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Tárgy: HALAS-BAGGER Kft. Kiskunhalas – nem veszélyes hulladékok hasznosítása – előzetes vizsgálati eljárást 

lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

A HALAS-BAGGER Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29., adószám: 14944068-2-03) által 

meghatalmazott Tombácz Szintia, az EcoPlan System Kft. (6725 Szeged, Pálfy u. 92.) ügyvezető igazgatója 

által 2018. augusztus 24-én előterjesztett – a Kiskunhalas 0181/65, hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem 

veszélyes hulladékok hasznosítására (mesterséges talaj előállítása) vonatkozó – előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján megállapítottuk, 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: Rendelet) 3. sz. melléklet 107. a) pontja – „Nem veszélyes hulladék-

hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól” – minősül, azonban feltételezhetően nem okoz jelentős környezeti 

hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 
 

A tevékenység végleges vízjogi létesítési, -üzemeltetési, valamint hulladékgazdálkodási engedélyek 

birtokában kezdhető meg.  

 

 

Szakkérdés vizsgálata 

 

I. 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 tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely 

légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő, és a lakosságot zavaró 

bűzzel terheli.  

 A tevékenységből származó zaj nem haladhatja meg a vonatkozó határértékeket.  
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 A dolgozóknak rendszeresen foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. 

 Az üzemelés során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt 

kizáró módon kell megvalósítani, és szennyeződést kizáró módon kell elszállítani. A veszélyes 

hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés) során törekedni kell az egészségügyi kockázatok 

minimalizálására.  

 

II. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:  

 Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható azzal a kitétellel, hogy az 

ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg legelő művelésben lévő Kiskunhalas 0181/70 hrsz-ú földrészletre 

sem hulladék, sem a hulladékok keveréke nem helyezhető ki.  

 Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos a 2007. évi CXXIX törvény 48. § (1) bekezdés 

alapján. 

 

III. 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 (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., 76/795-847) 

felé azt haladéktalanul 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. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/3592-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Halas-Bagger Kft. (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29.) részére Kiskunhalas, 0181/65, 0181/70 hrsz. alatti 

ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység (mesterséges talaj előállítása) előzetes 

vizsgálati dokumentációjának elfogadásához  

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom az alábbiak szerint. 

 

Előírások: 

 

1. A tevékenységet a felszíni- és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják felszín alatti víz a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM FVM együttes 

rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

3. A környezetveszélyeztetés és környezetszennyezés megakadályozása érdekében aszállító járművek 

megfelelő műszaki állapotáról folyamatosan gondoskodni kell, azok szervízelését, karbantartását 

kizárólag szakszervizben végeztethetik. 

4. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenységvégzése során szennyező 

anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve 

elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 
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Megállapítom továbbá, hogy a tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan 

hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján 

a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 
 

Jelen határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, 

mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali 

kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – elektronikus ügyintézésre 

kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

A fellebbezésben csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – benyújtandó, indokolással 

ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

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

díjtétel 50 %-a, azaz 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. 

 

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

véglegessé válik. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A HALAS-BAGGER Kft. által meghatalmazott Tombácz Szintia, az EcoPlan System Kft. ügyvezető 

igazgatója 2018. augusztus 24-én – a Kiskunhalas 0181/65, 0181/70 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem 

veszélyes hulladékok hasznosítására (mesterséges talaj előállítása) vonatkozó – előzetes vizsgálati 

dokumentáció elbírálása tárgyában kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2018. augusztus 

25. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

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

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

 

Az engedélyes adatai: 

Neve:      HALAS-BAGGER Kft. 

Székhelye:     6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29. 

KÜJ száma:    102 607 158 

KTJ száma: 100 991 085 
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Az érintett telephely adatai: 

Helyrajzi száma:  6400 Kiskunhalas, 0181/65 hrsz 

Területe:    0,96 ha 

Tervezett tevékenység:    nem veszélyes hulladék hasznosítás (mesterséges talaj előállítása) 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítették:  

Neve:     Tombácz Szintia  

Címe:     6725 Szeged, Pálfy u. 92. 

 

Neve: Deák József Áron Dr. ev. 

