatát. 

 

* 
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A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 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 2022. május 30. napján kelt, 

BK/KTF/04579-6/2022. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35600/2502-1/2022.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett vízügyi-vízvédelmi szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 35600/2502-1/2022.ált.számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező 

részben előírtam. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2502-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú - 

2022. május 31. napján érkeztetett - ügyiratában METÁL & RECICLYNG Kft. (6000 Kecskemét, 

Parasztfőiskola 19.) kérelmére Kecskemét, Ipar u. 2. szám (8365/8 hrsz.) alatti ingatlanon veszélyes 

hulladékok gyűjtése tárgyban indított előzetes vizsgálati eljárásban a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

A hatóságunk részére rendelkezésre bocsátott, Palágyi Eszter Éva környezetvédelmi szakmérnök által 

készített, 2022. május keltezésű előzetes vizsgálati dokumentációból az alábbiakat állapítottam meg: 

 

Kecskemét, Ipar u. 2. szám (8365/8 hrsz.) alatti ingatlanon veszélyes hulladék telephelyi gyűjtését tervezik, 

nem lakossági és nem hulladéktermelő cégek általi beszállítással, hanem a cég hulladékkereskedelmi 

tevékenysége révén olyan esetben, ha a megvásárolt és értékesíteni szándékozott hulladék valamilyen okból 

nem szállítható azonnal a hulladékhasznosító céghez. 

 

A telephelyként szolgáló bejelentett bérlemény 250 m
2
 nagyságú, falazattal ellátott, fedett jó állapotú zárható 

épület, amely betonozott padozattal rendelkezik. 

 

A beszállítás tehergépjárművel történik, küldeménydarabos vagy konténeres ömlesztett kiszerelésben. A 

tevékenység végzéséhez nem rendelkeznek saját szállító járművel, azt minden esetben bérelt járművekkel, 

alvállalkozó révén oldják meg. 

 

A telephelyen - a bérelt raktárban - állandó személyzet nem lesz. Rakodás esetén a dolgozók kommunális 

szükségleteinek a kielégítése a Filantróp Kft. szociális helyiségeiben biztosítható. 

 

A bérlemény jelenlegi állapotában teljesen megfelel a tervezett tevékenységhez, azaz talajt, felszíni vizet vagy 

felszín alatti vizet érintő munkafolyamattal nem kell számolni sem a tevékenység megkezdéséhez, sem a 

tevékenység felhagyásához. A tevékenység nem jár vizekbe történő beavatkozással, felszíni- vagy felszín 

alatti vizet érintő hatása nincs. 

 

A technológia, a tervezett tevékenység nem jár vízhasználattal, szennyvízkibocsátással. 

 

Esetleges szállításból, rakodásból származó baleset során hulladék kerülhet a talajra, talajba, ezért a 

kárelhárítást a lehető legrövidebb időn belül el kell kezdeni, ezáltal a szennyezés továbbterjedése a felszíni 

vagy a felszín alatti vízbe megelőzhető. 

 

A tetőfelületről lefolyó csapadékvíz a Filantróp Kft. telephelyén belül a zöldfelületen elszikkad. 

 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Kecskemét település területe a felszín alatti víz állapota 

szempontjából „érzékeny” területen helyezkedik el, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján Kecskemét 

8365/8 hrsz. alatti ingatlan területe a felszín alatti víz állapota szempontjából „érzékeny” területen 
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helyezkedik el. 

 

A rendelkező részben tett előírások indokolása: 

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 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 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 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe 

bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen 

bevezetett 

a) határértéknek megfelelő, 

b) határérték alatti, 

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével. 

 

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

állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (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 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során 

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

elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések 

kivételével - műszaki védelemmel folytatható. 

 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a 

felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek, nincsen hatása az árvíz- és jég levonulására, mederfenntartásra, így az engedély 

kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam. 

 

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

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

beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2022. május 31. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

táblázat 2., 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 
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* 

 

Az eljárás megindításáról a BK/KTF/04579-2/2022. számú levéllel tájékoztatott területileg illetékes 

természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az eljárás során nyilatkozatot nem tett, 

kifogást nem emelt. 

* 

 

Hivatalunk a 2022. május 30. napján kelt, BK/KTF/04579-5/2022. számú levelével – figyelemmel az R. 

2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a 

településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység telepítési 

helye szerinti település önkormányzatát. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 16068-2/2022. számú nyilatkozata: 

„ 

Az érintett 8365/8 hrsz.-ú ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 

tervének jóváhagyásáról szóló 33/2015. (XII. 17.) sz. (továbbiakban HÉSZ) rendeletének mellékletét képező 

Településrendezési Terve (továbbiakban TRT) alapján a 40-43 számú szelvényen található, beépítésre szánt 

Gip-0159 gazdasági ipari övezetben. 

