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H A T Á R O Z A T  

 

A HUNTEX RECYCLING Kft. (6000 Kecskemét, Faragó Béla fasor 4.) megbízásából az Uni-Terv 

Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (6720 Szeged, Arany J. u. 7.) által 2016. december 9. napján benyújtott, 

Kecskemét, Külső Szegedi út 136-139. (hrsz: 8668/9) alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok hasznosítási 

tevékenységének engedélyezése tárgyú - előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a 

tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 

107. a) pontja (Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól)”– szerint minősül, nem 

feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti 

hatásvizsgálatot végezni. 

 

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tevékenység csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában 

kezdhető meg.  

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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. A látogatóközpont létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat 

(hatásvizsgálat) lefolytatását. 

2. A tevékenység végzése során keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt 

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

bűz- és szaghatást is csökkenti. 

3. A veszélyes besorolású anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység (pl. takarítás, fertőtlenítés) 

során a káros hatások megfelelő módon történő azonosítását, megelőzését, csökkentését és elhárítását 

megfelelő kémiai kockázatértékelés alapján végzett kockázatkezelési intézkedésekkel kell biztosítani. 

4. A felhasznált veszélyes anyagok/keverékek formai és tartalmi követelményeknek megfelelő 

biztonságtechnikai adatlapjainak rendelkezésre kell állnia.  

5. A munkahelyen a nemdohányzók védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó 

egészségvédelmi követelményeket. 
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SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS:  

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/8260-1/2016. ált számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721. Szeged, Felső-

Tisza part 17.) HUNTEX RECYCL1NG Kft (6000 Kecskemét, Faragó B. fasor 4.) megbízásából az Uni-Terv 

Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (6720 Szeged, • Arany J. u. 7.) által benyújtott kérelemre — a Kecskemét, Külső 

Szegedi út 136-139. szám (8668/9 hrsz) alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyában - 

indult hatósági eljárásban Hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. A Csongrád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

Az engedély kiadásához az alábbi előírásokkal hozzájárulok. 

Előírások, feltételek: 

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

módon kell végezni. 

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

állapotát. 

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

megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

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, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.  

 

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

50 %-a, azaz 125.000,- Ft, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

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 

rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát. 

 

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

fel. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A HUNTEX RECYCLING Kft. (6000 Kecskemét, Faragó Béla fasor 4.) megbízásából az Uni-Terv 

Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (6720 Szeged, Arany J. u. 7.) 2016. december 9. napján benyújtotta hatóságunk 

jogelődjéhez, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a 

Kecskemét, Külső Szegedi út 136-139. (hrsz: 8668/9) alatti ingatlanon nem veszélyes hulladékok hasznosítási 

tevékenységének engedélyezése tárgyú, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti – előzetes 

vizsgálati dokumentációt elbírálás céljából. 

 

A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 250.000 Ft-ot – a kérelem benyújtásával egy időben 

befizette. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az 

ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

A R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. december 22-től közzétette az eljárás 

megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a 

létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2016. december 27. napjától 2017. január 12. napjáig közzétételre került, 

mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.  

 

A benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg.  
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A tervezett tevékenység a R. 3. sz. melléklet 107. a) pontja (Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap 

kapacitástól) alá sorolható.  

 

A Rendelet 3. § (1) a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles 

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

mellékletben szerepel.  

 

Az előzetes vizsgálati eljárásban a környezetvédelmi hatóság megvizsgálja, hogy a tevékenység várható hatásai 

jelentősek-e, és ettől függően dönt arról, hogy a tervezett beruházás hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás megfelel a 

hatóságunk hatáskörébe tartozó környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi jogszabályi előírásoknak. 

 

Az engedélyes a 108307-1-8/2016. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a tárgyi telephelyre 

vonatkozóan, mely engedély 2021. március 24-ig érvényes.  

