
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

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

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

Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384 

 
 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  
 

KECSKEMÉTI  JÁRÁSI HIVATALA  
 

Ikt. szám: BK-05/KTF/05193-17/2019.  

Ügyintéző: Budai Szilvia, 

Mézer Ádám, 

Retkesné Dudás Melinda, 

Kormos Tamás, 

Némethné Kasza Veronika, 

dr. Megyesi Dániel/ 

dr. Kékes-Szabó Elvira, 

Andrásné Nemes Edit, 

Timárné Illyés Zsuzsanna, 

Mészáros Mónika, 

Szalayné Szabó Ilona 

Telefon: +36 (76) 795-859, 

 +36 (76) 795-865 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF 

KRID azonosító: 246192384 

 
 

Tárgy: előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

A RUTUR Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14., KÜJ: 103 631 684) megbízásából a DAVIÉP Kft.  által 

2019. otkóber 10-én előterjesztett – a Szalkszentmárton 0346/37 hrsz. (KTJ: 102 796 143) alatti telephelyen 

nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosításra vonatkozó – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 

megállapítottuk, 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: Rendelet) 3. számú mellékletének 107. a) pontja –„ Nemveszélyeshulladék hasznosító telep 10 

t/nap kapacitástól”– alapján minősül, azonban feltételezhetően nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért 

a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. 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 Közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

2. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően: 

 

2.1. A talajvédelmi hatóság a benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenységgel kapcsolatban 

kifogást nem emel a következők figyelembevétele mellett: 
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 a tevékenység megvalósítása és az üzemeltetés során a környező termőföldek minőségében kár 

nem keletkezhet, azokra semmilyen inert vagy egyéb hulladék nem kerülhet, a talajvédő 

gazdálkodás feltételei nem korlátozódhatnak. 

 a tevékenység megszüntetését követően a terület szabadidőparkként való hasznosítása során a 

területre bekerülő humuszos talaj eredetét és mennyiségét dokumentálni szükséges. 

 amennyiben a későbbiek során a terület mezőgazdasági célú újrahasznosítása tervezett, az 

jogszabályban foglalt iránymutatása alapján elkészített rekultivációs terv elkészítését követően 

valósítható meg. 

 

3. Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

3.1. A hulladékhasznosító telep kialakításával járó, 30 cm-nél mélyebb földréteget érintő építési és/vagy 

táj- és tereprendezési munkák kivitelezésének időpontját előtte 8 munkanappal Hivatalomnak 

írásban be kell jelenteni. Az érintett területen a régészeti leletek megóvása végett a kivitelezési 

munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult területileg illetékes Kecskeméti 

Katona József Múzeummal (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.) előzetesen egyeztetni kell. 

 

3.2. A földmunkák kivitelezéséhez kapcsolódó, nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő munkálatokhoz 

kapcsolódóan, vagy azokat megelőzően a lelőhely azon részletén, amelyen a hulladékhasznosító 

telep kialakításra kerül, régészeti szakmunkák keretében kell mentesíteni az örökségvédelmi 

elemektől. Amennyiben a munkálatok csak kis részben érintik a lelőhely objektumainak előkerülési 

szintjét, régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok felfüggesztése mellett beruházás 

alapterületébe eső régészeti emlékeket, objektumokat régészeti megfigyelés keretein belül kell 

dokumentálni. 

 

3.3. A régészeti szakmunkákról készült dokumentációt a munkák befejezését követő 30 napon belül 

meg kell küldeni Hivatalomnak. 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/4584-3/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A RUTUR Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14.) kérelmére, a 

meghatalmazása alapján eljáró DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) által készített vizsgálati 

dokumentáció alapján, a Szalkszentmárton, 0346/37 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő nem veszélyes inert 

hulladékhasznosító telep előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához vízügyi-vízvédelmi 

szakhatósági hatáskörben előírások mellett hozzájárulok.  

 

Előírások: 

 

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez, illetve megkezdéséhez a Duna nagyvízi 

mederkezelőjének, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak (1088 Budapest, Rákóczi út 

41.) a mederkezelői hozzájárulását be kell szerezni és az abban foglaltakat be kell tartani.   

 

2. A hulladékgazdálkodási engedély kérelemben be kell mutatni a hulladékhasznosítási tevékenység 

technológiáját és olyan ütemezését, amely a terület árvízi elöntése esetén biztosítja, hogy a 

helyszínre beszállított/kezelt hulladék ne veszélyeztesse a környező területeket.  

