
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-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L  

KECS KEM ÉTI  JÁR ÁS I HIVA TA LA  

                                                                                                                                                             

KTFO-azonosító: 10862-32-39/2018. 

Ikt. szám: BK-05/KTF/00027-24/2018. 
Hiv. szám: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

Domokos Antal 

Telefon : +36 (76) 795-862 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 
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környezethasználati engedély módosítása, eljárást lezáró határozat 

 
 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 

(0737/12 hrsz.), KÜJ szám: 100 279 742, adószám: 12564392-2-03, rövidített elnevezése: DTKH Nonprofit 
Kft.) részére – a Kecskemét, Kisfái 0737/12 hrsz. alatti regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakó 

üzemeltetésére vonatkozó, BK-05/KTF/02420-11/2017. számon (KTFO-azonosító: 10862-32-8/2017.) 

kiadott, [BK-05/KTF/02420-19/2017. számon (KTFO-azonosító: 10862-32-15/2017.), BK-05/KTF/00027-

4/2018. (KTFO-azonosító: 10862-32-21/2018.) és BK-05/KTF/00027-6/2018. számon (KTFO-azonosító: 
10862-32-22/2018.) módosított] – egységes környezethasználati engedélyt – kérelemre – az alábbiak 

szerint 

 

módosítom: 

 

I. Az engedély rendelkező részében, 2. oldalon lévő,  „AZ ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNY” 

fejezetben a kapacitásadatok az alábbiak szerint módosulnak: 

 

A depónia (II/A-B és II/C-D ütem) teljes kapacitása:   1.388.508 m3 

A II/A-B ütem lerakó összkapacitása:    879.612 m3 

A II/C-D ütem lerakó összkapacitása:    508.896 m3 
A hulladéklerakó szabad kapacitása:     435.519 m3, azaz 566.175 tonna 

(szorítógát térfogata: 69.058 m3, azaz 89.775 

tonna) 

 

II. Az engedély rendelkező részében, a 2-26. oldalon lévő „A HULLADÉKLERAKÓ 

JELLEMZÉSE” fejezete az alábbi, „A hulladéklerakó rekultivációs terve” résszel egészül ki: 

 

A hulladéklerakó rekultivációs terve 

 

A rekultiváció főbb lépései: 
- a depónián kívüli véletlenszerűen elszórt, elhagyott hulladékok összegyűjtése és 

beszállítása a lerakóba, 
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- depónia formálása, felszíni rétegek tömörítése, rézsűk kialakítása 

- rekultivációs rétegrend kiépítése: 

- átmeneti záróréteg kialakítás (hulladéktest konszolidációját követően), 
- átmeneti záróréteg felhasználása mellett végleges záróréteg kialakítása, 

- terület rendezése, 

- lerakó környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzése, 
- vízilétesítmények karbantartása, 

- növényzet telepítése, 

- geodéziai felmérés. 
 

A rekultiváció ütemezése: 

Első ütemben átmeneti lezárás történik, majd a hulladéktestben lezajló folyamatok befejeződését követően a 

végleges lezárással fejeződik be. A végleges záróréteg rendszer műszakilag megfelelő, biztonságos 
kialakítását az átmeneti lezárás teszi lehetővé, oly módon, hogy biztosítja a megfelelő vízmennyiség 

hulladéktestbe jutását, így biztosítva a lerakott hulladékban lévő szerves összetevők biológiai lebomlását és a 

hulladéktest stabilizálódását.  
A hulladéktestben lezajló folyamatok eredményeként a hulladéktestben roskadások, annak felszínén pedig 

jelentős megsüllyedések keletkeznek. Az átmeneti lezárás során a rétegrend számos olyan elemet tartalmaz, 

amelyet már az üzemeltetés során el kell kezdeni kiépíteni. Nagyon fontos a hulladéklerakó oldalán a 
támasztótöltés kialakítása, melyet a hulladéktest magasságának emelésével párhuzamosan meg kell 

valósítani. A fenti feladatok elmaradása esetén a végleges záróréteg rendszer egyenetlen süllyedése 

következhet be, amely a szigetelő funkció megszűnését is maga után vonhatja.  