 

A HUNTEX RECYCLING Kft. a Kecskemét, Külső Szegedi út 136-139. (hrsz: 8668/9) alatti telephelyen 6.046 

t/év nem veszélyes hulladék mennyiséget kíván hasznosítani. 

 

Az engedélyezett tevékenység a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerint:  

 

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

magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 

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

kondicionálás vagy elkülönítés). 

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig 

történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti 

előzetes tárolást jelenti) 

 

Kezelni kívánt hulladékok:  

 

Azonosító kód Megnevezése 
Mennyisége 

(tonna/év) 

20 

TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI 

HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), 

IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 10 ruhanemű 
6.046 

20 01 11 textíliák 

ÖSSZESEN 6.046 

 

Az engedélyes megfelelő műszaki védelemmel ellátott telephelyén ellenőrzött körülmények között, a környezeti 

elemek szennyezésének kizárásával kereskedik, gyűjt és hasznosít nem veszélyes hulladékokat. A telephelyre 

külföldről importált használt ruha és hulladéknak minősülő ruhaanyag kerül, amelyet kézzel válogatnak, 

osztályoznak, présgépekkel báláznak, majd újrahasználatra értékesítenek. 2015. évben fél év alatt a telephelyen 

kezelt hulladék mennyisége 520 t, a telephelyen kezelt, nem hulladék ruhaanyag mennyisége 630 t volt.  

Az engedélyes a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében a hulladékkezelési kapacitást a teljes 

feldolgozási kapacitásra kívánja növelni. A kapacitásbővítés indoka, hogy amennyiben a jövőben a ruhaanyagok 

nem termékként, hanem hulladékként érkeznének a telephelyre, akkor is lehetőség legyen azok átvételére 

nevezett korlátokig. 

A telephelyen a vegyes összetételű ruházati anyagokból a Kft. kiválogatja a megfelelő állapotúnak ítélt, eredeti 

rendeltetési célját ellátni képes ruházati anyagot, a kiválogatott ruhákat azok minősége szerint kategorizálja, 

majd értékesíti felvevő partnerek felé.  

A meglévő tevékenység kapacitás bővítése a meglévő csarnoképület újabb helyiségeinek bérbe vételével, 

megváltozott munkarenddel és dolgozói létszámnöveléssel jár. Új munkagépek beszerzése nem szükséges. A 

telephelyen jelenleg 21 fő fizikai munkavállaló dolgozik, mely létszámot a kérelmező 42 főre tervezi bővíteni. 
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A telephely méreténél fogva, a meglévő létesítmények, és műszaki megoldások alkalmazásával alkalmas lesz a 

fent nevezett hulladékok mennyiségeinek a kezelésére.  

 

A telephelyi tevékenység az udvari területeken, illetve a csarnoképületekben zajlik. A beszállított hulladékok a 

csarnoképületben kerülnek átmeneti tárolásra. A munkavégzés ütemében a hulladékok innen a 900 m
2
-es 

válogató csarnokba kerülnek. A válogatás során keletkező értékesíthető ruhaanyagok, illetve hulladékok a 

telephelyen lévő bálázó gépek segítségével kerülnek bálázásra. 

A hulladékok telephelyen belüli mozgatása, illetve szállító járműre rakodása targoncával, valamint kézi emelők 

segítségével történik. A balázást 2 db (T10PR és T30S típusú) bálázóval végzik el. 

 

Hulladékgazdálkodás 

 

A hulladékok fogadására és a késztermék tárolására szolgáló átmeneti terület betonozott kialakítású, kb. 1400 

m
2
, melyen egy időben kb. 100 tonna kezelésre váró hulladék és kb. 300 tonna késztermék tárolására van 

lehetőség. A válogatótér kb. 1200 m
2
-es csarnokrész fennmaradó területe, melyben a hulladékkezelési 

műveletek folynak. A kiszállításra kerülő ruhaanyagok tárolóterülete a raktárként használt 700 m
2
-es 

épületrészben, betonozott felületen került kijelölésre. A tárolás szintén bálákban történik. A kezelési technológia 

során jelentkező hulladékok átmeneti gyűjtésére a betonozott udvari tárolótereken kerül sor. A tárolótér 

betonozott aljzatú, az itt tárolt hulladékok bálázva vannak, vagy big-bag zsákban, illetve konténerben tárolják 

azokat. A tárolótér kapacitása 15 tonna.  

