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H A T Á R O Z A T 
 

Az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Garay u. 11., KÜJ: 

103 530 608, KTJ: 102 698 630) által 2017. március 31-én – a Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 0132/58 és 

0132/59 hrsz. alatt nyilvántartott földrészleteken megvalósításra kerülő hulladékhasznosító üzem tárgyában  

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

megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 5.1. pont j) 

alpontja – „Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, olaj 

újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata tevékenység során” – és 3. számú mellékletének 109. 

a) pontja – „Veszélyes hulladék-tároló és/vagy –hasznosító telep önálló telepként méretmegkötés nélkül” – 

szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem 

kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 
A R. 5. § (2) bekezdés ab) pontja értelmében, ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a 

tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével – a 

beruházás megkezdése előtt – egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet kell benyújtani 

hatóságunkra jelen határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül. 
 

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemben a kötelező tartalmi elemeken túl a 

következőkre kell kitérni: 

 A dokumentációban meg kell vizsgálni, hogy az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett, 

üzemszerű működés esetén milyen műszaki, technológiai intézkedésekkel és az üzem térbeli 

elrendezésével hogyan érhető el a Ballószög külterületén található zajtól védendő épületek (705/1, 

705/11 hrsz.) zajterhelésének további csökkentése. 

 A technológiai szennyvizek helyben történő elszikkasztása esetében részletesen ki kell dolgozni az 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1392-002/2017. számú kezelői nyilatkozatában foglalt – a 



2 
 

2 
 

szikkasztási folyamatok ellenőrzésére és monitoring rendszer kialakítására vonatkozó – 

észrevételeket. 

 A technológiai leírásokat – amelynek során a technológiába bevitt hulladék hasznosítása is 

megtörténik – olyan részletességgel kell összeállítani, hogy az alapján az egységes 
környezethasználati engedély részeként hulladékgazdálkodási engedély kiadható legyen. 

 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 64. § (1) bekezdése alapján a 

hasznosítási folyamat során keletkező melléktermékkel kapcsolatban a Ht. 8. § szerinti 

melléktermékre vonatkozó feltételeknek való megfelelésről az engedélykérelemben szükséges 
nyilatkozni. 

 A dokumentációban ismertetni kell a tevékenység bűzre vonatkozó hatásterületét. 

 Meg kell adni a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdés 

szerinti, legalább 300 m nagyságú védelmi övezet kiterjedését helyszínrajzon ábrázolva, mellékelve 

az érintett ingatlanok helyrajzi számát, művelési ágát, tulajdoni lap másolatát, helyrajzi számonként 
a védelmi övezettel érintett terület nagyságát m2 területegységben. 

 

Földtani közeg védelme szempontjából hatóságunk az engedélyezési dokumentációban bemutatott 

szennyvíz elhelyezési módokat – a hatályos környezetvédelmi jogszabályokban foglaltak maradéktalan 

betartása esetén – elfogadhatónak tartja. 

 

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 fáradt olaj újrahasznosító üzem megvalósítása közegészségügyi szempontból nem igényli 

további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. 
1.2. A projekt megvalósítása során az alábbi feltételek betartása indokolt: 

 Az építés 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. 

 Az újrahasznosító üzem működése nem járhat a környezeti levegő bűzterhelésével, ezért az 

esetleges bűzterhelés minimalizálása érdekében a megfelelő műszaki beavatkozás elvégzésével 

(csatlakozó pontok szigetelése, külső burkolat alkalmazása, elszívó rendszer telepítése) kell a 

szaghatást csökkenteni. 

 A beépített légtisztító berendezések hatékony működését rendszeresen kell ellenőrizni, annak 

érdekében, hogy a telephelyen működtetett berendezések által kibocsátott légszennyező 
anyagok (emisszió) határérték alatti koncentrációban legyenek kimutathatók. A tevékenység a 

környezetben élők számára kedvezőtlen levegőhigiénés hatásokat nem okozhat. 

 A talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek, védelme érdekében a veszélyes hulladék-, veszélyes 

anyag illetve egyéb szennyező anyag (pl. lefejtő tartály, alapanyag tartály stb.) tárolókat 
megfelelő védelemmel (szivárgásmentesen, szigeteléssel, dupla fallal) szükséges kialakítani. 

 A veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységet (víztelenítés, szennyvíz tisztítás, 

stb.) úgy kell végezni, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne 

veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessék, károsíthassák. 

 A munkavállalókat érő kémiai és biológiai kockázatok tekintetében munkahelyi 

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

 A kivitelezésből és működésből eredő zajterhelést a védendő lakóépületek vonatkozásában 

megfelelő intézkedésekkel (berendezések megfelelő karbantartása, beszállítások ütemezése stb.) 

és zajvédelmi technikák alkalmazásával biztosítani kell, hogy a létesítmény zaj szintje és a 
közlekedésből származó zajhatás, ne haladja meg az egészségügyi határértéket. Az alkalmazott 
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technikák megfelelőségéről az üzemelés során méréssel kell meggyőződni, kedvezőtlen 

eredmény esetén további intézkedések megtétele szükséges. 

