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H A T Á R O Z A T 
 

 

A Farkas Gábor e.v. (6100 Kiskunfélegyháza, Róna u. 2.) által 2017. május 24-én – a Soltvadkert, Bocskai 

u. 226/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékkezelési tevékenység kapacitás növelése tárgyában – 

benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység mennyisége 

meghaladja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 108. a) pontja, 

”Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól” – 

szerint besorolást, mindazonáltal nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység 

megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

A bővített kapacitású tevékenységet csak jogerős hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdheti 

meg.  

 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

 A hulladékkezelési tevékenység tervezett kapacitásnövelésének közegészségügyi szempontból 

akadálya nincs. 

 A veszélyes anyagokkal/keverékekkel tevékenységet végző munkavállalók kémiai biztonsághoz 

kapcsolódó jogosultságának biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek 

káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása 

folyamatosan biztosított legyen. 

 A tevékenység – annak kapacitásnövelése – nem okozhatja a talaj, a felszíni és a felszín alatti 

vizek minőségének romlását. 
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II. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

 Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy 

nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi 

szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

törvény (továbbiakban Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti 

emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a 

felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a 

kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, az illetékes jegyző 

útján a feltárásra jogosult Kecskeméti Katona József Múzeumot (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 

1.) értesíteni, és a helyszín valamint a lelet őrzéséről  – a felelős őrzés szabályai szerint – a 

feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. A bejelentési kötelezettség 

elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja 

maga után. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/3912-1/2017. ált számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Természetvédelmi Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy –Zsilinszky krt. 2.) 110693-3-4/2017. számú 

megkeresésére, Farkas Gábor ev. (6100 Kiskunfélegyháza, Róna u. 2.) kérelmére, a Soltvadkert, Bocskai 

u. 226/6 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékkezelési tevékenység kapacitás növelése tárgyában az 

előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához előírás nélkül hozzájárulok.  

 

A 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. A szakhatósági 

állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető 

végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 

 

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 Hivatalhoz, 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, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára 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 kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

emelkedik. 
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I N D O K O L Á S 

 

A Farkas Gábor e.v. (a továbbiakban: engedélyes) 2017. május 24-én a Soltvadkert, Bocskai u. 226/6 hrsz. 

alatti ingatlanon tervezett hulladékkezelési tevékenység kapacitás növelése tárgyában a R. szerinti előzetes 

vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.  

 

Az engedélyes hatóságunk jogelődje, a Csongrád Megyei Kormányhivatal által kiadott, CSZ/01/9956-

13/2016. ügyiratszámú (KTFO-azonosító: 110693-1-11/2016.) hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkezik, az engedélyezett tevékenység nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése a fenti 

telephelyen évi 1.443 tonna mennyiségben, valamint veszélyes hulladék gyűjtése éve 210 tonna 

mennyiségben. 

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

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

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

 

 

Az engedélyes adatai: 

Neve:     Farkas Gábor egyéni vállalkozó 

Székhely:    6100 Kiskunfélegyháza, Róna u. 2. 

Adószám:   72433946-2-23 

Nyilvántartási szám:  21693150 

KÜJ:    102 735 635 

Telephely:    Soltvadkert, Bocskai u. 115/b., 226/6 hrsz. 

KTJ:    102 648 934 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítette:  

Neve:     Szilágyi Éva egyéni vállalkozó 

Székhelye:    5711 Gyula, Cserjés u. 6. 

 

 

Tervezett tevékenység 

 

A Kft. a fenti telephelyen 10.000 t/év nem veszélyes hulladék (fémhulladék) mennyiséget kíván gyűjteni és 

előkezelni. Új beruházást a telephelyen nem terveznek, a kapacitás bővítése a jelenleg is rendelkezésre álló 

műszaki és személyi feltételekre tervezett.  

A telephely területe összesen 2.510 m², ebből szilárd burkolatú tér 975 m², a raktár, műhely és szín 380 m², a 

nyílttéri tároló területe pedig 1400 m² (itt történik a nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése).  