Címe:     6724 Szeged, Körtöltés u. 1/F. I/5. 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 10. § alapján az ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás 

megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a honlapján közzétette az eljárás megindításáról 

szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – 2018. február 23. napján 

megkereste a létesítmény helye szerinti önkormányzat, a Kiskunhalas Város Jegyzőjét, aki a település 

hirdetőtábláján közleményünket 2018. augusztus 30. napja és 2018. szeptember 17. napja között 

kifüggesztette. 

 

* 

 

Szakkérdések indokolása 

 

I. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A rendelkezésre álló dokumentációt áttanulmányozva megállapítható, hogy a környezet-és település-

egészségügyre, az egészségkarosító 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 feszíni vizek védelmére kiterjedően, a Halas-Bagger Kft. tevékenysége, a fenti 

előírások betartása esetén, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelete 3. § (1), (2), (3) 

bekezdéseiben, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelete 3. § (2) bekezdés a) pontjaiban, a személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV térvény II. fejezet 6. § (1) - (3) bekezdésében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7. § (2) - (3) bekezdésében, a 

levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete 4. §-dban, a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése és 12. §-Aban, 

valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EÜM együttes rendelete 1. sz. melléklete 1. pontja és 2. sz. melléklete 2. pontjaban foglaltak 

(jogszabályokban) szereplő, vonatkoz6 előírásoknak megfelel. 

 

Szakmai álláspontomat, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 13 § (1) bekezdésében meghatározott 

hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III, 30.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján adtam meg. 
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II. Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét a 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 

13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő 

közreműködés a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat 

B oszlop szerint történik.  

 

III. Örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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 Korm. rendelet 72. §-

ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

* 

 

A szakhatóságot a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2018. augusztus 30. napján. 

  

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását 35600/3952-1/2018. ált. számon 2018. szeptember 13. napján 

adta meg. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 2018. augusztus 30. napján érkezett megkeresésében kérte hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását a Halas-Bagger Kft. részére Kiskunhalas, 0181/65, 0181/70 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység (mesterséges talaj előállítása) előzetes vizsgálati 

dokumentációjának elfogadásához. 

 

A hatóságunk részére rendelkezésre bocsátott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló információk alapján 

az alábbiakat állapítottuk meg: 

A Halas-Bagger Kft. Kiskunhalas, 0181/65/a, 0181/70, 0181/71 hrsz.-ú területeken (telephelyen) 

hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat (inert hulladék begyűjtés, inert hulladék töréssel történő 

hasznosítása, inert hulladék lerakással történő ártalmatlanítása, fúrási iszap hasznosítás (inert hulladék 

lerakó aljzatszigetelés és rézsű kiépítése). 

 

A telephelyre hulló csapadékvizek egy része a homokos talajban elszikkad. A lerakó szigetelt részére érkező 

csapadékvizek egy része a hulladékkal már feltöltött részen a hulladéktest felületéről elpárolog. A 

hulladéktestbe beszivárgó csapadékvíz egy része a hulladék felszínén megkötődik, a maradék 

csurgalékvízként gyűlik össze a szigetelt kazettákban. A depóniatér hulladékkal fel nem töltött részére érkező 

csapadékvizek a szabad felszínről elpárolognak, tekintve, hogy a térségben a párolgás éves mértéke 

meghaladja az érkező éves csapadék mennyiségét. A telephelyen csurgalékvíz az inert hulladékkal részben 

vagy teljesen feltöltött kazettákban keletkezik. A hulladék jellege miatt a keletkező csurgalékvíz a környezetre 

veszélyt jelentő szennyezőanyagokat nem tartalmaz. Veszélyes, vagy szennyező anyagokat tartalmazó 

hulladékot a telepen nem vesznek át, az ilyen hulladék átvételét beérkezéskor visszautasítják. A telephely 

megfelelő műszaki védelemmel lett ellátva, ezért a szennyezőanyagok csapadékkal történő bemosódása 

kizárható. 