 Az építés/üzemelés során a nemdohányzók védelmében folyamatosan biztosítani kell a 

vonatkozó egészségvédelmi követelményeket. 
 

2.  kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 A tervezett beruházás vonatkozásában a hatályos jogszabályoknak tartalmilag és formailag 

megfelelő előzetes régészeti dokumentációt és feltárási projekttervet kell készíteni, és azt a 

hulladékhasznosító üzem létesítésére vonatkozó építési engedélyezési dokumentáció részeként az 

örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.  

 A létesítmény kivitelezésekor az örökségvédelmi hatósági jóváhagyásban, valamint az előzetes 

régészeti dokumentációban foglaltakat be kell tartani. 

 

3.  növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

 Az előzetes dokumentáció alapján a tervezett beruházás talajvédelmi szempontból megvalósítható 

annak figyelembevételével, hogy termőföld terület szennyvíz szikkasztásra nem hasznosítható, a 

szomszédos termőföldekre talajidegen anyag, egyéb hulladék nem kerülhet, minőségükben a 

beruházás miatt kár nem keletkezhet. 

* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/2829-1/2017. ált számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Kft. (6000 Kecskemét, Garay u. 1 1 . )  kérelmező ügyében, a 

Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 0132/58 és 0132/59 hrsz. alatt nyilvántartott területeken 
megvalósításra kerülő hulladékhasznosító üzem előzetes vizsgálati eljárásában az eljárást lezáró határozat 

kiadásához az alábbi előírásokkal 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

Előírások: 

 
1. A telephelyen megépíteni tervezett vízilétesítmények kivitelezése csak jogerős vízjogi létesítési 

engedély birtokában kezdhető meg. A vízjogi engedélyezéshez benyújtott terveket a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM 
rendelet figyelembevételével kell elkészíteni. 

2. A vízilétesítmények és egyéb építmények, tartályok műszaki védelmét úgy kell megtervezni, hogy a 

tevékenységek csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának 
lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb 

állapotot, mint a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) 

bizonyított háttér-koncentráció. 

3. A telephelyen folytatott alaptevékenység és a járulékos létesítmények üzemeltetésének felszín alatti 
vízre gyakorolt hatásainak nyomon követése érdekében tervezett felszín alatti víz monitoring 

rendszer kiépítésénél figyelembe kell venni a telephelyen belüli lokális talajvíz áramlási irányt is. A 

monitoring rendszernek alkalmasnak kell lennie a tevékenységből származó esetleges hatások, 
illetve a háttér vizsgálatára is. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 
 

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

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 
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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 fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

Az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Kft. 2017. március 31-én a Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 
0132/58 és 0132/59 hrsz. alatt nyilvántartott földrészleteken megvalósításra kerülő hulladékhasznosító üzem 

tárgyában a R. szerinti előzetes vizsgálati kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás 

lefolytatását.  

 
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 – Kerekegyháza település vonatkozásában 

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

 

Az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló 
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 
 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

Név:     Denkstatt Hungary Kft. 
Székhely:    1064 Budapest, Vörösmarty u. 64. 

Szakértők:    Jenei Attila okl. környezetmérnök 

Földesi Marcella okl. környezetmérnök  

 
A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

Beruházás helye:   Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 0132/58 és 0131/59 hrsz. 
 

A telephely elhelyezkedése 

A tárgyi telephely Kerekegyháza Déli Ipari Park területén, a 0132/52, 0132/56, 0132/58 és 0132/59 helyrajzi 
számú ingatlanokon helyezkedik el, 8,3 ha területen. Az Ipari Park az 52-es számú főút, az 5301-es számú és 

az 5214-es számú út találkozásánál található, határos Kecskemét és Ballószög külterületével. 
Földhivatali besorolása szerint GIP1 ipari parki terület, művelés alól kivett. A telephely környezetében 

mezőgazdasági művelésű területek, tanyás övezet, erdőterület és falusias lakóterületek találhatóak.  

 

Tervezett beruházás:   30.000 t/év veszélyes hulladék (fáradt olaj) hasznosítása 
 
A kerekegyházi ingatlanon létesítendő fáradt olaj újrahasznosító üzemben az Országos Fáradt Olaj 

Újrahasznosító Kft. a Fluid Solutions GmbH által kidolgozott technológia kialakítását tervezi. 
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Technológiai leírás 

A fáradt olaj újra-feldolgozási folyamat az alábbi fő lépésekből áll: 

 a fáradt olajak beszállítása, lefejtése és tárolása; 

 víztelenítés; 

 ciklon csőreaktorban történő feldolgozás; 

 desztillátumok üzemközi tárolása; 

 kénsavas tisztítás, amennyiben szükséges; 

 derítőföldes kezelés; 

 vákuum desztilláció; 

 szűrés; 

 késztermék bázisolajak tárolása; 

 kenőolajkeverés;  

 flakonos kenőolaj kiszerelése; 

 késztermékek kiszállítása. 

