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H A T Á R O Z A T 
 

A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. (székhely: 6300 Kalocsa, Alkotmány u. 49., KÜJ: 100 188 433, KTJ: 

100 306 902) által 2016. február 6-án – a Kalocsa 3189 hrsz. alatti telephelyen raktár és nyitott szín 

létesítése tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett 

tevékenység megvalósulása esetén, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. sz. 

mellékletének 128. a) pontja – Egyéb, az 1–127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes 

beépített vagy beépítésre szánt területen, 3 ha területfoglalástól – 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 építésügyi (építési, használatbavételi) 

engedélyek birtokában kezdhető meg.  
 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település- 
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a 
talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A tervezett bővítés megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat 

(hatásvizsgálat) lefolytatását. 

1.2. A projekt megvalósítása során az alábbi feltételeket kell betartani: 
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 A létesítés és a működés során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését 

zárt és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a 

szétszóródást és /vagy csepegést, valamint a bűz-és szaghatást is csökkenti. 

 A létesítés és a működés időszakában keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését 

közegészségügyi kockázatot, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. 

 A tevékenység végzése nem okozhatja a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének romlását, 

melynek figyelemmel kísérése céljából a kialakított monitoring rendszer üzemeltetését továbbra 

is fenn kell tartani, a felszíni vízbe kibocsátott szennyvíz és csapadékvíz minőségét megfelelő 

rendszerességgel vizsgálni kell. 

 A telephelyen folytatott tevékenység (laboratóriumi tevékenység, takarítás, fertőtlenítés, 

szennyvíz előkezelés, stb.) során felhasznált veszélyes besorolású anyagok/keverékek káros 

hatásainak csökkentése érdekében be kell tartani a vonatkozó kémiai biztonsági előírásokat 

(tevékenység bejelentés, biztonsági adatlapok rendelkezésre állása, címkézés és tárolás 
követelményeinek betartása, a munkavállalókat érő kémiai kockázatok felmérése, és a 

kockázatok csökkentése érdekében a megfelelő intézkedések megtétele). 

 A nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a vonatkozó egészségvédelmi 

követelményeket. 

 A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében munkahelyi 

kockázatértékelésben feltártak alapján folyamatosan végre kell hajtani a szükséges 
kockázatkezelési intézkedéseket.  

 A telephelyen a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében 

legalább évenként két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni/végeztetni. Folyamatos irtással és 

a tenyészőhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen. 

 A biológiai tényezők szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének elkerülése, 

illetve megakadályozása érdekében megfelelő intézkedéseket kell bevezetni és alkalmazni, 

melynek keretében a telephelyen engedélyezett fertőtlenítő szereket (személyi,- felület,- és 

eszköz fertőtlenítők) kell alkalmazni. 

 

2. 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. 

* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/2133-1/2017.á1t. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 
„A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. (6300 Kalocsa, Alkotmány u. 49.) részére a Kalocsa, 3189 hrsz. alatti 

telephelyén raktár és nyitott szín létesítésének 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. 

 
Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az eljárást lezáró határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet.” 
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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. 

 

 I N D O K O L Á S 
 

A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. 2017. február 6-án a Kalocsa 3189 hrsz. alatti telephelyen raktár és nyitott 

szín létesítése tárgyában a R. szerinti előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz. 

 
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 – Kalocsa település vonatkozásában a 

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

 

Az ügyfél hatóságunk BK-05/KTF/00082-7/2017. számú hiánypótlási felhívását (az igazgatási szolgáltatási 
díj megfizetésének igazolása) 2017. február 21-én teljesítette.                                                                                                                                

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 
Név:    Szigeti Attila 

Székhely:   6300 Kalocsa, Búzapiac tér 3. I/2. 