A végleges záróréteg kialakítása csak abban az esetben valósítható meg, ha a lerakótestben a lebomlások, 
roskadások és süllyedések már megtörténtek. A végleges lezárás pontos időpontját a vizsgálatok eredményei 

alapján a hatóság állapítja meg.  

Jelenleg a II/C-D ütem feltöltése zajlik a II/A-B ütem koronaszintjéig, úgy, hogy egy összefüggő depóniát 
alkosson, majd szabad kapacitás rendelkezésre állás mellett tovább magasítható a terepszinttől mintegy 30,0 

m magasságig (138 mBf), mely egyben már a végleges záróréteg magassági szintje is. 

 

III. Az engedély rendelkező részében, 14-22. oldalon lévő „ELŐÍRÁSOK” fejezet az alábbi, „A 

REKULTIVÁCIÓRA ÉS AZ UTÓGONDOZÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK” alfejezettel 

egészül ki: 

 

A REKULTIVÁCIÓRA ÉS AZ UTÓGONDOZÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

111. A lezárást követően a lerakóra hulladék behordása tilos. 

112. A hulladéklerakó folyamatos őrzéséről gondoskodni kell, megelőzve ezzel a gyújtogatásokat, és 
megteremtve a gyors beavatkozás lehetőségét öngyulladás és elemi kár (pl. villámlás) okozta tűz 

esetén. 

113. Az átmenti felső záróréteg kialakítását a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. melléklete szerint kell 
kialakítani. 

114. A végleges felső záróréteg rendszer kialakítására akkor kerülhet sor, ha a stabilizálódási 

folyamat a hulladéktestben befejeződött. 
115. A hulladéklerakó végleges felső szigetelő rendszerét a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. melléklete 

szerint kell kialakítani. 

Határidő: A hulladéktest stabilizálódását követő 3 éven belül.  

116. A hulladéklerakó végső szigetelő rendszerének kiépítését követően a terület utógondozásáról 

gondoskodni kell. Az utógondozási időszakban a terület karbantartásáért, megfigyeléséért és 
ellenőrzéséért az üzemeltető, illetve az általa megbízott szervezet felel.  

117. Az üzemeltető köteles az utógondozás időszakában észlelt környezetszennyezésről a környezetvédelmi 

hatóságot – az észleléstől számított 8 órán belül – értesíteni. 
118. Az utógondozási időszakban végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati 

eredményekről évenként egyszer összefoglaló jelentést kell készíteni, melynek az alábbiakat kell 

tartalmaznia:  
- hulladéktestmozgás időszakos ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének értékelése,  
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- a hulladéklerakó depóniagáz gyűjtő és kezelő berendezései működésének, valamint a légszennyező 

anyagok emissziójának a gázgyűjtő rendszer kimeneti pontján történő méréssel alátámasztott 

rendszeres ellenőrzése, a depóniagáz kezelő rendszer működésének értékelése.  

Az összefoglaló jelentést a tárgyévet követő év április 30-ig hatóságunk részére meg kell küldeni. 

119. A hulladéklerakó végleges zárórétegének kialakításától számított 5 éves utógondozási tevékenység 

befejezésekor állapotértékelő tanulmányt kell benyújtani hatóságunk részére, mely megalapozza a 

döntést arra vonatkozóan, hogy a lerakón további utógondozási tevékenység folytatása szükséges-e.  
120. A földtakaráshoz csak engedélyezett helyről származó, olyan talaj használható, amely nem tartalmaz 

(B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációban szennyezőanyagot. 

121. A kivitelezés során a dózer és kompaktor tankolását a helyszínen tartálykocsiról végzik, a feltöltés erre 

kijelölt helyen, megfelelő műszaki védelemmel történhet. 
122. A rekultiváció, tereprendezés során hulladékok elégetése tilos. 