 

Beszállítás, lefejtés, tárolás 

A közúti tartálykocsikban az üzembe érkező fáradt olajat elemzés után az alábbi kategóriák egyikébe 

sorolják be:  
„A” típusú alapanyag: fáradt motorolaj, sebességváltó olaj, ásványi motorolaj, turbinaolaj, ásványi hőközlő 

folyadék, hidraulika olaj, 
„B” típusú alapanyag: fáradt olaj magasabb zsírsav tartalommal, szintetikus (észter bázisú) fém-megmunkáló 
folyadékok és bio-bázisolajok / anyagok (növényi olajok), vékony folyékony olajok, 

„C” típusú alapanyag: hulladékolaj, koncentrátumok és más olajos anyagok, amelyek csak hulladék- égetési 

célokra használhatók. 
A laboratóriumi elemzés határozza meg, hogy melyik alapanyagtartályba kerül áttárolásra a beérkezett fáradt 

olaj.  

 

Víztelenítés 
A vákuum desztillációval történő víztelenítési folyamat célterméke a víztelenített olaj, amely az üzemközi 

tartályokba kerül kitárolásra. Melléktermékként benzin és víz elegye keletkezik, amelynek ülepítése után a 

víz a szennyvíztisztítóba, a benzin pedig tárolótartályba jut. Az üzemi működést biztosító hőmennyiség 
előállítása céljából a benzint elégetik (termikus oxidáció). 

 

Teljes evaporáció és frakcionált kondenzáció 

A víztelenített olaj feldolgozása a Ciklon-csőreaktorban történik, ahol teljes elpárologtatás után a keletkezett 
bázisolaj és gázolaj fázisok frakcionált kondenzálása történik. Céltermékként bázisolaj-1 és bázisolaj-2 

frakciók keletkeznek, amelyeket az üzemközi tartályokban helyezik el. A keletkező melléktermékeket 

(bitumen, gázolaj) tárolótartályokba vezetik. A bitument értékesítik, a gázolajat gazdaságossági 
megfontolások alapján vagy tovább értékesítik, vagy az üzemi hőigények biztosítására a termikus oxidációs 

egységben elégetik. 

 
Üzemközi tárolás 

A technológiai lépések közötti intermedier termékeket az üzemközi tartályparkban vezetik el a további 

feldolgozási folyamatba való áttárolás előtt. 

 
Kénsavas finomítás 

Az intermedier bázisolaj-1 és bázisolaj-2 termékeket kénsavas kezeléssel tisztítják, amennyiben a 
laboratóriumi elemzés alapján a tisztítás szükséges. A megtisztított olaj derítőföldes kezelés céljából kerül 

áttárolásra. 

 
Derítőföldes kezelés 

A kénsavas kezelésen átesett, vagy az üzemközi tárolótérben tárolt bázisolaj derítőföldes keverőbe táplálják 

be. A derítőföld adagolása a silókból szabályozott mennyiségben történik a bázisolajhoz. A bázisolaj és 
derítőföld elegyet 200°C-ra melegítik a derítési hatásfok és a bázisolaj színfokozatának javítása érdekében.  
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Vákuum desztillálás 

A desztillálás célja a megfelelő minőségű bázisolaj előállítása a kenőolaj keverési folyamathoz. A bázisolaj - 

derítőföld keverék az elpárologtatóba jut, ahol 280°C-ra történő felmelegítés után az alacsony sűrűségű 
komponenseket az első orsóolaj kolonnába vezetik át. Az elpárologtatóból a bázisolaj és a derítőföld elegyet 

egy gyűjtő tartályba, majd onnan a szűrő üzemrészbe juttatják.  
 
Szűrés 

Ebben az üzemegységben a bázisolajat két lépésben szűrik: a bázisolaj-derítőföld elegy a dupla préskamra 

szűrőbe jut, majd a bázisolaj finomszűrésen megy keresztül. A derítőföld mindkét szűrő esetén pogácsa 
formában préselődik ki a szűrő elemeknél, amelyeket értékesítenek cement és/vagy acélgyártó művek 

számára. A megszűrt bázisolaj a késztermék tartályba jut. 

 
Kenőolaj keverés 

A késztermék bázisolajok két, párhuzamosan működő automatizált kenőolaj keverőbe kerülhetnek, ahol 

előre meghatározott receptek alapján adalékok hozzáadásával készülnek el a kenőolajok.  
 

Kiszállítás 

A késztermékek, illetve az intermedier termékek tankautós kiszállítással hagyják el az üzem területét.  

 
A tevékenység a R. 2. számú mellékletének 5.1. pont j) alpontja – „Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása 

vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, olaj újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata 

tevékenység során” – és 3. számú mellékletének 109. a) pontja – „Veszélyes hulladék-tároló és/vagy –
hasznosító telep önálló telepként méretmegkötés nélkül” – 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 Kerekegyháza Város Jegyzőjének, valamint levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi 
szempontból közvetlen hatásterülettel érintett települések (Kecskemét, Ballószög) jegyzőinek. A közlemény 

a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalban 2017. április 5. napjától 2017. április 21. napjáig, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalban 2017. április 7. napjától 2017. április 24. napjáig és 

a Ballószögi Polgármesteri Hivatalban 2017. április 6. napjától 2017. április 21. 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 az újrahasznosító telep üzemeltetése során jelentős 

környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik. A szakmai álláspontomban megadott feltételek teljesítése 

esetén a beruházás megvalósításának közegészségügyi akadálya nincs. 
 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 3. § ac) pontjában, 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 veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény 14-16., és 28-29.§-iban, a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1990. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

határoztam meg. 
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Szakmai álláspontomat a Rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és az 5. számú 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: 
 

A beruházó Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Kft. 2017. április 6. napján kelt nyilatkozata alapján 

megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. Nagyberuházás esetén a Kötv. 
23/C. § (1) bekezdése értelmében előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíteni, és 

ezt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § 

(6) bekezdés értelmében az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 
 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ERD-t a Kötv. 23/C § (3) bekezdése értelmében a beruházóval kötött írásbeli 

szerződés alapján az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről 

szóló 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdés a) pontjában kijelölt szerv készíti el. (Elérhetőség: 

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., 1113 Budapest, Daróczi út 3.) 