 

3. Tilos a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen 

anyag keletkezéséhez vezető anyagnak, így veszélyes vagy szennyezett hulladék, föld, stb.  

a) felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése, 

b) bevezetése minden olyan mesterséges tóba, amely közvetlen kapcsolatban van a felszín alatti 

vízzel, így különösen a bányatavakba.  
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A fentiek alapján a bányatavak rekultivációjára kizárólag a bányászati tevékenység során letermelt 

bányameddő használható, a kezelni tervezett nem veszélyes inert hulladék erre a célra nem 

használható fel.  

 

4. Az ingatlan nagyvízi mederben való elhelyezkedése miatt kizárólag nem veszélyes, nem szennyezett 

inert hulladék fizikai kezelése végezhető. A felhasználás előtt a kezelt hulladékot be kell vizsgáltatni 

és a termékké minősítését el kell végeztetni.   

 

A tevékenység engedélyezésének jelenlegi szakaszához tartozó dokumentációban bemutatott 

tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

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 keretében 

támadható meg.” 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 

 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

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

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

keresztül), 

indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

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

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

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

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

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

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

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

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

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

irányadóak. 

 

A 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. 
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I N D O K O L Á S 

 

 

A RUTUR Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14.) kérelmére, a 

meghatalmazása alapján eljáró DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) 2019. október 10-én – a 

Szalkszentmárton 0346/37 hrsz. (KTJ: 102 796 143) alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi 

hasznosításra vonatkozó – előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be hatóságunkra. 

 

A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját - a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

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

rendelet) 1. sz. melléklet 35. pontja szerinti 250.000 Ft-ot – hatóságunk BK-05/KTF/05193-3/2019. számú 

hiánypótlási felhívására befizette. 

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Szalkszentmárton település 

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

 

A benyújtott dokumentáció hiányosságai miatt, a tényállás tisztázása érdekében BK-05/KTF/05193-

14/2019.számon hiánypótlásra szólítottuk fel az ügyfelet, aki meghatalmazottja útján az előzetes vizsgálati 

dokumentációt kiegészítette 2019. november 20-án. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

Neve:  Bokor Tamás, környezetmérnök (DAVIÉP Kft.) 

 (SZKV-1.1, SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-1.4.; 03-0861) 

 

Neve:  Danis Margit, környezetvédelmi szakreferens (DAVIÉP Kft.) 

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

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

 

Az Ügyfél adatai: 

Név:  RUTUR Bányászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövid név:  RUTUR Kft. 

Székhelye:  8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14. 

Telephelye: 6086 Szalkszentmárton, 0346/37 hrsz. 

KÜJ szám:  103 631 684 

KTJ szám:  102 796 143 

Adószám:  24261058-2-20 

KSH szám:  24261058-0813-113-20 

Cégjegyzékszám:  Cg.20-09-073372 

 

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

 /gyűjtés, előkezelés, hasznosítás/ 

Neve:  

A tervezett tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének  

107. a) pontja – Nemveszélyeshulladék–hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól – alapján előzetes vizsgálat 

köteles tevékenység, a hatóság döntésétől függ, hogy hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, 

ami kizáró oknak minősül a Rendelet 5. § cb) pontja alapján. Az összhang legkésőbb a telephely létesítési 

engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető. 

 

A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység levegőtisztaság-védelmi, zaj- és 

rezgésvédelmi, táj- és természetvédelmi, földtani közeg védelme és hulladékgazdálkodási szempontból nem 

okoz jelentős környezeti hatást, környezetvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt, így a Rendelet 

5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
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törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés d) pontja szerint a tevékenység telepengedély és 

hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg.  
 

Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: 

 

1. A kizáró okot a telephely létesítési engedély kiadására jogosult hatóság (területileg illetékes jegyző) 

döntéséig meg kell szüntetni. 

2. A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a hulladékgazdálkodási 

tevékenység jogszabályban előírt tartalmai követelményeknek megfelelő, részletes bemutatását, különös 

hangsúlyt fektetve: a kezelő telep műszaki kialakítására, kezelési technológia műszaki jellemzőire, 

kezelés anyagmérlegére, hulladéktároló és gyűjtőhelyek jellemzőre, külön jogszabály szerinti 

üzemeltetésére, minősítés útján történő hasznosítás esetében a minősítés folyamatára, minőségi 

követelményekre, a megfelelőség tanúsításának módjára.  