123. A munkálatok során a szállítási útvonalakat szükség szerint nedvesítéssel pormentesíteni kell. 

124. A hulladékdombot füvesíteni kell. A kialakított hulladékdombra növényzetként, csak fű telepíthető.  

 

II. Az engedély indokolás részében, 29-32. oldalon lévő „A rendelkező részben tett előírások 

indokolása” fejezet alábbi „A rekultivációra és az utógondozásra vonatkozó előírások indokolása (111-

125. pont):” résszel egészül ki: 

 

A rekultivációra és az utógondozásra vonatkozó előírások indokolása (111-125. pont): 

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. § (3)-(4) bekezdése szerint: 
- A hulladéklerakó lezárására a lerakott hulladék szervesanyag-tartalmától függően két ütemben 

kerülhet sor, ha a hulladékban lévő szerves összetevők biológiai lebomlásának meggyorsítása és a 

hulladéktest stabilizálódása érdekében átmeneti felső záróréteg rendszer alkalmazása indokolt. 
- A végleges felső záróréteg rendszer kialakítására akkor kerülhet sor, ha a stabilizálódási folyamat a 

hulladéktestben gyakorlatilag befejeződött. 

Az átmenti felső záróréteg, valamint a végleges felső záróréteg kialakítására vonatkozó követelményeket a 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. melléklete tartalmazza. 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 4. §-a szerint: 

- Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 

mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 
környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, 

továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 
 

Jelen módosítás az alapengedély és a módosítások egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

* 
 

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, 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 375 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 
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vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 
Az engedélyes az eljárás 750 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette, egyéb eljárási költség nem merült 

fel.  

 
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon 

véglegessé válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Hatóságunk a Kecskeméti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A., 

korábbi cégnév: Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft.) megbízásából a GEON system 
Kft. (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 8. F/4.) okl. környezetmérnöke, ügyvezetője Dr. Szabó Attila által 

2017. június 7-én benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján a Kecskemét - Kisfái 0737/12 hrsz. 

alatti ingatlanon lévő regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakón végzett, a környezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 5.4. pontja szerinti („hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési 

kapacitáson felül vagy 25000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak 
kivételével”) tevékenység folytatásához BK-05/KTF/02420-11/2017. számon (KTFO-azonosító: 10862-32-

8/2017.) egységes környezethasználati engedély adott. 

Az engedély 2017. szeptember 9-én emelkedett jogerőre és 2028. szeptember 9-ig érvényes. 

 
Hatóságunk a fenti engedélyt BK-05/KTF/02420-19/2017. számon (KTFO-azonosító: 10862-32-15/2017.) 

kérelemre, az engedélyes személyében bekövetkezett változás (az új engedélyes: a DTKH Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) miatt kérelemre módosította. 
 

Ezt követően 5.000 tonna RDF hulladék depónián egyszeri alkalommal történő lerakásának engedélyezése és 

székhelyváltozás miatti módosítási iránti kérelemre hivatalunk az egységes környezethasználati engedélyt 

BK-05/KTF/00027-4/2018. (KTFO-azonosító: 10862-32-21/2018.) módosította, majd az 5.000 tonna RDF 
hulladék depónián történő lerakásának befejezési időpontját – kérelemre - BK-05/KTF/00027-6/2018. 

számon (KTFO-azonosító: 10862-32-22/2018.) módosította. 

 
A DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. meghatalmazása alapján eljáró Tombácz 

Szintia tervező, szakértő 2017. április 3-án a Kecskemét, Kisfái 0737/12 hrsz. alatti regionális szilárd nem 

veszélyes hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó rekultivációs tervet terjesztett elő hatóságunknál, amely 
alapján 2018. április 4. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a szerint a 

kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 
 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdés d) pont 
alapján jelentős változtatás: az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény 

kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, amely a tevékenység 

környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja, így a bővítés vagy 
változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha - feltéve, hogy ilyen küszöbértéket a 2. számú 

mellékletben meghatároztak - önmagában eléri a 2. számú mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan 

meghatározott küszöbértéket. 

 
A kérelem tartalma alapján, figyelemmel a tervezett kapacitásbővítésre a Kecskemét, Kisfái 0737/12 hrsz. 

alatti regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó, BK-05/KTF/02420-

11/2017. számon (KTFO-azonosító: 10862-32-8/2017.) kiadott, [BK-05/KTF/02420-19/2017. számon 
(KTFO-azonosító: 10862-32-15/2017.), BK-05/KTF/00027-4/2018. (KTFO-azonosító: 10862-32-21/2018.) 