 
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 Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. számú melléklet I. 

táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 
3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A szakkérdés vizsgálata a megkeresés, az elektronikusan rendelkezésre bocsátott vizsgálati dokumentáció 
(készítette: Denkstatt Hungary Ltd. 1064 Budapest, Vörösmarty st.64, készült: 2017. március) valamint a 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1) és (3) bekezdés, 48. § (2) bekezdés előírásai 
alapján történt.  
A talajvédelmi hatósági jogkört a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése állapítja meg. A talajvédelmi 
szakkérdésben történő megkeresést a Rendelet 28. § (1) bekezdése tartalmazza. 
 

* 

 
A szakhatóságot Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. április 4-én. 

  

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 Környezet- és Természetvédelmi 

Főosztály (6000 Kecskemét. Bajcsy Zs. krt. 2.) a BM-05/KTF/00786-5/2017. ügyiratszámú megkeresésében, 

a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az Országos Fáradt Olaj 

Újrahasznosító Kft. (6000 Kecskemét, Garay u. 11.) kérelmező ügyében, a Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 

0132/58 és 0132/59 hrsz. alatt nyilvántartott területeken megvalósításra kerülő hulladékhasznosító üzem 

előzetes vizsgálati tervdokumentációja alapján folyamatban lévő előzetes vizsgálati eljárásban. 
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A területi vízügyi hatóság a DENKSTATT Hungary Környezettechnológiai és Management Tanácsadó Kft. 

(1064 Budapest, Vörösmarty u. 64.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat 

állapította meg: 

A terveket készítő Kft. felelős tervezője Jenei Attila okleveles környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő 

(SZKV- zr, vf), vízanalitika és vízminőség-védelem, szakértő (W-V - l l ) ,  mérnök kamarai regisztrációs szám; 

01-11827. A tervezői felelősségi nyilatkozatot csatolták! 

A Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 0132/58 és 0132/59 hrsz. alatt ingatlanon tervezett hulladékhasznosító 

üzem a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 109. pontja (veszélyes hulladéktároló és/vagy 

hasznosító telep önálló telepként méretmegkötés nélkül) alapján előzetes vizsgálat, a 2. sz. melléklet 5.1. j) 

pontja (olaj újrafinomítása vagy más célra történő újra használata) alapján egységes környezethasználati 

engedélyeztetés lefolytatásához kötött. 

Az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 271/2015. (XII. 2.) Kormányrendelet a tárgyi eljárást nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 

A tervezett tevékenység átfogó ismertetése: 

A tervezési területen 30.000 t/év fáradt olaj hasznosítása tervezett, mely a technológiai lépések 

eredményeként hasznosítható olajipari termékekké (bázisolajok, motor és hidraulikaolajok, stb.) válik. 

A létesítményben az Európai Uniós előírások szerinti „A” és „B” olajok átvétele tervezett hasznosítást 

céllal, azonban tapasztalatok szerint nem zárható ki, hogy a létesítményben a „B” olaj előírásainak nem 

megfelelő „C”, vagy rosszabb olajok is beszállításra kerülnek. Ezen hulladékokat a kérelmező az átvételt 

követő szűrés után ártalmatlanító szervezetnek adja majd át. 

Tekintettel arra, hogy a nem hasznosítható hulladékok a kapacitást nem érintik, így az átvenni tervezett 

hulladékok mennyisége 40.000 t/évben került meghatározásra. 

A nem hasznosítható hulladékok kapcsán a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet szerinti előkezelési tevékenység 

(E02-02, szűrés) végrehajtása tervezett. 

Az országos fáradt olaj újrahasznosító üzemben alapvetően ásványi eredetű fáradt olajok újrafeldolgozása 

fog történni, melynek során a visszanyerhető bázisolajokat új kenőanyagok gyártására használják fel. 

A fáradt olaj újra-feldolgozási folyamat az alábbi fő lépésekből áll: 

• a fáradt olajok beszállítása, lefejtése és tárolása, 

• víztelenítés, 
• ciklon csőreaktorban történő feldolgozás, 

• a desztillátumok üzemközi tárolása, 

• kénsavas tisztítás, amennyiben szükséges, 
• derítőföldes kezelés, 

• vákuum desztilláció, 

• szűrés, 
• késztermék bázisolajok tárolása, 

• kenőolaj keverés, 

• flakonos kenőolaj kiszerelése, 

• késztermékek kiszállítása. 
 