3. Kérjük továbbá a tevékenység eredményeként keletkező termék rekultivációs célokra történő 

felhasználásának kizárólag röviden történő bemutatását (annak igazolására, hogy a hulladékból 

előállított terméknek van felvevő piaca). 

4. A hulladékgyűjtési műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi 

szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie, vagy környezetvédelmi megbízottként kell őt a Kft.-nek 

foglalkoztatnia a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés ka) pont alapján. A 

környezetvédelmi megbízottal szemben támasztott képesítési előírásokat a környezetvédelmi megbízott 

alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. 

 

A tervezett tevékenység helye: 

 

A tevékenység végzése a 6086 Szalkszentmárton, 0346/37 hrsz. alatti, a MURAI KAVICSBÁNYÁK Kft-től 

(8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14.) bérelt ingatlanon tervezett. Az ingatlan alapterülete 65 086 m
2
. Az 

ingatlan művelési ág szerinti besorolása kivett depó. Szalkszentmárton helyi építési szabályzatáról és 

szabályozási tervéről szóló Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 

24.) önkormányzati rendeletben a felosztást megelőzően 0346/8 hrsz. alatti ingatlan szerepel. A szabályozási 

terv alapján az ingatlan a Duna hullámterébe tartozik, vízgazdálkodási terület, azon belül V-5 Közösségi 

sport és rekreációs terület, ahol a rendelet 26. § (4) bekezdése alapján az árvízvédelmi-, és a szabadidős és 

turisztikai tevékenység építményei és az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és szociális épületek 

helyezhetők el, illetve átmeneti hasznosítása bányatelek lehet. Egyebekben régészeti lelőhely. Az ingatlan D-

i sarkában 7 300 m
2
-es, dróthálóval körbekerített, zárható területen kerül kialakításra a kezelő terület, aminek 

a felületét előzetesen 0,3 m vastagságban stabilizálják. A telephely megközelítése az 51. számú főútról 

leágazó 51342 számú, Szalkszentmárton-Dunaújváros irányába vezető útról lehetséges. 

 

A tervezett tevékenység: 

 

A Szalkszentmárton 0346/37 hrsz. alatti ingatlan korábban bányászati hasznosítás alatt állt. Az ingatlanon 

nem veszélyes építés-bontási hulladék (beton, tégla, cserép, kerámia vagy azok keveréke) telephelyi 

gyűjtését, előkezelését és minősítés útján történő hasznosítását tervezi a Kft. Az ingatlan tekintetében a 

telepengedélyről, illetve a telep létesítése 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. melléklet 31. pont) szerinti telepengedéllyel nem rendelkezik. A Kft. a 

hulladékot azok tulajdonosától a telephelyen tervezi átvenni, hulladék szállítást nem végez. A beérkező 

hulladék minőségét, megfelelőségét szemrevételezéssel ellenőrzik, mennyiségét a 0369/24 hrsz. alatti 

ingatlanon meglévő, a Kft. tulajdonát képező hídmérlegen mérlegelik. Az átvételre kerülő hulladékot az 

előkezelésig a kezelőtéren kijelölésre kerülő hulladéktároló helyen deponálják (fajtánként, a stabilizált 

talajon, ömlesztve). 

 

A gyűjteni, előkezelni és hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladékok köre és mennyisége: 
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Hulladék azonosító 

kód 

Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

10 12 08 kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és 

építőipari termékek hulladéka 

11 250 

10 13 11 cement alapú kompozit anyagok hulladéka, 

amely különbözik a 10 13 09-től és 

a 10 13 10-től 

11 250 

10 13 14 hulladék beton és betonkészítési iszap 11 250 

17 01 01 beton 11 250 

17 01 02 tégla 11 250 

17 01 03 cserép és kerámia 11 250 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy 

azok keveréke, amely különbözik 

a 17 01 06-tól 

11 250 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 

03-tól 

11 250 

17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és 

a 17 09 03-tól 

11 250 

Összesen: 11 250 

 