 

A HÉSZ 31.§ a hulladékgazdálkodás követelményeire tartalmaz előírásokat. 

A HÉSZ 31. § (1) bekezdése alapján: „Válogatómű és egyéb a szilárd hulladéklerakó megfelelő 

üzemeltetéséhez kapcsolódó hulladékkezelő létesítmény csak a regionális szilárdhulladéklerakó telep 

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

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

övezetben helyezhető el." 

A HÉSZ 31. § (3) bekezdése szerint: „Veszélyes hulladék ártalmatlanítást és hasznosítást megelőző 

előkészítő műveletek, ártalmatlanítási műveletek és hasznosítási műveletek, valamint az ezen 

tevékenységek kiszolgálásához szükséges építmények, hulladékgazdálkodási létesítmények kizárólag 

Gip és K-Hull övezetben végezhetők vagy létesíthetők 
 

A kérelemben szereplő műszaki leírást, a rendelkezésemre álló szabályozási tervet, webtérképet és légifotót 

megvizsgáltam. A tevékenységet meglévő, több éve működő épületben kívánják folytatni. A kérelemben 

szereplő ingatlanon a veszélyes hulladék gyűjtése tevékenység a helyi építési szabályzatnak megfeleltethető. 

 

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

engedélyek beszerzése alól.” 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 16525-4/2022. számú nyilatkozata: 

„A Metál & Reciclyng Kft. által a Kecskemét, „címmel nem rendelkező” 8365/8 hrsz.-ú ingatlanon (EOV 

koordináták: 700872, 172061) tervezett tevékenység Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendeletében 

foglaltakkal összhangban van, a megküldött tervdokumentációban bemutatott, tevékenységgel érintett terület 

helyi jelentőségű természetvédelmi területet, illetve helyi védelem alá vont természeti értéket nem érint, 

azokra közvetlen hatást nem gyakorol.” 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatárokon átterjedő környezeti hatások 

 

A tervezett tevékenység nem tartozik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 

Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X. 13.) 

Korm. rendelettel I. számú függelékben felsorolt tevékenységek vagy létesítmények közé. 

A dokumentációban foglaltak alapján kijelenthető, hogy a veszélyes hulladékgyűjtési tevékenységgel 
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kapcsolatban országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége nem valószínűsíthető. 

 

Földtani közeg védelme 

 

A tevékenység megkezdéséhez beruházásra, bontási vagy építési tevékenység végzésére nem lesz szükség. A 

bérelt raktár jelenlegi állapotában megfelel a tervezett tevékenységhez, tehát semmilyen földtani közeget 

érintő munkafolyamattal nem jár a tevékenység megkezdése.  

 

A tervezett hulladékgyűjtési és tárolási tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett fog zajlani. A bérelt 

raktárépület zárt, fedett, szilárd falazattal és betonozott padozattal rendelkezik, a rakodást pedig a 

raktárépületen belül végzik. A raktárban a hulladékokat vagy küldeménydarabokban, vagy ömlesztetten 

(konténerben vagy félpótkocsin), a szállításra használt göngyölegekben tárolják. A hulladékokat fedett, zárt, 

ponyvázott csomagolóeszközökben, illetve járműveken szállítják. 

 

A telep burkolt felületére hulló tiszta csapadékvíz az ingatlan zöldfelületein elszikkad, a tevékenység 

végzése során szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tervezett tevékenység sem vízhasználattal, sem 

szennyvízkibocsátással nem jár. A szociális célú helyiségek használatát a FILANTROP Kft. biztosítja a 

telephelyen időszakos jelleggel tartózkodó személyzet vagy sofőrök részére a területén levő másik épületben. 

 

Az üzemelés során a telephelyen bekövetkező havária helyzetet leszámítva nem kell számolni talajt érő 

negatív hatással. Havária helyzetet jelenthet a szállítást és rakodást végző gépjármű meghibásodásából eredő 

üzemanyag- és olajfolyás, elszóródás, valamint hulladékszállításkor a jármű felborulása. A tevékenységhez 

kapcsolódóan havária terv készült, emellett az esetleges kárelhárításra pénzügyi biztosítékkal és 

környezetvédelmi biztosítással is rendelkeznek. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

 

A végezni kívánt tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) hatálya alá tartozik. 

A METÁL & RECICLYNG Kft. a Kecskemét 8365/8 hrsz. alatti ingatlanon kíván veszélyes hulladék 

gyűjtési tevékenységet folytatni. A tevékenységet az ingatlan területén álló, 250 m
2
 alapterületű bérelt 

raktárépületben, a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) fogják folytatni. 