 

A kezeléskor keletkező nem hasznosítható másodlagos hulladék ártalmatlanításra, hulladék gazdálkodóknak 

kerül átadásra. 

 

A bálabontásból származó csomagolási hulladékot átcsomagolásra használják fel, és az újra használatra 

alkalmatlan csomagolási hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át, a selejt ruhaneműkkel 

és textilárukkal együtt. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

 

A vizsgált telephely ipari parkban helyezkedik el, a hulladékkezelési tevékenységet jelenleg is folytatja, 

melyhez a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentés köteles pontforrás nem tartozik. A 

kapacitásbővítést követően új légszennyező forrást nem terveznek üzembe helyezni. A csarnok fűtését jelenleg 

is 140 kW alatti hőteljesítményű tüzelőberendezéssel biztosítják. 

A telephely célforgalma a (4 tehergépkocsi/nap) a kapcsolódó utak forgalmához képest elenyésző, amely 

kimutatható változást nem eredményez. 

Levegővédelmi szempontból a tervezett tevékenység bővítése – normál üzemviteli körülmények mellett – 

környezetszennyezéssel nem jár. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

 

A vizsgált 8668/9 hrsz. alatti telephely Kecskemét város ipari övezetében, a Külső Szegedi úton található, több 

más ipari, kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás szomszédságában. A telephely Gip övezeti 

besorolásba tartozik. A telephely 200 méteres körzetén belül állandó tartózkodásra alkalmas lakóházak, védendő 

létesítmények nem találhatóak.  

A technológia meglévő zajforrásai: 2 darab présgép és 3 db targonca. A berendezések a targonca kivételével 

beltérben üzemelnek. A telephelyen éjszakai munkavégzés nem történik. 

A tevékenységhez kapcsolódó célforgalom maximum napi 4 tehergépjármű fordulóval jellemezhető. 

A telepen folytatott tevékenység zajterhelése nem haladja meg az 55 dB értéket. A tevékenység hatásterülete az 

ingatlan határain belül marad. 

  

Természet- és tájvédelem 

 

Az érintett ingatlan nem érint védett természeti területet, Natura 2000 területet. A tervezett kapacitásbővítés táj- 

és természetvédelmi érdekeket nem sért.  
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Földtani közeg védelme 

 

A telephely vízellátása közműhálózatról történik. A telephelyen 21 fő munkavállaló dolgozik. A szociális 

szennyvizet a szennyvízcsatorna hálózaton keresztül vezetik el. A tevékenységet meglévő csarnoképületben, 

megfelelő műszaki védelem mellett végzik. A telephelyen a tetőfelületre, illetve zöld felületre hulló 

csapadékvizek ingatlanon belül elszikkadnak, illetve az a közcsatorna hálózaton elvezetésre kerül. A 

munkagépek karbantartása külső szakcégek saját telephelyein történik. Üzemszerű körülmények között a 

csapadékvíz nem szennyeződik. 

 

A fentieket figyelembe véve megállapítható, hogy normál üzemmód esetén a tevékenység során szennyező 

anyag földtani közegbe való bevezetésére nem kerül sor. A tervezett tevékenység nem gyakorol jelentős 

mértékű kedvezőtlen hatást a földtani közeg fizikai-, illetve kémiai állapotára sem.  

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

bekezdés alapján történt. 

 

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk. A 

szakvéleményben nem kérték az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a hulladék hasznosítási kapacitás fejlesztése során jelentős 

környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik.   