és BK-05/KTF/00027-6/2018. számon (KTFO-azonosító: 10862-32-22/2018.) módosított] egységes 

környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása iránti kérelemnek minősül. 
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Az ügyfél meghatalmazása alapján eljáró Tombácz Szintia hatóságunk BK-05/KTF/00027-10/2018. számú 

(KTFO-azonosító: 10862-32-25/2018.) hiánypótlásra felhívására a rekultivációs tervet kiegészítette, igazolta 
az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését, valamint előterjesztette a tervezett kapacitás bővítés 

környezeti hatásainak becslését és értékelését és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

Várostervezési Főosztályával a meglévő kapacitás jövőbeni bővítésével és magassági korlátozással 
kapcsolatos egyeztetés emlékezetőjét. 

Továbbá Tombácz Szintia megküldte a Honvédelmi Minisztérium, mint légügyi hatóság 3830-2/2018/h 

számú elvi állásfoglalását, valamint pontosította a kapacitásadatokat. 
 

A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - 

hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban 

kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 
 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 8/A. § (1) bekezdés 
alapján területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben 

foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település 

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

A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek 

megkeresésre, tekintettel arra, hogy hatáskörüket a módosítás nem érinti. 
 

Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a Kecskemét 0737/12 hrsz. alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadú 

tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
 

A benyújtott rekultivációs terv 13. oldalán lévő hivatkozás szerint a Kecskemét, Kisfái 0737/12 hrsz. alatti 

regionális szilárd nem veszélyes hulladéklerakó meglévő kapacitásának jövőbeni bővítésével és magassági 

korlátozással kapcsolatosan Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Várostervezési 
Főosztályával egyeztetett a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 

A fentiekre tekintettel hivatalunk, mint ügyfelet értesítette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a 
2018. április 11. kelt, BK-05/KTF/00027-11/2018. számú (KTFO-azonosító: 10862-32-26/2018.) levelében, 

egyben az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 12550-3/2018. számon az alábbi nyilatkozatot küldte 

meg hivatalunknak: 

 

„Hivatkozva a BK-05/KTF/00027-11/2018 ügyiratszámú megkeresésre, melyben a Kecskemét 0737/11-12 
hrsz-ú szilárd hulladéklerakóra vonatkozó rekultivációs terv kapcsán kérte nyilatkozatom a 

településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében, továbbítom a 

településrendezési eszközök érintett területre vonatkozó előírásának elérési útvonalát. 
 

Tájékoztatom, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) sz. (továbbiakban HÉSZ) rendeletének 
mellékletét képező Településrendezési Terve (továbbiakban TRT) alapján a tervezett terület 41-32., 42-34., 

50. és 51. számú szelvényein találhatóak, a 0737/12 hrsz-ú ingatlan K-Hull- 0112 jelű hulladéklerakó 

különleges beépítésre szánt területű övezetben helyezkedik el, ahol a tervezett tevékenység az alábbiak 

figyelembe vételével megvalósítható. 
 

A HÉSZ 44. § (11) bekezdése: 

(11) A K-Hull jelű különleges hulladéklerakó területen csak a nem veszélyes hulladék elhelyezésére szolgáló 
építmény és hulladékválogató mű létesíthető. 

 

A hatályos TRT a http://kecskemet.hu/ honlapon érhető el: Önkormányzat/ Városfeilesztés/ Városrendezés/  
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Hatályos Terv/ Helyi Építési Szabályzat, Szerkezeti terv. Szabályozási tervlapok almenü pontban. 

 

Felhívom figyelmét a HÉSZ 23. § és 24. § - bán foglaltakra, melynek értelmében a hulladéklerakó közelében 
lévő katonai terület miatt a légügyi hatóság hozzájárulása szükséges. 

 

Felhívom figyelmét, hogy tájékoztatásunk nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb 
engedélyek beszerzése alól. 

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.” 
 

A katonai légügyi hatóság 3830-2/2018/h számú elvi állásfoglalása az alábbiakat tartalmazza: 

 

„A Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályhoz (1055 Budapest, Balaton utca 7- 11.), mint 
katonai légügyi hatósághoz 2018. április 6-án eljuttatott megkeresésére a 6000 Kecskemét, Kisfái 248., 

hrsz.: 0737/12 ingatlanon működő nemveszélyes szilárd hulladéklerakó telep rekultivációs tervével 

(tervszám: 03/TSZ/2018) kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 
 

A rekultivációs terv engedélyezésével kapcsolatban - különös tekintettel a hulladéklerakó 138 mBf szintig 

történő magassági bővítésére - a bővítés elhelyezésének, magasságának, közvetlen és közvetett hatásainak az 
állami célú légiközlekedésre, valamint a földi telepítésű berendezések működésére, és a légiközlekedés 

biztonságára gyakorolt hatás szakkérdése tekintetében a katonai légügyi hatóság elvi kifogással nem él. 