A létesítmény üzemelése, normál üzemmenetet feltételezve folyamatos, az éves üzemnapok száma 300 nap. A 

létesítményben 85 fős dolgozói létszám tervezett. 
 
Vízellátás, szennyvíz elhelyezés: 

A létesítmény vízellátásának biztosítását a telephelyen tervezett kútból kívánják megoldani. A telephely 

vízigénye: 141 m3/d. 
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A kommunális szennyvizek összegyűjtésére a kiépítésre kerülő üzemi szennyvíz csatornarendszer szolgál. 

Ugyanezen rendszerbe kerülnek technológiai szennyvízként, az alacsony olajtartalmú vizek, melyek a 

technológiában több ponton kerülnek leválasztásra, előtisztításra. 

Szennyvíz csatornarendszer kiépítése esetén a szennyvíz csatornarendszer kiépítése telekhatárig szükséges. 

A technológiai szennyvizek bevezetése a közüzemi szennyvíz csatornahálózatba előtisztítást követően 

történik meg a kommunális szennyvizekkel együtt. Ez utóbbi nem kerül bevezetésre a szennyvíz előtisztító 

rendszerbe. 

A szennyvizek befogadója a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett kecskeméti szennyvíztisztító telep, melynek 

legközelebbi átemelője ~3,5 km távolságban helyezkedik el. Az átemelőig szennyvíz csatornahálózat kerül 

kiépítésre a beruházó által. A szennyvíz befogadó nyilatkozatot mellékeleték az előzetes vizsgálati 

dokumentációhoz. 

Alternatívaként felmerült továbbá a technológiai jellegű szennyvizek tisztítást követő elszikkasztása a 

területen kialakításra kerülő csapadékvíz szikkasztó medencében. Ebben az esetben a kommunális 

szennyvizek gyűjtésre, majd szippantást követően közüzemi szennyvíztisztító telepre kerülnek. 

További alternatívaként felmerült a keletkező szennyvizek tengelyen történő elszállítása is. A technológiai 

szennyvizeket ekkor is előtisztítják. Ebben az esetben, a gyűjtőtartályok kialakítása duplafalú, 
szivárgásérzékelővel ellátott lesz. 

 

A tartályok mérete, azt feltételezve, hogy maximum 2 naponként (egy esetleges műszaki hibát feltételezve az 
átvevő oldaláról) az elszállítás megtörténik, a technológiai szennyvíz tároló tartály mérete 40 m3, a 

kommunális szennyvíz tároló tartály mérete 1 0 m 3  lesz. 

 

A szennyvizek várható mennyisége az alábbiak szerint alakul: 
 Kommunális Szennyvíz: ~5 m3 /nap, 

  Technológiai szennyvíz: ~18 m3/nap. 

 

Hatóságunk a tervdokumentációban felvázolt szennyvíz elhelyezési módokat, a jogszabályi előírásokban 

meghatározott feltételek maradéktalan betartása esetén, elfogadhatónak tartja, ugyanakkor, vízvédelmi 

szempontból, a prevenció elvét figyelembe véve a szennyvizek közcsatorna hálózatra történő elvezetését 

preferálja. 

 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem: 

A létesítmény közvetlen környezetében felszíni vízfolyás nem található. A tervezési terület tágabb 

környezetében helyezkedik el a Kurjantó-Kondortói-összekötő-csatorna. 

A tervezési területhez legközelebbi felszíni vízfolyás: 
 Kurjantó-Kondortól-Összekötő-csatorna: ~1000 méter 

A fentiek alapján a felszíni vizek veszélyeztetése, szennyezése a tevékenységhez kapcsolódóan nem áll fenn. 

A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak nyomon követése érdekében 

monitoring kutak telepítése tervezett. 

A létesítmény üzemeltetése során, a dokumentációban részletezett műszaki intézkedések megvalósítása 

mellett, normál üzemmenetét feltételezve a felszín alatti víz szennyeződésének valószínűsége igen csekély. 

Havária események kialakulása esetén azonban számolni lehet szennyezések kialakulásával, aminek 

elhárítására havária tervet kell készíteni. 

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

védőterületére vonatkozó jogszabályi előírások nem relevánsak. 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tetőfelületeken összegyülekező csapadékvíz szennyezés mentesnek tekinthető, így az onnan lefolyó 

csapadékvíz a tervezett csapadékvíz szikkasztó medencébe közvetlenül bevezethető. Az üzemi területről 
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lefolyó tisztított és a tisztítatlanul összegyűjtött csapadékvizek befogadója a terület ÉNY-i részén kialakításra 

kerülő szikkasztó medence. 
A medence főbb adatai: 

  Hasznos tározó térfogai: 4 588 m3 (240 m * 38 m * 0,5 m), 

  Medence fenékszintje: jelenlegi terepszint alatt 0,5 m. 
 

A szennyeződhető burkolt üzemi felületekről összegyülekező csapadékvíz hozam: 275,1 l/s.  

Az üzemi területről elfolyó csapadékvizek szikkasztást megelőző tisztítására olajfogók telepítése tervezett az 

alábbiak szerint: 

 PURECO TNP 125-2-A 

o Hidraulikai kapacitás Q=150 l/sec 

o Tisztítási hatásfok: SZOE < 2 mg/l 

o Beépített műtárgy: 3 db. 