 

A telephelyre hulló csapadékvizek egy része a homokos talajban elszikkad. A lerakó szigetelt részére érkező 

csapadékvizek egy része a hulladékkal már feltöltött részen a hulladéktest felületéről elpárolog. A 

hulladéktestbe beszivárgó csapadékvíz egy része a hulladék felszínén megkötődik, a maradék 
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csurgalékvízként gyűlik össze a szigetelt kazettákban. A depóniatér hulladékkal fel nem töltött részére érkező 

csapadékvizek a szabad felszínről elpárolognak, tekintve, hogy a térségben a párolgás éves mértéke 

meghaladja az érkező éves csapadék mennyiségét. A telephelyen csurgalékvíz az inert hulladékkal részben 

vagy teljesen feltöltött kazettákban keletkezik. A hulladék jellege miatt a keletkező csurgalékvíz a környezetre 

veszélyt jelentő szennyezőanyagokat nem tartalmaz. Veszélyes, vagy szennyező anyagokat tartalmazó 

hulladékot a telepen nem vesznek át, az ilyen hulladék átvételét beérkezéskor visszautasítják. A telephely 

megfelelő műszaki védelemmel lett ellátva, ezért a szennyezőanyagok csapadékkal történő bemosódása 

kizárható. 

 

A szociális vízhasználat sekélymélységű fúrt kútból történik (vízjogi üzemeltetési eng.: 65081-6-8/2015., érv.: 

2020 augusztus 31.). A keletkező szociális szennyvizet zárt szennyvíztároló medencében gyűjtik elszállításig. 

A telephelyen a talajvíz szennyezettségi állapotának nyomon követésére 3 db figyelőkútból álló monitoring 

rendszert építettek ki (vízjogi üzemeltetési engedély: 65081-3-2/2010, érv.: 2020. január 31.). 

 

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység - a rendelkező részben megadott feltételek 

betartásával - megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak. 

 
A rendelkező részben tett előírásaink indokolása: 

Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő, az alábbi jogszabályok alapján: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 4.§ (1) bek. 

szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak 

betartásával hozzájárulni. 

 

A 219/2004. (VI.21.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának 

biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

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

 

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység 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. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2018. augusztus 30. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni. 

 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 
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Szakhatósági állásfoglalásomat az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. számú táblázat 2. és 

3. pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével 

adtam ki.” 

 

* 

 

A telephely elhelyezkedése: 

 

A Kiskunhalas, 0181/65 hrsz. alatti telephely Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő testületének 

29/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet Kiskunhalas Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási 

tervének jóváhagyásáról szóló 8/2001. (III.01.) Ktr. számú rendelet módosítása alapján az ingatlan 

hulladékkezelő területen (a hatályos szabályozási tervlapon KB) található. Közvetlen környezetében 

mezőgazdasági- (MV, MT) és erdőterületek (EG) helyezkednek el, amelyeken elszórtan tanyaépületek 

vannak. Az inert hulladéklerakó Kiskunhalastól Kecel irányába, a kiskunhalasi zártkertek szélén, a 

városközponttól 4 km-re helyezkedik el. 

 

A tervezett tevékenység: 

 

A hasznosítási technológia elsődleges célja az, hogy a természetes talajok minőségi kritériumait közelítő, 

vagy azt elérő mesterséges talaj anyag álljon elő, mely alkalmas a homok kitermelés során keletkező tájseb 

megszüntetésére, ugyanakkor lehetőséget biztosít a terület erdőgazdálkodási célú hasznosításához. A 

mesterséges talaj anyag a leművelt bányagödör területére kihelyezve polidiszperz rendszert alkotva, 

szervetlen (agyagásványok, tápanyagok), szerves (huminanyagok, szerves, stabilizálódott bomlástermékek) 

és biotikus (mikroflóra, fauna, enzimek) komponenseket is tartalmaz. A mesterséges talaj biológiailag 

stabilnak tekinthető, ugyanakkor alkalmas a leművelt bányagödör (jelenleg inert hulladéklerakó) kellő 

tömörségben történő feltöltésére, amely a későbbiekben nem roskad, nem süllyed. 

 

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

 

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a 

komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az 

összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel); 

R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös.  