Az előkezelést mobil rendszerű bérelt törőgéppel végzik. A törőberendezéshez a szerviz háttér és a képzett 

szakemberek közreműködése biztosított. Az anyagmozgatást saját tulajdonú VOLVO típusú homlokrakodó 

munkagéppel végzik. A törőgépen a kívánt szemcseméret beállítható. Az előkezelt (aprított) inert hulladékot 

fajtánként a kezelőtéren kijelölésre kerülő gyűjtőhelyen deponálják a minősítéssel történő hasznosításig. A 

hulladék státuszból az előkezelt inert anyag akkor kerül ki, ha a minősítési vizsgálatok alapján az a 

támasztott követelményeknek megfelel. A termék státuszba került inert anyagot a Kft. elsőrendűen a 

korábban bányaművelés alatt álló terület rekultivációjához kívánja felhasználni, valamint értékesíteni tervezi 

útalap stabilizálásra történő felhasználásra. A termék kiszállítását a Kft. VOLVO FH 12 típusú, saját 

tulajdonban lévő tehergépjárművel kívánja megvalósítani. A hulladék hasznosító telep üzemeltetése 10 év 

időtartamra tervezett.  

 

A hulladékkezelés során keletkező további hasznosításra alkalmatlan hulladék arra érvényes 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szakcég részére kerül átadásra elszállítás és kezelés 

(ártalmatlanítás) céljából. 

 

A telephelyi tevékenységet munkanapokon (250 munkanap/év) 6-22 óra között végzik. 

A telephelyen foglalkoztatottak száma: 3 fő. 

A telephelyen építmény, infrastruktúra kialakítása nem tervezett. 

 

Várható környezeti hatások 

Földtani közeg 

 

Telepítés: 

A nem veszélyes inert hulladékhasznosító telep létesítésével érintett ingatlan: Szalkszentmárton külterület 

0346/37 hrsz.-ú, 6,5086 ha terület. Az eredeti művelési ág: kivett szabadidőpark, majd kivett bányató. Az 

inert hulladékhasznosító telepi tevékenységet 2020. évben tervezik megkezdeni. A tervezett inert 

hulladékhasznosító telep megvalósításához földmunka elvégzése is szükséges, ami érinti a földtani közeget. 

Az inert hulladékhasznosító telep tervezett élettartama: 10 év. A tevékenység befejeztével a tájrendezési terv 

alapján a területet folyamatosan rendezik, karbantartják, majd szabadidőpark hasznosításra alkalmassá teszik. 

Ennek során a földtani közegnél csak a munkagépek taposási hatásaival számolnak. A célkitermelési 

tevékenység kérvényezése a Bányakapitányságtól megtörtént, annak értelmében végzik az engedélyezett 

kitermelési munkálatokat. A célkitermelési terület humuszos takarórétege kb. 0,5 m vastagságú volt. A 

lefedést a kiadásra került engedélyben meghatározottak szerint végezték. A bányászati tevékenység során 

letermelt takaróréteget depóniákban helyezték el. A célkitermelési műveletek befejezése után a 
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bányaművelés során letermelt takaróréteget tájrendezésnél használják fel a visszatöltési területeken. A nem 

veszélyes inert hulladékhasznosító telep üzemeltetése során veszélyes anyagot nem tárolnak az érintett 

területen. A kivitelezési munkáknál alkalmazott gépjárművek üzemanyaggal történő feltöltése 

üzemanyagtöltő állomáson történik. A munkagépek tankolását üzemanyag szállító tankerből oldják meg. A 

nem veszélyes inert hulladékhasznosító telepen végzett munkák során a tevékenységgel érintett területen 

üzemanyag, és kenőanyag tárolás nem történik. A nem veszélyes inert hulladékhasznosító telepen végzett 

tevékenység során a földtani közeget a szállítási tevékenység végzésekor is terhelés éri. Lehetőség szerint a 

szállítási útvonalakat a már meglévő szilárd burkolattal rendelkező területeken alakítják ki.  

 

Üzemeltetés: 

A Szalkszentmárton 0369/24 hrsz.-ú ingatlanterületen zárt tartályos illemhely került telepítésre, ami szintén 

az engedélyes tulajdonát képezi. Más létesítmény a telek területén jelenleg nem tervezett. A területen 

üzemeltetetni kívánt gépjárművek üzemanyag ellátása üzemanyagtöltő állomáson biztosított. A mobil gépek 

karbantartását, mosását, nagyobb javításokat, fáradt olaj gyűjtését, tárolását, olajcserét a RUTUR Kft. 

szakszervizben végezteti. 