Az olajfogók összegzett kapacitása 375 l/s, mely így alkalmas a területen összegyülekező csapadékvíz 

intenzitás kezelésére. 

Árvíz- és jéglévonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 
A telephely elhelyezkedése miatt- a szakkérdés vizsgálata nem releváns. 

Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 
0132/58 és 0132/59 hrsz. alatt nyilvántartott területeken megvalósításra kerülő hulladékhasznosító üzem 
vízellátása, szennyvízelhelyezése és csapadékvíz elvezetése további hatósági eljárásokban részletesebb 
tervezésre kerül, ezáltal megfelelően megoldható lesz.  
 
A tevékenység a felszíni- és felszín alatti vizek minőségét nem veszélyeztetheti, üzemelő-, illetve távlati 
vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra 
hatást nem gyakorol, ezért a szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta. 
 
Az előírások jogszabályi alapjai: 

1. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

(továbbiakban VR.) 3. § (3) bekezdés szerint, vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény 

megépítéséhez (átalakításához) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy 
a vagyonkezelő köteles megszerezni. 

2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 

meghatározza, hogy szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére 
vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység 

a) végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez 

vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki 
védelemmel folytatható; 

b) a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának 

lehetőség szerinti megőrzésével végezhető; 
c)  nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ámít a felszín alatti víz, a földtani 

közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-

koncentráció továbbá az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés 
esetében a (D) kármentesítési célállapot határérték jellemez, kivéve a (3) és (4) 

bekezdésekben foglalt esetet; 

3. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint a 

felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények 
között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (2) bekezdése alapján vizsgálta 

hatáskörét és illetékességét. 
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A területi 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 szentek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. 

táblázat 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja 

meg. 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági, állásfoglalását a Ket. 44. § (6) bekezdése, 72. § (1) bekezdése 

alapján hozta meg. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) 

bekezdése zárja ki. A vízügyi-vízvédelmi hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi 

határozat részére történő megküldését.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Hulladékgazdálkodás 

 

Létesítés 

A burkolt felületek és az épületek kialakítása során beton, kitermelt talaj, fémhulladék (vas, acél és 
alumínium) műanyag és fa építési hulladék keletkezik. A keletkező hulladékokat elkülönítetten gyűjtik és 

engedéllyel rendelkező cégeknek adják át hasznosítás (fémhulladékok, beton) vagy ártalmatlanítás céljából. 

Az építkezés alatt keletkező veszélyes hulladékokat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának 

és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek megfelelően elkülönítetten, 
szelektíven gyűjtik, a minél nagyobb arányú hasznosíthatóság érdekében. Gyűjtésük megfelelő burkolattal 

ellátott üzemi gyűjtőhelyen történik kármentővel ellátott konténerekben. 

 
Üzemelés 

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII/27.) VM rendelet 2. mellékletében szereplő 13. főcsoportba tartozó 

fáradt olaj hulladékok átvétele és hasznosítása történik a telephelyen.  

A létesítményben az Európai Uniós előírások szerinti „A” és „B” kategóriájú olajokat vesznek át 
hasznosítási céllal, azonban „C” kategóriájú, azaz rosszabb minőségű olajok is beszállításra kerülhetnek. A 

„C” kategóriájú olajok esetében az átvételt követően, előkezelési tevékenység (E02-02, szűrés) végrehajtása 

után hasznosító vagy ártalmatlanító szervezetnek történő átadását tervezik.  
A telephelyen összesen 30.000 t/év fáradt olaj hasznosítása tervezett (R9), amely a technológia lépések 

eredményeként olajipari termékekké (bázisolajok, motor és hidraulikaolajok) válik. Tekintettel arra, hogy a 

nem hasznosítható hulladékok („C” kategória) a kapacitást nem érintik, így az átvenni tervezett hulladékok 
mennyisége magasabb (40.000 t/év), mint a hasznosítani tervezett hulladék mennyisége. 

A hasznosítási folyamat során melléktermékek is keletkeznek (benzin, bitumen, gázolaj, derítőföld pogácsa), 

amelyeket vagy tovább értékesítenek, vagy az üzemi hőigények biztosítására elégetnek.  

A telephelyen végezni kívánt tevékenység során keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és engedéllyel 
rendelkező kezelővel szállíttatják el. A veszélyes hulladékokat kármentővel ellátott, zárt munkahelyi 

gyűjtőhelyen, megfelelő edényekben (műszaki védelemmel ellátott konténer, gyűjtőedény) gyűjtik 

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

elszállításáról gondoskodnak.  

 

Levegőtisztaság-védelem 
 

A beruházással érintett ingatlan Kerekegyháza külterületén, Kecskemét és Ballószög külterületével 

határosan, az 52. sz. főút és az 5301 sz. út találkozásánál helyezkedik el. Az ingatlant tanyaterületek, illetve 
mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül. 

A vizsgált területen Kecskemét, Kerekegyháza és Ballószög városának ipari és lakossági emissziói, továbbá 

a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai jelentik az alapállapotot. 
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Létesítés 

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 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. 
 