 

A tevékenység volumene: 

 

Azonosító 

kód 
MMEEGGNNEEVVEEZZÉÉSS  

Mennyiség 
(tonna/év) 

01 05 04 édesvíz diszperziós közegének 

6 000 01 05 07 baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó 

01 05 08 klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék 

19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt 6 000 

ÖÖSSSSZZEESSEENN::  12 000 

 

Az átvételre tervezett biológiai stabilizációt igénylő hulladék (előírástól eltérő minőségű komposzt) magas 

tápanyag, szervesanyag és mikroelem tartalommal rendelkeznek, a biodegradációt követően stabilizált 

anyaguk az egyéb nem veszélyes hulladékokkal (melyek a végtermék struktúr/vázképző elemei, ásványi 

anyag-pótló anyagok) együtt alkotják a mesterséges talaj anyagot. 

 

A prizmás rendszerben történő kezelés (a hulladékok biodegradációs stabilizációja) során a bomlóképes 

szervesanyag-tartalom aerob folyamatok során, biológiai úton stabilizálódik. Jelen esetben a hulladékok 

szervesanyag-tartalmának mesterséges degradációja olyan irányított biológiai folyamat, amelyben megfelelő 
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tápanyagarányok, nedvességtartalom, hőmérséklet és levegőztetés mellett a szerves és szervetlen anyagok 

lebontódása, majd felépítése megy végbe optimális körülmények között. 

 

Az aerob folyamat alapvetően az összeállított prizmák hőmérséklet mérésével jellemezhető. A szerves anyag 

stabilizációja a prizmák összeállítását követően 1-2 napon belül felfut, a hőmérséklet a szervesanyag-

tartalom mennyiségének függvényében az 35-55 C értéket is eléri, majd a bontható szerves anyagok pár 

napig tartó intenzív degradációját követően lassan lecseng, míg a prizma felveszi a környezetének 

hőmérsékletét. A stabilizációs folyamat időtartama 20-30 nap.  

 

Az előzőekben felsoroltaknak való megfeleléshez az átvételre tervezett hulladékok köre biológiailag 

stabilizálható szerves összetevőket, illetve föld/földszerű vázképző hulladék anyagokat is tartalmaz. A 

végtermék a bányagödör feltöltését is megoldó rendeltetésén túl, a telepített növényzet (jelen esetben erdő) 

megtelepedését, túlélését is biztosítja. A hulladékok bontható szerves anyag tartalmának biológiai 

stabilizációja azok anyagában jelenlevő heterogén rendszert alkotó baktériumok konzorciumának 

tevékenysége során létrejövő aerob folyamat, melynek optimalizálásával (megfelelő tápanyagarányok, 

nedvességtartalom, hőmérséklet és levegőztetés), és a megfelelő hulladék keverék kompozíció 

összeállításával a kívánt végtermék minőség előállítható. 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Természet- és tájvédelem 

Az érintett külterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 

területnek. A terület antropogén hatásoknak kitett. A rendelkezésre álló információk alapján a tevékenység 

védett természeti értéket nem érint. A tevékenység nem okoz természetvédelmi érdeksérelmet, nem 

ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, az előzetes vizsgálati dokumentációt táj- és 

természetvédelmi szempontból elfogadjuk, környezetvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását nem indokolt. 

 

Földtani közeg védelme 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

A terület 2 %-os lejtésű felszín kialakítása miatt a csapadékvíz egyenletesen szétterül és a homokos talajban 

elszikkad. A kezelőtér fel nem töltött részére érkező csapadékvizek a szabad felszínről elpárolognak. 

Az engedélyes által, 2018-ban végzett földtani közeg állapotának vizsgálata alapján a talajminta vételi 

helyeken a vizsgált szennyezőanyagok koncentrációja egy esetben sem haladta meg a (B) szennyezettségi 

határértéket. 

 
A földtani közeg vonatkozásában az esetlegesen bekövetkező havária eset lehet például a munkagépek, 

illetve szállítójárművek okozta kisebb olajszennyezések. Havária esetén a szennyezés terjedése elkerülhető a 

sérült járművek műszaki mentése, az esetlegesen kijutott anyagok (pl.: olaj) felitatása által. A megfelelő 

technológiai- és környezetvédelmi előírások betartásával azonban a haváriaszerű események 

minimalizálhatók. 