 

A Kecskemét 8365/8 hrsz.-ú ingatlan a város településrendezési eszközei alapján „Gip” jelű, gazdasági ipari 

terület övezetbe van besorolva. Az ingatlan közvetlen környezetében szintén ipari gazdasági, illetve 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetbe tartozó területek (Gip és Gksz) találhatóak. Az előzetes 

vizsgálati dokumentáció megállapítása szerint a környező ingatlanok területén zajtól védendő épület nincs. 

 

A hulladék gyűjtési tevékenység végzéséhez a telephelyen az infrastruktúra rendelkezésre áll, így kivitelezési 

tevékenységet nem végeznek. 

 

A tárgyi tevékenység fő zajforrásai a telephelyre beérkező és az onnan távozó tehergépjárművek (legfeljebb 

napi két forduló a zajszempontú nappali időszakban), illetve szükség esetén a rakodáshoz használt targonca. 

A létesítmény (a hulladék gyűjtési tevékenységnek helyet adó raktárépület) zajszempontú hatásterületének 

legnagyobb kiterjedése 13 m távolságon belül esik, amelyen belül nincs védendő létesítmény. 

 

A telephely üzemi zajterhelése a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: ZajhR.) előírt határértékeknek meg fog 

felelni. 

 

A telephelyi tevékenységhez kapcsolódóan a ZajR. 7. § (1) bekezdése szerinti szállítási tevékenységgel 

összefüggő hatásterület nem alakul ki, a telephely működése által kiváltott szállítási tevékenység a 

közlekedési utak közlekedési eredetű zajkibocsátását kimutatható módon nem növeli meg. 
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Levegőtisztaság-védelem 

 

A veszélyes hulladékot közúton szállítják a telephelyre. A telephelyen bejelentés köteles pontforrást nem 

kívánnak létesíteni. Levegőterhelés a hulladékok ingatlanra történő beszállítása, rakodása során a 

szállítójárművek, munkagépek belső égésű motorjainak füstgáz kibocsátásából származik. A telephelyen 

belüli közlekedést szolgáló utak, valamint a tárolásra és kezelésre szolgáló területek aszfalt burkolattal 

rendelkeznek, így a porfelverődés mértéke minimális. A telephely üzemelése során 2 db tehergépkocsi, 

valamint 1 db targonca működésével számolnak, melyek légszennyező anyag kibocsátásának becsült 

mennyisége elhanyagolható nagyságrendű. 

 

A kiporzás megakadályozása érdekében a hulladékokat fedett, zárt, ponyvázott járművekben, illetve 

csomagoló eszközökben szállítják be a telephelyre. Az üzemelés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a 

telephely határán belül marad. 

 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A tevékenység éghajlati 

paraméterekre és azok változására úgy, mint a felhőszakadások és a villámárvizek előfordulási 

gyakoriságának és intenzitásának növekedésére közepesen érzékeny. A telephely éghajlati hatásokkal 

szembeni kitettsége alacsony mértékű, ezért védekezést szolgáló adaptációs intézkedések megtételére nincs 

szükség. 

 

Levegőminőséget befolyásoló havária tűzesemény esetén alakulhat ki, mely elsősorban külső körülmények 

(villámcsapás, emberi gondatlanság, szándékos gyújtogatás) hatására következhet be. 

 

Táj- és természetvédelem 

 

Az érintett Kecskemét 8365/8 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 

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

ingatlan művelési ága kivett telephely. Védett, fokozottan védett növény- és állatfaj állománya ismereteink 

szerint nem található a területen. 

 

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

előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással. 

 

Tevékenység felhagyása 

 

A tevékenységet hosszú távon kívánják végezni, így felhagyással a közeljövőben nem kell számolni. A 

létesítményben tervezett hulladékgyűjtési és tárolási tevékenység felhagyása során nem lesz szükség sem 

bontási, sem építési munkálatokra, ezért a felhagyás önmagában környezetterhelést nem jelent. A 

tevékenység befejezését követően a területen a tevékenység előtti állapotot visszaállítják, a raktárt kiürítik, az 

esetlegesen ott tárolt hulladékokat elszállítják. 

 

* 

 

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

műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti 

hatást levegőtisztaság-védelmi, földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és 

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

szakkérdés vizsgálatra vonatkozó nyilatkozat alapján, hulladékgazdálkodási – szempontból, ezért a 

tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 

 

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

határozza meg. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény 71. § 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

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

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

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

 

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

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének, aki 

gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. július 6. 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. METÁL & RECICLYNG Kft. (6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 19.)                         14734704#cegkapu 

2. Palágyi Eszter Éva                                                                                           Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

3. FILANTROP Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 2.)                                                            18345564#cegkapu 

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

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

6. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)                              HKP 

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

8. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)HKP 

9. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

10. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.)                                                    HKP 

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

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

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

13. Hatósági Nyilvántartás 

14. Irattár 
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