Üzemelés 

A létesítményben normál üzemmenet mellett a technológiára visszavezethető diffúz kibocsátások kialakulása 
nem várható. A létesítményben minden tartály, minden a fáradt olaj kezeléséhez kapcsolódó berendezés 

elszívással rendelkezik, az elszívott gázok termikus oxidáción mennek keresztül. 

 

A hulladékhasznosító üzemben 2 db bejelentés köteles pontforrás létesítését tervezik: 

 P1 pontforrás, melyhez egy termikus oxidációs egység kerül csatlakoztatásra, 6 MW maximális 

összes bevitt hőteljesítménnyel, 

 P2 pontforrás, melyhez egy 150 kW-os tényleges bemenő hőteljesítményű technológiai gázégő kerül 

csatlakoztatásra. 

 
A termikus oxidációs egységből kikerülő gázt zsákos porleválasztó berendezésre vezetik, a tisztított véggázt 

21 m magas kéményen bocsátják a környezeti levegőbe. 

A technológia zártságával, a diffúz bűzkibocsátás minimalizálásával, valamint a bűzös komponensek 
termikus oxidációs egységre vezetésével biztosítják, hogy számottevő bűzterhelés a környező területeket ne 

érje. 

A dokumentáció alapján az üzemelés időszakában a pontforrások együttes hatásterülete a telekhatártól 

számított 148 méterben állapítható meg, az összegzett egy órás szag immissziós hatás a dokumentációban 
megadott számítások szerint a telekhatáron belül marad. 

A telepre irányuló célforgalom által kibocsátott légszennyező anyagok éves mennyisége a térség 

forgalmához képest nem számottevő mennyiségű. A tervezett beruházás elkészültét követően a 
gépjárműforgalom növekedés a környezeti levegő minőségében jelentős változást nem eredményez. 

A tevékenység a környezetre levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem 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 Kerekegyháza külterületén, a településtől DK-i irányban a 0132/52, 0132/56, 0132/58, 0132/59 

hrsz. alatti ingatlanon, ipari, gazdasági (Gip) övezetben található.  
A telephelyen zajkeltő tevékenységet végeznek a zajszempontú nappali (06-22h) és zajszempontú éjjeli (22-

06h) időszakban is. 
 

Zajforrások 
felületi forrás 

 technológiai épülettömbök, 

 szivattyútelepek, 

 parkoló területek, 

pontforrások 

 légkezelők, 

 klímaberendezések kültéri egységei, 

 hűtőtornyok, 

vonalforrás 

 belső közlekedés. 

 

A dokumentációban leírt, számításokkal meghatározott hatásterületen belül zajtól védendő épületek 

helyezkednek el. A legközelebbi védendő épületek a Kerekegyháza külterületéhez tartozó két tanya Gip 
övezetben, 22 m (0132/6 hrsz.) és 151 m (0132/5 hrsz.) távolságban. Ballószög külterületén elhelyezkedő, 
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zajtól védendő épületek a telephelytől 68 m-re (705/11 hrsz.) illetve 57 m-re (705/1 hrsz.) találhatóak, kertes 

mezőgazdasági (Mk) övezetben.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott üzemszerű 
tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 

meghatározott határértékeket nem éri el.  
 

Táj- és természetvédelem 

 
A tevékenységgel érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek 

és Natura 2000 területnek, a tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó 

előírásokkal. 

 

Földtani közeg védelme 

 

Létesítés 
A tervezett beruházás kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a kivitelezéssel 

átmenetileg igénybevett munkaterületen, illetve a szállítási útvonalakon jelentkeznek. A kivitelezés 

elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást (tereprendezés, létesítmény megépítése), 
amelynek során a földtani közeg megbontásra kerül, szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, 

tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. A munkagépek, szállítójárművek taposó hatása szintén a 

talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást (tömörödés). A kivitelezési munkák során a 

talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelentenek a munkagépek, szállítójárművek által 
kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por. A fáradt olaj újrahasznosító üzem üzemelése során 

az épület területfoglalása okoz kismértékű fizikai talajterhelést (talajtömörödés). 
 
Szennyvíztisztítás, szennyvízelhelyezés 

A tevékenység során keletkező ipari szennyvíz előtisztítását tervezik, a kommunális szennyvíz a kiépítendő 

szennyvíz csatornahálózaton keresztül a települési szennyvíztisztítóba kerül. A dokumentációban leírtak 

szerint felmerült a tisztított szennyvizek szikkasztómezőn történő elszikkasztása, illetve a keletkező 
szennyvizek tengelyen történő elszállítása. 

A telephelyen a tartálypark körül, a zárt technológia következtében szennyezett csapadékvízzel nem kell 

számolni. A tiszta csapadékvíz helyben, szikkasztómezőn elszikkad. 
 

Havária 

A földtani közeg szempontjából haváriák esetében elsősorban a technológiák üzemeltetésekor, tároláskor, 
illetve az anyagszállítások során esetleg kiömlő anyagok környezetbe kerülése jelenti az elsődleges és 

közvetlen veszélyforrást. A létesítmény szakszerű kiépítéséből (belső betonburkolat, duplafalú tartályok 

szivárgásérzékelővel ellátva, betonfal) adódóan, valamint az üzemelési utasítások maradéktalan betartásával 

a környezetet veszélyeztető havária helyzetek kialakulása minimálisra csökkenthető. 
 