 

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 Kiskunhalas külterületén, 0181/65 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el, a várostól kb. 1,5 km-

re, DNy-i irányban.  

A hatásterületen belül találhatóak zajtól védendő épületek. A HALAS-BAGGER Kft. a telephelyre 

vonatkozóan az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége által, 

65409-1-2/2009. számú határozatban megállapított zajkibocsátási határértékekkel rendelkezik. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatni kívánt 

hulladékhasznosítási tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő ingatlanoknál 65409-1-

2/2009. számú zajkibocsátási határértékeket megállapító határozatban leírt zajterhelést nem éri el, ezért a 

tevékenységnek zajvédelmi akadálya nincs. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A beruházással érintett terület közvetlen környezetében mezőgazdasági- és erdőművelés alatt álló területek 
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helyezkednek el, amelyeken elszórtan tanyaépületek találhatók. 

A vizsgált területre tervezett tevékenység levegőterhelő hatásait vizsgálva a dokumentáció készítője 

megállapította, hogy a munkaterületen anyagszállítást, mozgatást végző gépek kipufogógáz kibocsátásának 

hatásterülete a szállítási útvonalakra és azok közvetlen környezetére korlátozódik. Jelentősebb hatással a 

hulladék helyszíni elterítését, egyengetését végző gépek munkavégzése által keltett porterheléssel lehet 

számolni átmeneti jelleggel. A diffúz kiporzást folyamatos nedvesítéssel és a terület tisztán tartásával 

kívánják a legkisebb mértékűre csökkenteni. 

A tervezett tevékenység levegőterhelő hatása várhatóan nem jelentős, annak hatása a tevékenység 

környezetére korlátozódik. 

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.  

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző 

folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

A tevékenység a környezetére levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent a 

szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékhasznosító telephelyre beszállított hulladékok mennyisége 100 %-ban hasznosul. A 

hulladékkezelési tevékenység csomagolt vegyszer, illetve egyéb adalékanyagok felhasználását nem igényli, 

így a technológia alkalmazása során hulladék nem keletkezik. 

A hulladékkezelési műveleteket ellátó munkagépek, szállító járművek karbantartását szakszerviz végzi, így 

hulladék keletkezésével nem kell számolni. 

A hasznosítási technológia végterméke mesterséges talaj anyag, mely teljes egészében felhasználható a 

bányakitermelési tevékenység során létrejött bányagödör rekultivációjánál.  

A tervezett tevékenység során kommunális hulladék keletkezik, melynek tárolására szabványos zárt 

hulladékgyűjtő konténer kerül elhelyezésre, mely a kommunális szolgáltatóval kötött megállapodás alapján 

rendszeres időközönként kerül elszállításra. 

 

* 

 

Hatóságunk 2018. augusztus 30. napján – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – az Ákr. 25. 

§ (1) bekezdése alapján megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hatóságunk megkeresésére, a tevékenység helyi 

környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozására, valamint a 

településrendezési eszközökkel való összhangjára tekintettel kért nyilatkozatra vonatkozóan 2018. 

szeptember 13. napján az alábbi nyilatkozatokat tette. 

 

„A Halas-Bagger Kft. (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29.) által a Kiskunhalas, 0181/65 hrsz. 

alattiingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítására (mesterséges talaj előállítása) vonatkozó, 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához benyújtott, hivatalomhoz a fenti hivatkozási számú megkeresés mellékleteként megküldött 

Előzetes Vizsgálati Dokumentációval és Tombácz Szintia tervező (6725 Szeged, Pálfy u. 92.) által 

megküldött kiegészítéssel kapcsolatban a helyi településrendezési tervekkel való összhang megállapítása 

tekintetében a következő tájékoztatást adom: 

A Kormányhivatal által a fenti számú megkeresés alapján elérhetővé tett dokumentációt, valamint ahhoz a 

tervező által tett kiegészítést megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a Kiskunhalas, 0181/65 hrsz.-ú 

ingatlanon tervezett tevékenység Kiskunhalas város településrendezési eszközeiben foglaltakkal 

összhangban van, a tervezett tevékenység a tervező által benyújtott kiegészítésben foglaltak alapján a 

0181/70 hrsz.-ú ingatlant nem érinti. 