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4.§ (2), (4), 5. § (1) bekezdéseiben, 

„a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-29.§-iban, „valamint „a nem dohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény 2.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján írtam elő. 

A szakmai álláspont megadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által a Bács-Kiskun Megyei és a Békés 

Megyei Kormányhivatalokkal 2015.09.07. napján kötött CSB/01/9155-10/2015. ügyiratszámú együttműködési 

megállapodás alapján történt.  

Szakmai álláspontomat „A környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és az 

5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, az „Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint 

a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 4.§ (2) 

bekezdésében és a „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról” szóló 66/2015. (III.30.) Kormány rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított illetékességgel 

adtam ki. 

 

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestük meg 2016. december 

21-én. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztálya szakhatósági állásfoglalását 35600/8260-1/2016. ált. számon megadta.   

Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. 

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása a következő: 

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721 Szeged. Felső-

Tisza part. 17.) 108307-4-4/2016. ügyiratszámú, 2016. december 22. napján érkeztetett megkeresésével a 

HUNTEX RECYCLING Kft. (6000 Kecskemét, Faragó B. fasor 4.) megbízásából az Uni-Terv Környezetvédelmi 

Mérnöki Bt. (6720 Szeged, Arany J. u. 7.) által benyújtott kérelemre - a Kecskemét, Külső Szegedi út 136-139. 

szám (8668/9 hrsz) alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyában - indult hatósági 

eljárásban Hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján az 5. sz. melléklet 11. táblázata alapján és nem 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén a 
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tevékenység vízellátásának. csapadék- és szennyvízelvezetésének a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a 

vízbázisra, és a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata érdekében az első fokú eljárásban- a hulladék 

kezelés helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki. 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként elektronikus úton megküldött dokumentáció alapjáig a fenti 

hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 

A HUNTEX RECYCLING Kft. (6000 Kecskemét, Faragó B. fasor 4.) - a Kecskemét,, Külső Szegedi út 136-139. 

szám (8668/9 hrsz) alatti telephelyen - nem veszélyes hulladék begyűjtési és hasznosítási tevékenységet kíván 

végezni. 

A telephely 200 méteres körzetén belül állandó tartózkodásra alkalmas lakóházak, védendő létesítmények nem 

találhatók. A telephely súlyponti EOV koordinátái (m): X=171 779, Y= 699 506 

Az ingatlan teljes alapterülete 12891 m
2
,  besorolása kivett üzem. A telep vízszükségletét közműhálózatról 

biztosítják. A tevékenység végzése során technológiai vízigény nincs, kizárólag kommunális vízfelhasználás 

történik, így csak kommunális szennyvíz keletkezik, melyet a már meglévő közcsatorna hálózatba vezetnek el. A 

telephelyen az ott dolgozók ellátására .szociális helyiségek rendelkezésre állnak. 

A telephely összes vízigénye 744 m
3
/év. Az így keletkező szennyvíz mennyisége-azonos a szociális és takarítási 

célokra felhasznált víz együttes mennyiségével, ami az ingatlanon kiépített csatornahálózaton keresztül kerül 

elvezetésre a városi közműcsatornába. 

Csapadékvíz elvezetés: 

A beérkező hulladékok tárolása kizárólag minden oldalról zárt épületben történik, így a hulladék csapadékvízzel 

nem érintkezik. A tevékenység során keletkező kommunális jellegű hulladékok tárolása az udvari tárolótereken 

elhelyezett szabványos gyűjtő-edényzetekben történik. A tevékenységgel kapcsolatban, a kérelmező 

hulladékszállító járművek üzemeltetését nem végzi, a targoncák karbantartását szakszervíz látja el. A hulladék, 

ill. a róla lefolyó csapadékvíz a talajjal érintkezésbe nem kerül. 