 
A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

Beruházás helye: 

Hrsz.: Kalocsa, Alkotmány u. 49. sz. (3189 hrsz.) 
Területe: 65.814 m2 

 

Tervezett beruházás:  Raktár és nyitott szín létesítése 
 

Az engedélyes a Kalocsa 3189 hrsz. (művelési ága: kivett ipartelep) alatti telephelyen fűszerpaprika 

előállítással, valamint ételízesítő gyártással foglalkozik. A fűszerpaprika gyártás főbb technológiai 
folyamatait a Binder-típusú szárítóüzem épületben végzik, melynek jelenlegi mérete 1591 m2, a gyártási 

folyamat létesítményeinek összes alapterülete 9163 m2. A nedves ételízesítő gyártóüzem alapterülete a 

raktárral együtt 3339 m2. A fűszerpaprika előállító, valamint nedves ételízesítő gyártó épületek és a járulékos 

létesítmények összes alapterülete 19.309 m2.   
Az üzemet bővíteni kívánják, a tervek szerint a telephelyen meglévő Binder-típusú szárítóüzem épület közel 

500 m2 alapterülettel bővül, továbbá a szárítóberendezéshez kapcsolódóan egy kb. 300 m2 alapterületű 

nyersanyag fogadó, vasszerkezetes, nyitott színt kívánnak létesíteni, valamit térbetonozást, aszfaltozást 
terveznek 600 m2 területen.  

A jelenlegi és a tervezett fűszerpaprika szárító tevékenység kapacitása egyaránt 2000 t/év. Az egyéb 

szárítmány őrlő és csomagoló tevékenység 900 t/év. A jelenlegi és a tervezett nedves ételízesítő előállító 

tevékenység kapacitása 270 t/év. Kapacitásnövelés nem történik. 
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A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 128. a) pontja – Egyéb, az 1–127. pontba nem tartozó építmény vagy 

építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen, 3 ha területfoglalástól – szerint minősül, ezért a 
környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, 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 önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kalocsai Polgármesteri Hivatalban 

2017. február 22. napjától 2017. március 9. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem 
érkezett. 

 

Szakkérdések indokolása: 
 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

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

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, továbbá a telephely bővítése (raktár és nyitott szín létesítése) 

során jelentős környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi 

kockázatnövelő hatással nem kell számolni. A szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése esetén 
a beruházás megvalósításának közegészségügyi akadálya nincs.  

 

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) és 6. § (1) 

bekezdéseiben, a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésében, a kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-29. §-iban, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 

3.) EüM rendelet 9. § (1) pontjában és a 4. sz melléklet 7. pontjában, a biocid termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet 3., és 

4. §-ban, valamint a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 6. § d) pontjában foglaltak alapján határoztam meg. 
 

Szakmai álláspontomat a környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 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.) Korm. rendelet 4. 

§ (2) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel 

adtam ki. 

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

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

 

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 
továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak 

tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, 

az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal 
abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény 

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

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/516-229) felé azt haladéktalanul 
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bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése 

szerint feltárásra jogosult intézményt.  

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után. 

 

Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) 
Korm. rendelet 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 496/2016. (XII. 28.) Korm. 
rendelet 72. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

* 

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

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. február 

16-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 Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya fenti ügyiratszámon érkezett levelében a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.(6300 

Kalocsa, Alkotmány u. 49.) Kalocsa, 3189 hrsz. alatti telephelyén raktár és nyitott szín létesítésének 
előzetes vizsgálati eljárásában szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot. 

 

Szigeti Attila tervező/szakértő által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat 

állapítottam meg, 
 

A Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. a 3189 hrsz-ú telephelyén fűszerpaprika előállító létesítményt üzemeltet. 

A telephelyen meglévő szárítóüzem közel 500 nm alapterülettel bővül és egy kb. 300 nm alapterületű 
nyitott színt kívánnak még építeni, A bővítés nem jár a technológia bővítésével, a szárító kapacitás jobb 

kihasználása és a fajlagos költségek csökkentése céljából történik, csupán a telephely területét érintik. A 

telephely saját vízellátó rendszerét 2 db rétegvízkút alkotja. A vízellátó rendszer valamint a szennyvíz 
és csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetésére és fenntartására a Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. a vízügyi 

hatóságtól a K5K9471105. iktatószámon kiadott és 70669-2-10/2011. és 3530015747-1012015. számon 

módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A vízjogi üzemeltetési engedély 2021. május 31. 

napjáig hatályos. 
 

A Kalocsa, 3189 hrsz. alatt ingatlan 

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéhez 
kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területi kategóriába tartozik, 

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

12311997. (VI1.18.) Korm. rendelet alapján üzemelő és távlati vízbázis (kijelölt) védőterületet, 
hidrogeológiai védőövezetét nem érinti, 

- a nagyvízi medrek, 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. rendelet alapján nem nagyvízi mederben 

helyezkedik el. 