Tájékoztatom továbbá, hogy a 0181/70 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa kérelmet nyújtott be 

önkormányzatunkhoz, melyben annak övezeti besorolása módosítását kérte KB különleges homokbánya 

területre. Városunkban jelenleg folyamatban a településrendezési eszközeink felülvizsgálata, a folyamat 

megindításáról a múlt hónapban döntött a képviselő testület, ezért ezen felülvizsgálat keretében fog 

megtörténni a 0181/70 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolásának a módosítása is. Az eljárás várhatóan a jövő 

év második felében fog lezárulni, az ingatlanra ezt követően lehet majd a kérelmezett tevékenységet 

kiterjeszteni. 
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Véleményem a megkeresésben a hivatkozott tevékenység helyszíne alapján, Kiskunhalas Város Képviselő-

testületének Kiskunhalas Építési Szabályzatáról (HESZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 

8/2001.(03.01.) Ktr. számú rendelete, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2001. Kth. (Szerkezeti Terv) figyelembevételével alakítottam ki. 

Hatásköröm és illetékességem a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése határozza meg. 

A tájékoztatásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Akr.) 143. § (3) d./ 

pontja alapján, a 25. és 26.§-ok szerint adtam ki.” 

 

„Az Önök által hivatalomhoz küldött, 2018. augusztus 29-én kelt megkeresés - Halas-Bagger Kft. 

Kiskunhalas - nem veszélyes hulladékok hasznosítása - hulladékhasznosító telep létesítése tárgyú előzetes 

vizsgálati eljárás - kapcsán az alábbiakról nyilatkozom: 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység helyszíne - figyelemmel a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2005.(XI.30.) Ktr. sz. a helyi környezet védelméről, a közterületek 

és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló, a 17/2015. (VI.26.) Ktr. sz. egyes helyi jelentőségű 

természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló valamint a 22/2005.(VI.01.) az egyes területek helyi 

jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló rendeletére- nem érint helyi védettség alatt álló 

területet, illetve a helyi rendeletben rögzített természetvédelmi követelményekkel nem ellentétes. 

 

Véleményem a megkeresésben hivatkozott tevékenység helyszíne alapján (Kiskunhalas, 0180/65 hrsz.), 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2005.(XI.30.) Ktr. sz. a helyi környezet 

védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló, a 17/2015. (VI.26.) Ktr. 

sz. egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló és a 22/2005.(VI.01.) az egyes 

területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló rendeletére figyelemmel adtam ki. 

 

Nyilatkozatomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §. szerint az 1. sz. melléklet 19. táblázatának 64. sorában 

leírtakra figyelemmel, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 57. §-a alapján 

adtam ki.” 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárást lezáró döntésében a fentebbi nyilatkozatokat figyelembe vette. 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/04412-2/2018. számú végzésével függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 

2018. október 8. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység nem okoz 

jelentős környezeti hatást, ezért levegő- és zajvédelmi, földtani közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, 

illetve természetvédelmi szempontból a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat 

elvégzését nem írjuk elő. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében tájékoztatta az ügyfelet, a tervezett tevékenység 

milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg. 

 

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja. 

 

A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

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

értelmében – véglegessé válásra tekintet nélkül hivatalában és honlapján – közhírré teszi. 
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Hatóságunk a Rendelet 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban 

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

szövegének közhírré tételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg. 

 

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

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2018. október 5. 

 

 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró 

járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1. Tombácz Szintia (6725 Szeged, Pálfy u. 92.)               e-papír  

2. HALAS-BAGGER Kft. (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 29.)      14944068#cégkapu 

3. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  

(6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.)   – kifüggesztésre, külön levéllel, HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)                                                                                    tájékoztatásul, HKP 

5. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                                                     HKP 

6. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

     (6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28.)      HKP 

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                   HKP 

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

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)  HKP 

9. Hatósági Nyilvántartás 

10. Irattár 