 

A hulladékok gyűjtése 

 

A hulladék beszállítása saját tulajdonú tehergépjárművekkel, vagy a hulladék birtokosa, tulajdonosa által 

történik. A vállalkozó rendelkezik érvényes országos nem veszélyes hulladék szállítási és kereskedelmi 

engedéllyel (14/3557-8/2014. ügyirat számon) Az átvételre kínált hulladék minőségét szemrevételezéssel 

ellenőrzik, ezt követően a telepen átvett hulladékot mérlegelik, az átvételről kiállítják a megfelelő 

bizonylatot, majd a mennyiségeket nyilvántartásban rögzítik.  

A megfelelő minőségű hulladékot annak kiszállításáig anyagi minőségének megfelelő tároló egységben 

helyezik el. A tárolók a betonozott és szórt udvari térrészen, valamint fedett betonozott szín és 

raktárhelyiségekben találhatóak.  

 

Tárolók: 

- vas és lemez tároló – nyílttéri, betonozott és szórt aljzatú (600 m
2
) 

- színesfém tároló – betonozott aljzatú, fedett szín (250 m
2
) 
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- elektronikai hulladék tároló – betonozott aljzatú, fedett szín (60 m
2
) 

- veszélyes hulladék tároló – műszaki védelemmel, szivárgásellenőrzővel ellátott fedett, zárt 

helyiség (70 m
2
) 

- papír, műanyag, kompozit, vegyes hulladék gyűjtő – nyílttéri, szórt aljzatú terület (100 m
2
) 

 

Alkalmazott gyűjtési módok: 

- raklap, zsák, konténer, kaloda 

- ömlesztett tárolás 

- saválló konténer (akkumulátorok számára) 

 

 

A hulladékok előkezelése 

 

Az anyagában hasznosítható hulladékokat minőségi jellemzők szerint kézi erővel és kézi szerszámokkal 

szétválogatják, az idegen anyagokat eltávolítják. A válogatáshoz mágnest és reszelőt használnak.  

A gazdálkodó szükség szerint a hulladékokat további előkezelő műveletnek veti alá. A fém hulladékokat 

darabolják, tömörítik, az elektronikai hulladékokat bontják. A papír, műanyag, vegyes és kompozit 

hulladékokat szintén darabolják, tömörítik.  

A válogatás és az előkezelési műveletek az udvari térrészen, illetve a színben történnek.  

 

Az előkezeléshez alkalmazott eszközök: lemezolló, flex, lángvágó, gyors daraboló, kézi szerszámok, 

présgép.  

Anyagmozgatáshoz alkalmazott berendezés: 

- kézi emelő (béka) 

- Desta DV1784.33.23 típusú diesel, 2 tonna teherbírású targonca 

 

A veszélyes hulladékokat a telephelyen kizárólag csak gyűjtik, azokon előkezelési műveleteket nem 

végeznek.  

 

 

Telephelyen gyűjteni és kezelni szándékozott hulladékok: 

 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 

szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet szerinti besorolású nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenység: 

 

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 Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. 

pontja szerinti előzetes tárolást jelenti]. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti előkészítő műveletek: 

 

E02 – 01  szétválasztás (szeparálás) 

E02 – 03  aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) 

E02 – 04  tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás) 

E02 – 05  válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 

E02 – 06  válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) 

E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása 
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Azonosító kód Megnevezés Mennyisége [t/év] 

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 
 

12 01 02 vasfém részek és por 

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács 

10.000 

12 01 04 nemvas fém részek és por 

12 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 

15 01 01  papír és karton csomagolási hulladék 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 

16 01 16 cseppfolyósított gázok tartályai 

16 01 17 vasfémek 

16 01 18 nemvas fémek 

16 01 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek 

16 02 14 
kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-

től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 

17 04 02 alumínium 

17 04 03 ólom 

17 04 04 cink 

17 04 05 vas és acél 

17 04 06 ón 

17 04 07 fémkeverék 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 

20 01 01 textíliák 

20 01 36 

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

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

20 01 35-től 

20 01 39 műanyagok 

20 01 40 fémek  

 

A tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység volumene meghaladja R. 3. számú 

mellékletének 108. a) pontjában ”Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az 

autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól” meghatározott kapacitást, ezért a hatóságunk döntésétől függ, hogy 

környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

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

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és 

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás 

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

létesítmény helye szerinti Soltvadkert Város Jegyzőjének. A közlemény a Soltvadkerti Polgármesteri 

Hivatalban 2017. június 1. napjától 2017. június 16. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan 

észrevétel nem érkezett. 