 

Tájékoztatom, hogy elvi állásfoglalásomat a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) 
Korm. rendeleti. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.” 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője 15241-2/2018. számú végzésében a fenti tárgyú eljárás kapcsán 
indult természetvédelmi szakhatósági eljárást megszüntette. 

 

A benyújtott dokumentációt érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 
Az engedélyes kérte a lerakó kapacitásának növelését, a rekultivációs tervének elfogadását. A kérelmezett 

tevékenység, szabadkapacitás bővítés (II/A-B és II/C-D ütem teljes kapacitása 1.300.042 m3-ről 1.388.508 

m3-re) sem műszakilag, sem az egyes környezeti elemekre jelentős mértékű negatív hatást nem gyakorol. A 
rekultivációs terv már a megnövekedett kapacitás alapján készült el. 

 

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 benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett bővítésből 

eredő zajterhelés a legközelebbi 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 nincs védendő épület és védett terület. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 
Az OLM monitorállomás adatai alapján az alap légszennyezettség jónak mondható, immissziós határérték 

túllépés nem valószínűsíthető, melyet a 2016. évi transzmissziós számítás is alátámaszt, a tevékenységből 

származó kibocsátás - szabad kapacitásnövelés, 138 mBf. szintig – nem okozza majd a légszennyezettségben 
jogszabálysértő állapot kialakulását, sem környezeti kockázatot, mivel a tevékenység volumene a 

felülvizsgálati dokumentációban leírtakkal azonos, technológiát érintő változás nem tervezett. 

 

Hulladékgazdálkodás: 
A tervezett kapacitás bővítés a tevékenység szempontjából változást nem eredményez, új munkafázis nem 

történik, csak a lerakó hosszabb ideig üzemelhet a hosszú távú közszolgáltatás ellátása érdekében. 

 
Táj- és természetvédelem: 

A hulladéklerakó telep egyedi tájértéket, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 

területet nem érint. 
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Földtani közeg védelme: 

A földtani közegre vonatkozóan 2015. év végén 5 db talajfuratból történt mintavételezés, mely alapján 

megállapításra került, hogy a talajmintavételi helyeken a szennyezőanyagok koncentrációja egy esetben sem 
haladták meg a – földtani közeg szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott – (B) 

szennyezettség határértéket. 
A tervezett kapacitás bővítés (138 mBf. szintig) a földtani közegre negatív környezeti hatást nem gyakorol. 

 

A módosítási kérelemnek helyt ad hatóságunk. 
 

* 

 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az engedély rendelkező részét és indokolását 
módosítottam. 

 

A határozatot a R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg. 
 

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

határozza meg. 
 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. 

számú melléklet 4. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg. 
 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00027-9/2018. számú (KTFO-azonosító: 10862-

32-24/2018.) határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel 
arra, hogy hatóságunk 2018. július 17. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

A jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 116. § (1)-(2) bekezdése és a 118. §-a alapján biztosítottam. 
 

A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 
 

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

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

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

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

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) 

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

Kecskemét, 2018. július 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró  
járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

1. Tombácz Szintia (6725 Szeged, Pálfy u. 92.)                                                     E-Papír  (4T adat alapján) 

2. DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
(6000 Kecskemét, Kisfái 248 (0737/12 hrsz.)                                                             Cégkapu (12564392) 

3. Vakulyáné Papp Klára (6728 Szeged, Bajmóci u. 7.)                                                                                tv. 

4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged Napos út 4.)     – tájékoztatásul                           HKP 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 

     (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)    – tájékoztatásul                                                                     HKP 

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

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

7. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője   
(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel                                                         HKP 

8. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – tájékoztatásul                                                                        HKP 

9. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

10. Hatósági nyilvántartás 

11. Irattár 

 