 

A telep területén csak kisjavításokat végeznek esetleges üzemzavar esetén. A tervezett tevékenység 

elvégzéséhez homlokrakodó és szállítójárművek kerülnek alkalmazásra, melyekkel a különböző 

munkafázisok elvégezhetők. A nem veszélyes inert hulladékhasznosító telep üzemeltetéséhez mobil WC 

használata bérleti szerződés alapján biztosított, melynek kommunális szennyvízelhelyezése a WC 

üzemeltetőjének feladata. A RUTUR Kft. által kialakított hulladékgyűjtési mód megfelel a jogszabályi 

előírásoknak, a gyűjtés során veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, illetve felszín alatti vízkészletbe, 

valamint levegőbe nem kerülhet. A gyűjtőhelyen „A” tűzveszélyességi osztályba sorolt, önmagukban vagy 

egymással reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves (és szervetlen) összetevőket  tartalmazó 

hulladékokat nem tárolnak. 

Az üzemelésnél a földtani közeg a szállítási tevékenység végzése során terhelődik. A szállítási útvonalak már 

meglévő szilárd burkolattal rendelkező úton történik majd. A nem veszélyes inert hulladékhasznosító telep 

területére hulló csapadékvíz elvezetésére külön csapadékvíz elvezető hálózat nem kerül kiépítésre, az a 

burkolatlan területeken a csapadékvíz elszikkad. A csapadékvíz nem szennyeződik. 

 

Felhagyás, rekultiváció, utóhasznosítás:  

A nem veszélyes inert hulladékhasznosító telep létrehozásával rekultiváció megvalósítása a cél, melynek 

során a bányaműveléskor letermelt talaj visszatöltésre kerül, majd az inert hulladékból termékké minősített 

(beton, tégla, cserép és azok keveréke) helyszínen történő elhelyezésével, tömörítésével, útalapba történő 

bedolgozásával a tájrendezési terv alapján a területet folyamatosan rendezik, karban tartják, míg kialakul a 

tervezett szabadidőpark.  

 

Hatásterület  

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

 

Jelenlegi állapot  

A telephely területén korábban bekövetkezett talaj vagy felszín alatti vízszennyezésről nincs adat. A terület 

kármentesítéssel nem érintett.  

 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtési, előkezelés és hasznosítási tevékenység a környezetre 

hulladékgazdálkodási szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent, ezért a tevékenység 

megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem indokolt. 

A tervezett tevékenység (telephelyi gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 12. § (2) és 15. § (2) bekezdései alapján hulladékgazdálkodási engedély köteles. A 

hulladékgazdálkodási engedély kiadásának előfeltétele – telephelyhez kötött hulladékgazdálkodási 

tevékenység esetében – a telepengedély megszerzése. A tervezett tevékenység 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. és 3. §, 

valamint 2. számú melléklet 31. pont alapján telepengedély-köteles. 

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem benyújtására jogerős vagy végleges telepengedély 

birtokában van lehetőség, tekintettel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 
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valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. és 9. §-ban rögzített tartalmi 

követelményekre. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A célkitermelőhely, melyen jelenleg befejeződött a kitermelés és ahol tervezik a nem veszélyes inert 

hulladékhasznosító telep kialakítását Szalkszentmárton község külterületén a 0346/37 hrsz.-ú ingatlanon 

található, a település belterületi határától Ny-ra, attól kb. 1.900 m távolságban, a Fövenyes nevű dűlő 

területén. A bánya az 51. számú fő közlekedési útról leágazó 51342. számú Szalkszentmárton-Dunaújváros 

irányába eső szilárd burkolatú útról közvetlenül megközelíthető. 

A telep kiterjedése 6 ha 5.086 m². A vizsgált területet mezőgazdasági művelés alatt álló területek veszik 

körül. A bővítéssel érintett területen a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai a lakosság, 

valamint az ipari kibocsátások jelentik az alapállapotot. 

A tervezett inert hulladékhasznosítási tevékenység végzéséhez szükséges géppark egy db törőgépből, egy db 

homlokrakodóból, valamint egy db tehergépjárműből áll. A telephelyen a belső anyagmozgatási feladatokra 

1 db teher gépjármű használata tervezett. A munkagépek diesel üzeműek. 

A tervezett 7 500 m³/év nem veszélyes inert hulladék mennyiség szállítását 24 tonnás tehergépjárművek 

végzik 1-2 járműszerelvény/nap gépjárműforgalommal. 