A csarnoképület tetőfelületéről és a .kamionrakodó térbeton felületről lefolyó csapadékvizek részben az ingatlan 

zöldfelületein elszikkadnak, részben az ingatlan csapadékvíz elvezető hálózatán keresztül kerülnek elvezetésre.  

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) c) pontja alapján a 

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

vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, 

mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a felszín alatti vizek 

jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a 

felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. 

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

A rendelkezésemre álló iratok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott iratanyag érdemi vizsgálatát követően a 

fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

A szakhatósági megkeresés 2016. december 22. napján érkezett hatóságunkra. A vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 33/B § (1) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. 

A Ket. 33. § (3) bek. e) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 

A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja: ki. 

Hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése, továbbá a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése, illetékességét a 223/2014. (IX. 4) 

Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 11. pontja állapítja meg. 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni.” 
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Hatóságunk 2016. december 21-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője 48-2/2017. számon a következő nyilatkozatot adta. 

 

„Hivatkozva a CSZ/01/16647-4/2016. ügyiratszámú megkeresésre, melyben a Kecskemét, Külső Szegedi út 136-

139. szám (8668/9 hrsz.) alatti telephelyen nem veszélyes textil hulladékok hasznosítása kapcsán kérte 

nyilatkozatom a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében, továbbítom a  

településrendezési eszközök ingatlanra vonatkozó előírásának elérési útvonalát valamint a hatályos 

szabályozási tervlapot és jelmagyarázatát. 

A 8668/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 33/2015. (XII.17.) sz. (továbbiakban HÉSZ) rendelet teljes 

terjedelmében a http://kecskemet.hu honlapon érhető el: Önkormányzat/Közgyűlés/Rendeletek egységes- 

szerkezetben/2015/ Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról 

Kecskemét Megyei Jogú Város 2016. januártól .hatályos Településrendezési terve a http:kecskemet.hu honlapon 

érhető el: Önkormányzat/Városfejlesztés/Városrendezés/Hatályos Terv/Helyi Építési Szabályzat, Szerkezeti terv, 

Szabályozási tervlapok 

Tájékoztatom, hogy a 8668/9 hrsz-ú ingatlan Gip jelű gazdasági ipari övezetbe tartozik, melyre a NESZ 29. 

Gazdasági területek 43. § előírásai vonatkoznak. 

Az ingatlant szabályozás nem érinti, övezeti besorolása alapján-a tervezett tevékenység a HÉSZ-ben 

megfogalmazott előírások megtartásával a településrendezési tervvel nem ellentétes.  

A tájékoztatásom nem tartalmazza az ingatlan beépítésének teljes körű vizsgálatát, a szükséges létesítési 

jóváhagyást nem helyettesíti. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.” 

 

Az eljárás során megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen 

hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően környezetvédelmi-, 

természet- és tájvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be, ezért a 

tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban 108307-4-1/2016. számú határozatával függő hatályú döntést 

hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 

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

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bek. értelmében 2017. január 1-től területi környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási 

hivatala jár el, ezért jelen eljárást már a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala 

fejezte be.  

 

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

és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a R. 5. § 

(2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. 

§ (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg. 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  

 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott 

döntést hozta. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. február 10. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése 

értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren 

(www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi. 

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

hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes szövegének 

nyilvános közzétételéről. 

 

http://kecskemet.hu/
http://www.magyarország.hu/
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Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

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

35. pontja alapján határoztam meg. 

 

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

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. február 10. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1.  HUNTEX RECYCLING Kft. (6000 Kecskemét, Faragó Béla fasor 4.)        tv. 

2. Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. (6720 Szeged, Arany J. u. 7.)                                                    tv. 

3. BKMKH Népegészségügyi Főosztály (6001 Kecskemét, Pf.: 112.)                                                       HKP  

4. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 6000 Kecskemét,Kossuth tér 1. (kifüggesztésre, külön levéllel) tv. 

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. tájékoztatásul 

6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi  

 Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.)                              HKP 

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 