Felhagyás 

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítják, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a 
környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási 

tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan jelentkeznek. 

A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik el. 
Felhagyást követően megtörténik a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése.  

 

Hatóságunk a 2017. április 3-án kelt, BK-05/KTF/00786-7/2017. számú levelével az Alsó-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette az előzetes vizsgálati eljárás megindításáról, egyben 
a tervezett beruházásra vonatkozó (az egyes változatokra kiterjedő) nyilatkozatának megküldését kérte. 

 

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a 
felszín alatti vizek kezelője 1392-002/2016. számon kezelői nyilatkozatát az alábbiak szerint megadta, 

melyre figyelemmel kell lenni a további engedélyezési eljárások során: 
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„A dokumentáció szerint a technológiai szennyvizek a tisztítást követően meg fognak felelni a 28/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet 4. melléklete előírásainak. A beruházó az anyag szerint 3 lehetséges szennyvíz, 

elhelyezési mód közül fogja kiválasztani a megvalósításra kerülőt. A változatok a következők: 
-  tengelyen, történő szállítás a kecskeméti szennyvíztelepre 

- a szennyvíz helyben történő elszikkasztása 

- csatornahálózat kiépítése a szennyvíztelepre 
 

A változatok közül az Alsó-Duna-völgyi Igazgatóság, mint a felszíni és felszín alatti vizek kezelője, 

elsődlegesen a csatornahálózat kiépítését és a keletkező szennyvizeknek a kecskeméti szennyvíztisztítóban 

történő tisztítását javasolja megvalósítani. 

 

A terület a felszín, alatti vizekre vonatkozóan, a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rend 2. mell. szerint érzékeny 

terület, a szikkasztást emiatt csak megfelelő ellenőrzés és monitoring mellett tarjuk elképzelhetőnek. A 
monitoring vizsgálatoknak ki kell térniük azon szerves mikroszennyezők vizsgálatára is, melyek a 

feldolgozásra szánt fáradtolajokban adalékként vagy a használat 

során keletkező szennyezőként megjelenhetnek és a környezetre, fokozott veszélyt jelentenek 
(például aromás- és poltaromás szénhidrogének (BTEX, PAH) és poliklórozott - bifenilek 

(PCB-k)). A monitoring részét kell képeznie a szikkasztásra szánt vizek rendszeres 

vizsgálatának is. Az engedélyezési, eljárás során a monitoring-rendszer kidolgozását is el kell 
végezni.” 

 

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

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  
 

Kerekegyháza Város Jegyzője a Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 0132/58 és 0132/59 hrsz. alatt 

nyilvántartott földrészleten megvalósításra kerülő hulladékhasznosító üzem tárgyú előzetes vizsgálati 
kérelemmel kapcsolatban 2989-3/2017. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

 

„Megállapítom, hogy fenti helyrajzi számú földrészletek a Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 25/2003. (XII. 11.) számú rendeletében Gip-1** jelű 
gazdasági jellegű területfelhasználási egység építési övezetbe tartozik, tehát alkalmas hulladékhasznosító 

üzem létesítésére az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett. 

 
Tájékoztatom, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzata helyi természetvédelmi tárgyú önkormányzati 

rendelettel nem rendelkezik.” 

* 
 

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

környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz 

jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- és 
rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból. 

 

Hatóságunk a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, de a 
tevékenység a R. 3. számú és 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a 

R. 5. § (2) bekezdés ab) pontja alapján a beruházás megkezdése előtt a 8. számú melléklet 

figyelembevételével egységes környezethasználati engedély iránti kérelmet kell benyújtani hatóságunkra és 
meghatározta a benyújtandó dokumentációnak a R. 8. számú mellékletben szereplő kötelező tartalmi 

követelményein túli tartalmi elemeit. 

 

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem benyújtásának határidejét a R. 5. § (7) bekezdése 
alapján állapítottam 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. 
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Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 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/00786-2/2017. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. június 1. napjáig 
az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. május 15. 
 

A Ket. 14. § (3) bekezdés b) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján 

kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket 
állapíthat meg a közlésre, valamint az f) pont alapján a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 

nyilvánításra. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. § (1) bekezdése szerint az 

eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – 

külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Kerekegyháza Város Jegyzőjének,  

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének és Ballószög Község Jegyzőjének, akik gondoskodnak 

annak közzétételéről.  

 

Az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az 1. § (1) 

bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajtható. 

 
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. május 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 
főosztályvezető 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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Kapják: 

1. Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Kft. (6000 Kecskemét, Garay u. 11.)                                               tv. 

                                                                              dr.weninger.andras@verbau.hu – elektronikus úton 

2. Kerekegyháza Város Jegyzője (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a.) – kifüggesztésre, külön levéllel              tv. 

3. Ballószög Község Jegyzője (6035 Ballószög, Rákóczi u. 15.) – kifüggesztésre, külön levéllel               

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

5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

     (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                     HKP 

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                        HKP    

8. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c.) 

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

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

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

11. Hatósági Nyilvántartás 

12. Irattár 
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