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

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

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

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

környezeti levegő terhelése átmeneti jellegű, a tereprendezés és földmozgatás befejezésével ez a negatív 

hatás megszűnik.  

A munkavégzés során a kiporzás mérséklése miatt szükség esetén locsolást végeznek lajtos kocsiból, 

valamint a szállítással érintett utakat is szükség szerint locsolják, pormentesítik a nyári, meleg időszakban. 

A dokumentációban leírtak szerint a szállítással jelentkező forgalomnövekedés az 51. sz. fő közlekedési úton 

nem okoz jelentős mértékű terhelésnövekedést.  

A telepen végzett tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen hatásterülete a beavatkozással 

érintett terület 76 m-es körzete, valamint a szállítási útvonalak. A legközelebbi lakóépület a tervezett nem 

veszélyes inert hulladékhasznosító teleptől K-i irányban, az árvízvédelmi töltés mentett oldalán álló gátőrház 

570 m-re helyezkedik el. 

A tervezett tevékenységhez engedélyköteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.  

 

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

A benyújtott dokumentáció alapján a beruházás helyszínén a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök 

már rendelkezésre állnak, működésükre vonatkozóan és az általuk előidézett folyamatokra az 

éghajlatváltozás feltehetően nincs hatással. A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem 

váltanak ki éghajlatváltozást előidéző folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

 

A tevékenység a környezetére levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan továbbra sem 

jelent a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

A tervezett nem veszélyes hulladék hasznosító telep Szalkszentmárton külterületén a 0346/37 hrsz. alatti 

ingatlanon helyezkedik el, a településtől Ny-i irányban.  

A telephely közvetlen környezetében mezőgazdasági és bányaterületek találhatóak. A legközelebbi zajtól 

védendő épület a telekhatártól 570 m-re, K-i irányban található. A telephelyen munkavégzés kizárólag a 

zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) történik. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatott üzemszerű 

tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő ingatlanoknál a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben 

meghatározott határértékeket nem éri el. A hatásterületen belül (83 m) nincs zajtól védendő épület vagy 

védett terület. 
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Táj- és természetvédelem 

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

természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. A beruházás külterületi, kivett beépítetlen ingatlanon valósul 

meg. Az ingatlan antropogén hatásoknak kitett, rajta természetközeli élőhely nem található, továbbá az 

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

 

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

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása 

 

I. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A Rutur Kft. 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14. szám alatti székhelyű gazdasági társaság a Szalkszentmárton, 

0346/37. hrsz. alatti telephelyén a nem veszélyes inert hulladékhasznosító telep létesítésére vonatkozó 

előzetes vizsgálati tervdokumentáció elbírálását kérelmezte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától, amely hatóság az 

egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat 

tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi 

feltételeinek érvényesítésének vizsgálata, illetve a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az 

egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének 

megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények 

érvényesítésére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat. 

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

elbírálásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

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

(VIII. 7.) Kormányrendelet, 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. 

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) 

bekezdése alapján zártam ki. 

Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 31. § (1) bekezdése és a 8. melléklet I. táblázat 2. 

pontja, Osztályunk 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. 
 

II. Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét a megyei kormányhivatal jogkörét és 

illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 13. § f) pontja, a 14. § (4) bekezdése valamint az 52.§ (1) bekezdése  

állapítja meg.  

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet 28. § (1) 

bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlop tartalmazza.  

 

III. Örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Azonosítószáma: 27237) érint.  
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A régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti Katona József Múzeum a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 20. § (4) bek., illetve a 22. § (5) bek. a) pont alapján 

jogosult.  

A Kötv. 10. § (2) bek értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek megelőző 

jellegűeknek kell lenniük, ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg illetékes múzeummal 

egyeztetni, illetve Hivatalomnak bejelenteni. 

A Kötv. 19. § (1) bek. szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. A 

Kötv. 22. § (1) bek. szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával 

érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A megelőző feltárás keretében a régészeti 

megfigyelést a Kötv. 22. § (3) a) pontban meghatározott feltételek esetleges fennállása miatt írtam elő. A 

Kötv. 19. § (3) bek. értelmében a megelőző feltárás költsége a beruházót terheli. 

A régészeti szakmunkákról a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26-27. § értelmében dokumentációt kell készíteni és azt a 

jogszabály által meghatározott időben és tartalommal Hivatalomhoz el kell juttatni. 