 

Szakkérdések indokolása 

 

I. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy Farkas Gábor hulladékkezelési tevékenysége ügyében, a Soltvadkert Város 

Jegyzője megkeresésére, a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) 
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Korm rendelet 4.§ a) pontja alapján, 2016. június 1.-én keltezéssel adtunk szakhatósági állásfoglalást (BK-

04/KAL/02007-3/2016.). A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálynak 2016. július 14-én adtunk nyilatkozatot szakkérdésben a tárgyi tevékenységre vonatkozólag 

(BK-04/KAL/02565-2/2016.). 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 

1991. évi XI. törvény 4.§ (1) bekezdésében, „A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

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

„A kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-29.§-iban, „A munkahelyek kémiai 

biztonságáról” szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 8.§ (1-4) bekezdéseiben és a A 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, megállapított közegészségügyi, környezet-

egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam, illetve vettem figyelembe.  

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, „a fővárosi és 

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 

5. §, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 2. § (4) és 

(5) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

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

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

 

Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 

28.) Korm. rendelet (továbbiakban (Korm. rendelet) 3.§ (1) a) pontja és 1. melléklete 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) bek., illetve 5. 

melléklet I. táblázat  alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 71-72. §-ban felsorolt szempontokat 

vettem figyelembe.  

 

* 

 

A szakhatóságot Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. május 30-án. 

 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

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 a 110693-3-4/2017. számú, 2017. június 01-én érkeztetett megkeresésével  Farkas 

Gábor ev. (6100 Kiskunfélegyháza, Róna u. 2.) kérelmére, a Soltvadkert, Bocskai u. 226/6 hrsz. alatti 

telephelyen végzett hulladékkezelési tevékenység tervezett kapacitás növelése tárgyában benyújtott előzetes 

dokumentációra az előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához szakhatóságként megkereste az 

I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.  

 

A 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bek. és 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pont alapján előzetes 

vizsgálati eljárásban első fokú eljárásban a hulladékkezelés helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörben szakhatóságként jelöli ki. A vízgazdálkodási 

hatáskörben  vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenység vízellátása, csapadék és 

szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása milyen hatással van a vízbázisra, a vizek lefolyására, a 

vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak vizsgálata, hogy a tevékenységnek milyen a felszíni és 

felszín alatti vizekre  gyakorolt hatása.  

 



7 

 

 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott 

szakkérdés/szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:  
 

Farkas Gábor egyéni vállalkozó a Soltvadkert, Bocskai u. 115/b, 226/6 hrsz. alatti telephelyén érvényes 

engedélyek birtokában hulladékgyűjtő és előkezelő üzemet működtet.   

A telep jelenleg engedélyezett, fém hulladékokra vonatkozó gyűjtési és előkezelési kapacitása 4,97 t/nap.  

A jelentkező piaci igények alapján a tevékenység volumenét 5 t/nap fölötti mennyiségre (33 t/nap)  kívánja 

emelni. 

 

A telephely tervezett kapacitása meghaladja a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 108. 

sorában szereplő 5 t/nap mennyiséget, amely alapján a tervezett tevékenység előzetes vizsgálat 

lefolytatására kötelezett.  

 

A kapacitás növelés nem jár új létesítmény, berendezés telepítésével, a kapacitást nagyobb teljesítménnyel 

hatékonyabb működéssel valósítják meg.  

 

A beérkezett hulladékokat előbb mérlegelik, nyilvántartják, majd anyag-fajtánként  a telephely tároló részein 

(betonozott és szórt udvari részek, fedett szín és raktárhelyiségek, konténerek) tárolják.  

 

Az átvett hulladékot szükség szerint előkezelik:  

                          Fém hulladék: darabolás, tömörítés, nyúzás,  

                          Nem veszélyes elektronikai hulladék: bontás 

                          Papír, műanyag vegyes kompozit hulladék: darabolás, tömörítés  

 

A veszélyes hulladékot csak gyűjtik, előkezelést nem végeznek.   