 
A Kalocsa, 3189 hrsz. alatti ingatlan vízfolyás parti sávját - a Csorna-Foktői csatorna - érinti, azonban a 

tervezett bővítés a felszíni vízre kockázati tényezőt nem jelent. 
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Árvíz- és jég levonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A tervezett épület nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jég levonulásra, valamint a 
mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 

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 vízügyi-vízvédelmi hatóság 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) 

bekezdés 3. pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

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

II. táblázat 3. pontja, illetékességét a 22312014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. 
melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és felszín alatti 

vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, üzemelő-, illetve távlati vízbázis 

kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra hatást nem 

gyakorol, ezért az előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához előírás nélkül hozzájárultam. 
 

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

2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdés szerint eljárva a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 7112015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja alapján az ott meghatározott 

szakkérdésekre kiterjedően adtam meg. 

 
A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 
* 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Létesítés, üzemelés: 

Hulladékgazdálkodás: 

A létesítés során keletkező építési hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről 
gondoskodnak. Amennyiben a létesítés során a kitermelt talaj nem a beruházással érintett ingatlanon kerül 

elhelyezésre, felhasználásra, az azzal folytatott további tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles. 

Az üzemeltetés során keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és engedéllyel rendelkező szakcéggel 
szállíttatják el. A veszélyes hulladékokat a javító műhely mellett lévő veszélyes hulladék gyűjtőhelyen 

gyűjtik. A kommunális-, illetve nem veszélyes hulladék átmeneti tárolása zárt edényekben, megfelelő 

műszaki védelemmel ellátott helyen történik. 

A létesítés és üzemelés során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és 
elszállításáról gondoskodnak.  

 

Levegővédelem: 
A vizsgált terület Kalocsa város belterületi övezetében, a 3189 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el, az 

Alkotmány u. 49. szám alatt. 

A telephelyi tevékenység (fűszerpaprika előállítás, nedves ételízesítő gyártás) több éve folyik. 

A tervezett bővítés keretében a telephelyen meglévő Binder-típusú szárítóüzem épület közel 500 m2 
alapterülettel bővül, térbetonozás, aszfaltozás valósul meg 600 m2 területen, valamint egy kb. 300 m2 

alapterületű nyitott színt kívánnak építeni. A térburkolat növelése kizárólag a 3189 hrsz. alatti ingatlant 

érinti. 
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A tervezett bővítés a raktár és nyitott szín építését foglalja magába, a szárítás továbbra is a meglévő 

kapacitással üzemel. 

A telephelyen folytatott bővítési tevékenység alapján légszennyező forrásként a porszennyezés 
feltételezhető. A tervezett bővítés építési fázisában a munkagépek és a szállító járművek kipufogó gázainak 

légszennyezőanyag kibocsátásával, valamint a munkagépek porszennyezésével lehet számolni. A kivitelezés 

során a környezet porterhelése átmeneti jellegű, a tereprendezés és földmozgatás befejezésével ez a negatív 
hatás megszűnik. A kivitelezés során végzett tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen 

hatásterülete az építéssel érintett terület közvetlen környezete, valamint a szállítási útvonalak. 

A fűszerpaprika őrlési folyamat zárt rendszerben történik, így a poremisszió mértéke nem jelentős. A 
telephely működéséből várható légszennyező anyag kibocsátás a telephely és a közvetlen szomszédos 

területek levegőminőségére jelentős hatást nem gyakorol. 

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentés köteles 

légszennyező pontforrást nem létesítenek.  
A telepre irányuló célforgalom által kibocsátott légszennyező anyagok éves mennyisége a térség 

forgalmához képest nem számottevő mennyiségű. A tervezett bővítés elkészültét követően a 

gépjárműforgalom növekedés a környezeti levegő minőségében kimutatható változást nem eredményez. 
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.  

Az ingatlan Kalocsa belterületén helyezkedik el, ipari gazdasági (Gip) övezetben. A telephelyen a meglévő 
Binder-típusú szárító épületét bővítik kb. 500 m2-rel és egy 300 m2-es nyitott színt építenek. 