Hatóságom illetékességét a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 1. mellékletének 3. pontja 

állapítja meg.  

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 

az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

 

* 

 

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

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

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

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

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

 

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

Hatósági Osztályának állásfoglalását 35300/4584-3/2019. ált. számon megadta. Előírásait a határozat 

rendelkező része tartalmazza. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztálya (Kecskemét) BK-05/KTF/05193-5/2019. számon, a RUTUR Bányászati és Kereskedelmi Kft. 

(8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14.)  kérelmére, a beruházó megbízásából eljáró DAVIÉP Kft. (6500 Baja, 

Rókus u. 13/B.) által készített vizsgálati dokumentáció alapján, a Szalkszentmárton, 0346/37 hrsz. alatti 

ingatlanon létesítendő nem veszélyes inert hulladékhasznosító telep előzetes vizsgálati eljárását lezáró 

határozat kiadásához szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot. 

  

A tervdokumentáció hiányosságai miatt a vízügyi hatóság a 35300/4584-1/2019. ált . számú végzésével 

tényállás tisztázásra hívta fel a kérelmezőt. A DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) tervező által készített 

és kiegészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:  

 

A RUTUR Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 14.), mint engedélyes részére 

a Szalkszentmárton, külterület 0346/8, 0350/1-2 hrsz. -ú ingatlan területére a Bács- Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 93282-2-4/2018. KTFO- azonosító, BK-05/KTF/00002-6/2018. 

iktató számon Szalkszentmárton III. homok-, kavics bányára vonatkozó működési engedélyt adott ki, amely 

2023. március 15.-ig hatályos. 

 

A Szalkszentmárton 0346/8 hrsz.-ú 65.6452 m
2
 ingatlan terület felosztásra került, melynek során a 0346/37 

hrsz.-ú, kivett művelési ágú, 6 ha 5086 m2 ingatlan területén kerülne kialakításra a „nem veszélyes, inert 

hulladékhasznosító telep”. 
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A bányászati tevékenység végzése során a nem hasznosítható bányameddő letermelésre és a területen ( 

0346/37 hrsz.) deponálásra került. A visszamaradt bányató szabálytalan alakú, szabdalt partvonallal 

rendelkezik. Ezen állapot megszüntetése érdekében a környezetvédelmi  hatóság által kiadott 

környezetvédelmi engedély rekultivációra vonatkozó előírásainak megfelelően a tómeder egy részét a 

bányameddővel terepszintig feltöltik.  

A tómeder feltöltéséhez szükséges meddő mennyisége:     221.418 m
3 

Terepszintre történő rendezéshez szükséges meddő mennyisége:    200.000 m
3 

 

A feltöltéshez és rendezéshez szükséges bányameddő mennyisége:    421.418 m
3
 

A szükséges anyagmennyiség a területen már deponált formában rendelkezésre áll.  

A bányató felöltését követően kerülnek kialakításra a közlekedő utak.  

 

A már leművelt és visszamaradt bányatónál 2000 m
2 

(800 m hosszú, 2,5 m szélességű) útfelületet 0,3 m 

vastagságban nem veszélyes inert,  építésből, bontásból származó tégla, cserép, kerámia beton vagy azok 

keveréke hulladékból, mobil törőgéppel történő kezelést,  majd termékké átminősítést követően a termékkel 

feltöltik, egyengetik, tömörítik. A megépítésre kerülő út megvalósításához szükséges anyagmennyiség: 600 

m
3
. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges törőgép elhelyezéséhez kialakítandó 0,73 ha alapterületű 

munkatér kialakításához 0,3 m vastagságban történő feltöltéshez, stabilizáláshoz felhasználásra kerül 2.190 

m
3  

nem veszélyes inert építésből, bontásból származó tégla, cserép, kerámia beton vagy azok keveréke 

hulladékból, kezelést, majd átminősítést követően termék.  A kezelő telepet dróthálóval körbekerítetten, 

zárhatóan alakítják ki, ahol elhelyezik a gépparkot.(mobil törőgép, homlokrakodó, tehergépjármű.) A 

munkagépek karbantartását más telephelyen, illetve szakszervízben végzik.  