 

A telephely vízellátása a városi közműhálózatról történik.  A telephelyen folytatott tevékenységnek 

technológiai vízigénye nincs. 

 

A keletkező kommunális szennyvizek a városi szennyvízcsatorna hálózatba kerülnek bevezetésre.  

Technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

A telephelyen a csapadékvíz az épületek között található zöld területeken elszikkad.   

  

Vízbázis védelem 

A telephely területe üzemelő-, illetve távlati vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, ezért a vízbázis 

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások sem érvényesíthetőek. 

 

Az építési tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint 

felszín alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával nem jár.  

 

A beruházással érintett ingatlanok 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, továbbá nagyvízi medret, illetve a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. 

rend. 2.§ (3) bekezdése alapján felszíni vízfolyás parti sávját  nem érintik.   

 

A beruházás a vizek természetes lefolyására nincs hatással.  

 

A fentiek alapján a vízügyi hatóság előírás nélkül hozzájárult az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

kiadásához.  

 

Az Igazgatóság hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. melléklet II. 

táblázata,  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.  



8 

 

 

 

 

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

2004. évi CXL. Tv. 44.§ (1) bekezdés szerint eljárva adtam meg. Az állásfoglalás elleni önálló fellebbezés 

lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Hulladékgazdálkodás 

 

Az engedélyes érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik nem veszélyes hulladékok gyűjtésére 

és előkezelésére évi 1.443 tonna/év mennyiségben. A beszállítási igény azonban időszakonként jelentősen 

meghaladja az 5 tonna/nap gyűjtési kapacitást, amely okból a kérelmező a telep gyűjtési kapacitását 10.000 

tonna/év mennyiségre kívánja növelni.  

 

A telephelyen évente gyűjtött 210 tonna veszélyes hulladék gyűjtési kapacitása nem változik. 

 

Új beruházás a telephelyen nem valósul meg. A 110693-1-11/2016. számú hulladékgazdálkodási engedély 

alapján a telephelyen egyidejűleg 480 tonna nem veszélyes hulladék és 20 tonna veszélyes hulladék 

tárolható, amely megfelelő a tervezett mennyiségű nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési 

tevékenység végzéséhez.  

 

A gyűjtés és előkezelés céljából beszállított nem veszélyes hulladék tárolása nyílttéri szórt és betonozott 

aljzatú, továbbá fedett betonozott aljzatú színben történik. Az átvett veszélyes hulladékokat műszaki 

védelemmel, szivárgásellenőrzővel ellátott fedett, zárt helyiségben gyűjtik.   

 

Előkezelés során első lépésben a hasznosítói igények alapján az anyagában hasznosítható hulladékokat 

anyagi minőség szerint szétválogatják. A válogatás során képzett minőségi kategóriák a következők: vas, 

vaslemez, alumínium, öntvény, sárgaréz, vörösréz, bronz, horgany, PP, PE, színes papír, karton. A 

gazdálkodó a hulladékokat további előkezelési műveletnek veti alá a piaci igények szerint (darabolás, 

tömörítés, bontás). A hasznosításra előkészített hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek 

adják át.  

 

Levegőtisztaság-védelem 

 

A vizsgált területen Soltvadkert városának ipari és lakossági emissziói, továbbá a környék mezőgazdasági 

területeinek diffúz kibocsátásai jelentik az alapállapotot. 

 

A telephely kiépített infrastruktúrával rendelkezik, a tervezett bővítés építéssel járó beruházással nem jár. A 

bővítés során bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesül.  

 

A szociális helységek fűtését, meleg víz ellátását elektromos készülékek biztosítják. 

 

A telep levegőkörnyezetre való hatása a tevékenységhez kapcsolódó gépjárműforgalomból és a telepen belül 

működő gépek emisszióiból adódik. A telephelyen belül a szállítás beton burkolatú úton történik. A 

telephelyen egyidejűleg dolgozó munkagépek száma átlagosan 2 db. 

 

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 területen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység várhatóan nem okoz olyan levegővédelmi 

szempontból környezetterhelést, mely immissziós határérték túllépést eredményez. A területen a szilárd 

burkolatú utak rendszeres takarításával a porterhelés csökkenthető. 
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A tevékenység a környezetre 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 telephely Soltvadkert belterületén található a 226/6 hrsz. alatti ingatlanon, kertes lakóövezetben (Lke). A 

legközelebbi védendő épület ÉK-i irányban 50-60 m-re helyezkedik el, a Bocskai u. 116. szám alatt. 

Tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-22h) végeznek.  

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen történő hulladékkezelési 

kapacitásnövelésből eredő zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál a 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM 

együttes rendelet 1. sz. melléklet meghatározott határértékeket nem éri el. Az Akusztikai-Zajcsökkentési Kft. 

által 2016-ban készített, 2-1373/16. számú zajvédelmi dokumentációban mért hatásterület nem változik, azon 

belül nem található zajtól védendő épület és védett terület. 

 

Természetvédelem 

 

Az érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek és a Natura 2000 hálózatnak nem része. 

A telephelyen a nem veszélyes hulladék gyűjtésével és előkezelésével kapcsolatos tevékenység bővítése táj- 

és természetvédelmi érdekeket nem sért. 

 

Földtani közeg védelme 

 

A létesítmény szociális vízigénye a városi vízhálózatról biztosított, a kommunális szennyvizet 

közműhálózatba vezetik. A telephelyen gépjárműmosást nem végeznek. 

 

A hulladék előkezelési tevékenységben kizárólag veszélyes anyagot, összetevőt nem tartalmazó hulladékok 

kerülnek kezelésre. A bizonytalan eredetű, valamint összetételétől eltérő veszélyes anyagot tartalmazó 

hulladék átvételét a gazdálkodó megtagadja, illetve a hulladék birtokosának telephelyére, annak költségén 

visszaszállítja. 

 

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett folyik, biztosítva ezzel, hogy a helyszínen a 

környezetre ártalmas anyagok ne maradjanak vissza, így a környezetre gyakorolt, visszamaradó negatív 

hatással nem kell számolni. A tevékenység felhagyását követően, a bontási tevékenységet a mindenkor 

érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni, az érintett területeket az eredeti, illetve 

ahhoz közeli állapotba kell hozni, figyelembe véve jövőbeni hasznosításukat. 

 

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.  

  

* 

 

A R. 5. § 2) ac) pontja értelmében, ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a 2. 

számú melléklet hatálya alá sem tartozik, a hatóság megállapítja, hogy a tevékenység a Ktv. 66. § (1) d) 

pontja szerinti a hulladékgazdálkodási tevékenység csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető 

meg.  

 

Hivatalunk 2017. április 4-én – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében 2017. május 30-án megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Soltvadkert Város Jegyzője az előzetes vizsgálati kérelemmel kapcsolatban 6271-2/2017. számon 2017. 

július 4. napján az alábbi nyilatkozatot adta: 
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„Alulírott dr. Viszkók Zoltán Soltvadkert Város Önkormányzat jegyzőjeként eljárva nyilatkozom, hogy 

Farkas Gábor e.v. (6100 Kiskunfélegyháza, Róna u. 2.) által a Soltvadkert, belterület 226/6 hrsz. alatt felvett 

ingatlanon tervezett hulladékkezelési tevékenység kapacitás növelése beruházás a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel összhangban 

áll.” 

 

* 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy az ingatlanon folytatott 

hulladékgyűjtés és előkezelés megnövelt kapacitással történő végzése során jelentős környezeti hatás nem 

várható, ezért levegő- és zajvédelmi-, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelme, illetve 

természetvédelmi szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem 

írjuk elő. 

 

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. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. 

§ (3) bekezdése értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában és honlapján nyilvánosan 

közzéteszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02047-2/2017. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. július 24. napjáig 

az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. július 24. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

  

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

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. július 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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1. Farkas Gábor e.v. (6100 Kiskunfélegyháza, Róna u. 2.)   tv. 

2. Soltvadkert Város Jegyzője (6230 Soltvadkert Kossuth L. u. 6.) – kifüggesztésre, külön levéllel              tv. 

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

     (6300 Kalocsa, Városház u. 1.)  HKP 

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                 elektronikus úton: varga.akos@bacs.gov.hu 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja Bajcsy-Zs. u. 10.)                 HKP 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.)                   tájékoztatásul, HKP 

7. Hatósági Nyilvántartás 

8. Irattár 

 

 

 