A telephelytől ÉNy-i irányban a Margit Malom nem működő üzeme található. Ny-i irányban a Vörösmarty 

utca, Fényi Gyula utca, Szabó József utca és a Vigadó sor egy-, illetve kétszintes lakóépületei találhatóak. 
Kritikus pontok a Vörösmarty utca lakóházai, a zajtól védendő utcafronti homlokzatai a telephely irányába 

néznek. DNy-i és D-i irányban a Vigadó sor és a Bátyai út lakóházai találhatóak, DK-i irányban a Vajas 

csatorna határolja a telephelyet, azon túl a város belterületének lakóházai vannak.  

A telephelyre zajkibocsátási határértékeket írt elő az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség a 
39212-13/2001. számú határozatában. A benyújtott dokumentációhoz mellékelt, Akusztika Mérnöki Iroda 

Kft. által készített akusztikai szakvélemény (munkaszám: BM006445) alapján a kiadott határozatban előírt 

határértékek a zajtól védendő homlokzatoknál teljesülnek. A zajkibocsátásnak meg kell felelnie a kiadott 
zajkibocsátási határértékeket tartalmazó határozatban előírtaknak. 

 

Földtani közeg védelem: 
A telephelyi tevékenység (fűszerpaprika előállítás és nedves ételízesítő gyártás) több éve folyik.  

A kivitelezés elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságait érinti. A munkagépek, szállítójárművek 

taposó hatása a talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást (tömörödés). A kivitelezési 

munkák szakszerű és körültekintő végzésével a talajt érintő hatások azonban minimalizálhatók.  
A kalocsai telephely saját víkivétellel rendelkezik, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-től, valamint a 

városi vízhálózat üzemeltetőjétől is vásárol vizet, amikor a saját vízkivételi mű teljesítménye elégtelennek 

bizonyul. A saját vízkivételt 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya által kiadott vízjogi 

üzemeltetési engedély száma: 35300/5073-13/2016. ált. 

 
A telephelyen keletkező technológiai szennyvizet előtisztítják, a darabos szennyeződéseket a 2 db BVG 

típusú ívszitával eltávolítják, majd a szennyvizet Bátyai úton vezetik a városi szennyvízcsatorna hálózatba. 

Az üzem területén kétfajta csapadékcsatorna hálózat van kiépítve. A tiszta övezeti és a szennyes övezeti. A 

tiszta övezeti a tetőkről lefolyó csapadékvizeket gyűjti össze, melyek befogadója a Csorna-Foktői-csatorna. 
A szennyes övezetben (a paprika utóérlelésére és tárolására szolgáló betonfelületek) a lehullott csapadékvíz a 

szennyvízcsatorna hálózatba van bekötve és a kalocsai szennyvíztisztító telepre kerül mechanikai tisztítás 

után. Havária helyzet esetére a telephely rendelkezik kárelhárítási tervvel. 
 

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

ahhoz közeli állapotba kell hozni, figyelembe véve jövőbeni hasznosításukat. 

 

Felhagyás: 

A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – 

a létesítmény helyszínén, lokálisan jelentkeznek. A tevékenység felhagyását követően, a bontási 
tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell végezni. Felhagyást 

követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.  

 
Hivatalunk 2017. február 16-án – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. A tértivevény szerint a 

Kalocsa Város Jegyzője a 2017. február 13-án kelt, BK-05/KTF/00082-4/2017. számú (KTFO-azonosító: 

112918-1-3/2017.) számú megkeresést 2017. február 20-én átvette, azonban nyilatkozatot az eljárás 
lezárásáig nem adott. 

 

* 
 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a tervezett 

tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, 
földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból a korszerű, 

környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően. 

 

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. 

 

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre 
emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) – 

nyilvánosan közzéteszi. 

 
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00082-2/2017. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 

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. 

 
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. március 27. 

 

 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
 

http://www.magyarorszag.hu/
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Kapják: 

1. Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. (6300 Kalocsa, Alkotmány u. 49.)                                                               tv. 
                                                                                      paprikart@paprikart.hu – elektronikus úton 

2. Kalocsa Város Jegyzője (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.) – kifüggesztésre, külön levéllel       tv. 

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
     (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                     

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     

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

Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.)                                                                         

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

7. Hatósági Nyilvántartás 

8. Irattár 
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