 

Tervezik továbbá az egész bányaterületen  – amelyen jelenleg még tart a bányaművelés – rekultivációs 

tevékenység elvégzését  oly módon, hogy a szabad tófelület  kivételével,  az ingatlan többi felületét 

tereprendezési céllal mindenütt feltöltik nem veszélyes inert hulladékkal.  A tereprendezéshez szükséges 

anyag mennyisége 13.110 m
3 

 

A fentiek szerint a nem veszélyes hulladék felhasználása:  

közlekedési utakhoz           600 m
3 

munkatér kialakításához      2.190 m
3 

bányaterület tereprendezéséhez    13.110 m
3 

 

Összesen:       15.900 m
3 

 

A telephelyre beszállításra kerülő nem veszélyes inert, építésből, bontásból származó hulladék mennyisége: 

7.500 m
3
/év.  

Mivel a beszállított anyag tartalmaz beton elemeket is, azt mindenképpen értékesíteni szeretnék, ezért a 

feltöltés előre láthatóan 2-3 év időtartam alatt valósul meg.  

A telephelyre beszállításra kerülő nem veszélyes, nem szennyezett, inert építésből, bontásból származó beton, 

tégla, cserép, kerámia, vagy azok keveréke hulladék anyagmérlege: 

 

Év Hasznosítás 

m
3
 

Értékesítés 

m
3 

2020. útépítés                         600 

munkatér kialakítás   2.190 

tereprendezés            2.500 

 

2.210 

2021. tereprendezés            3.500 4.000 

2022. tereprendezés            3.500 4.000 

2023. tereprendezés            3.610 3.890 

2024-től - 7.500 

 

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik, a kommunális szennyvíz gyűjtésére zárt tartályos 

illemhelyet telepítenek. A területre hulló csapadékvíz a végzett tevékenységből adódóan nem tekinthető 

szennyezettnek, a területen elszikkad.  
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A hulladékhasznosító telep létesítésével érintett ingatlan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján 

kijelölt üzemelő, illetve távlati vízbázis védőterületét nem érinti.   Ugyanakkor a kivett terület is nagyvízi 

mederben helyezkedik el, a Szalki-Tassi nyári gát mögötti területen. A tevékenység során felépítmény nem 

létesül, azonban a tevékenység megkezdéséhez a vízügyi hatóság előírta a nagyvízi mederkezelő 

hozzájárulásának beszerzését.  

A vízügyi hatóság továbbá szükségesnek tartja a hulladékgazdálkodási engedélykérelemben a tevékenység 

ütemezésének bemutatását abból a célból, hogy egyidőben csak annyi hasznosított hulladékot tároljanak, 

amely rövid időn belül felhasználásra kerül.  

 

A fentiek alapján a vízügyi hatóság előírások mellett hozzájárult az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

határozat kiadásához.  

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének  3. pontja, az 

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

(XII.29.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete 9. táblázat 2 és 3. pontja, illetékességét a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 04.) Korm. rendelet 10.§ (1) 

és (2) bekezdése, a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.  

 

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

továbbiakban: Ákr.) 55. §-(1) bekezdése alapján adtam. 

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

 

* 

 

Az előterjesztett és kiegészített előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a 

tervezett hulladékkezelési tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást levegő- és 

zajvédelmi, földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, illetve természetvédelmi szempontból, ezért 

a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. 

 

Mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a Rendelet 2. számú mellékletének 

hatálya alá sem tartozik, a határozat rendelkező részében tájékoztattuk a kérelmezőt, hogy a Rendelet 5. § (2) 

bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg.  

 

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

határozza meg. 

 

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja. 

 

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 Kvt. 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. 
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Hatóságunk a Rendelet 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/05193-2/2019. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. november 24. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 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 a Rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Kr. 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. november 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

 

1. RUTUR Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14.)    24261058#cégkapu  

2. Szalkszentmárton Község Jegyzője (6086 Szalkszentmárton Jókai u.2.) 

  – kifüggesztésre, külön levéllel      HKP 

3. DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.)  23281008#cegkapu 

4. MURAI KAVICSBÁNYÁK IPARI- KERESKEDELMI Kft. 

(8800 Nagykanizsa, Magyar u. 14.)  11352909#cégkapu 

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)  – tájékoztatásul, HKP 

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

Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. út 10.)  HKP 

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)  HKP 

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

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)  HKP 

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

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)  HKP 

10. BKMKH Kunszentmiklósi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

(6090 Kunszentmiklós, Wesselényi u. 6.) HKP 

11. Hatósági nyilvántartás 

12. Irattár 
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