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Tárgy: Raklap és Tüzép Kft. Lajosmizse Bene tanya 513/A számú (0703/3 hrsz.) telephelyén SRF gyártás 

engedélyezése tárgyú – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 
A Raklap és Tüzép Kereskedelmi Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, 05/7. hrsz., rövidített elnevezés: Raklap 

és Tüzép Kft., KÜJ: 101 217 253, KTJ: 102 008 301, adószám: 13068260-2-13) – továbbiakban engedélyes 

– részére – a Lajosmizse, Bene tanya 513/A számú (0703/3 hrsz.) telephelyen SRF gyártás engedélyezése 
tárgyában – előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hatóságunk által a BK-05/KTF/01653-

17/2018. számon (KTFO-azonosító: 64343-15-12/2018.) kiadott határozatot az alábbiak szerint – 

hivatalból – a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás tekintetében módosítom, és a 

határozatot egységes szerkezetben az alábbiak szerint adom ki: 

 

 

A Raklap és Tüzép Kereskedelmi Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, 05/7. hrsz., rövidített elnevezés: Raklap 
és Tüzép Kft., KÜJ: 101 217 253, KTJ: 102 008 301) meghatalmazása alatt eljáró Együd Gabriella, a Zöld 

Iroda Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1171 Budapest, Postakocsi u. 72., rövidített elnevezés: Zöld Iroda 

Kft.,) ügyvezetője által 2018. március 10-én előterjesztett – a Lajosmizse, Bene tanya 513/A számú (0703/3 

hrsz.) telephelyen SRF gyártás engedélyezése tárgyú – 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: Rendelet) 3. számú melléklet 107. a) pontja alapján – „Nem veszélyes hulladék-hasznosító 
telep 10 t/nap kapacitástól” – minősül, ugyanakkor az engedélyezését kizáró ok merült fel, ezért az adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. 

 
 

Szakkérdés vizsgálata 

 

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 
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véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

 nem indokolt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. 

 

 

Szakhatósági állásfoglalás 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/1736-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft. (1171 Budapest, Postakocsi utca 72.) 2018. március 14-ei 

megkeresésére a Raklap és Tüzép Kft. (2724 Újlengyel, 05/7. hrsz.), mint ügyfél kérelmére a 6050 

Lajosmizse, Bene tanya 513/A, 0703/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő tüzép SRF gyártásának előzetes 
vizsgálati eljárásában az eljárást lezáró határozat kiadásához az alábbi felhívás mellett – vízügyi vízvédelmi 

hatáskörben - hozzájárulok.  

 

Felhívás: 

 

• Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által Árva Zsolt 

engedélyesnek kiadott 89.219-2-12/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2018. március 31. 

napján hatályát veszti. Az engedély módosítása szükséges. 

 

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.” 

 

* 

 
A hatóságunk által BK-05/KTF/01653-17/2018. számon (KTFO-azonosító: 64343-15-12/2018.) kiadott 

határozatot visszavonom. 
 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

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

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

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

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

szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van 

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

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

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

díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára 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, valamint az eljárás során a BK-05/KTF/01653-2/2018. számon (KTFO-azonosító: 64343-15-
1/2018.) hozott függő hatályú végzés, a BK-05/KTF/01653-12/2018. számú (KTFO azonosító: 64343-15-
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10/2018.) végzés, a BK-05/KTF/01653-14/2018. számú (KTFO-azonosító: 64343-15-11/2018.) tájékoztatás, 

valamint a BK-05/KTF/01653-17/2018. számon (KTFO-azonosító: 64343-15-12/2018.) kiadott határozat – 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben 
meghatározott – elektronikus úton való közléséről intézkedem. 

 

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

 

I N D O K O L Á S 
 

A Raklap és Tüzép Kereskedelmi Kft. meghatalmazása alatt eljáró Együd Gabriella, a Zöld Iroda 

Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője 2018. március 10-én a Lajosmizse, Bene tanya 513/A számú (0703/3 

hrsz.) telephelyen SRF gyártás engedélyezése tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti 
kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, annak elbírálása céljából. 

 

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

 

A kérelmező adatai: 

Neve:      Raklap és Tüzép Kft. 
Székhelye:     2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozó u. 7. 

KÜJ száma:    101 217 253 

KTJ száma:    102 008 301 
 

Az érintett telephely adatai: 

Helyrajzi száma:  6050 Lajosmizse, 0703/35 hrsz. (Bene tanya 513/A.) 
Területe:    2,591 ha 
Tervezett tevékenység:    SRF pellet gyártása       

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítette:  
Neve:     Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft. 

Címe:     1171 Budapest, Postakocsi u.72. 

 
A tervezett tevékenység a Rendelet 3. számú melléklet 107. a) pontja alapján – Nem veszélyes hulladék-

hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól – a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 
* 

 

A Rendelet 5. § (2) szerint a környezetvédelmi hatóság a határozatában 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és […] megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható. 
 

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. március 14. napján 
megkereste a létesítmény helye szerinti önkormányzat, a Lajosmizse Város Jegyzőjét, aki a település 

hirdetőtábláján közleményünket 2018. március 22. napja és 2018. április 9. napja között kifüggesztette. 

 

* 
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Szakkérdés indokolása 

 
A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a 
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a tervezett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket 

minőségi, mennyiségi, lefolyási szempontból nem érinti, illetve megállapítható, hogy átlagos meteorológiai 

viszonyok mellett 100 méteren túl kialakuló maximális légszennyező anyag koncentrációk nem érik el az 
egészségügyi határértéket, és ezen területen lakott épület nem található.  

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

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

KvVM-EüM együttes rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet, a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet, valamint a nem 
dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet B) pontja, 

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

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 
385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

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

Kormányrendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

 
* 

 

A szakhatóságot a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2018. március 14. napján. 
  

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását 35300/1736-1/2018. ált. számon 2018. március 27. napján 
adta meg. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 
 

„A Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft. (1171 Budapest, Postakocsi utca 72.) 2018. március 14-ei 

megkeresésére a Raklap és Tüzép Kft. (2724 Újlengyel, 05/7. hrsz.), mint ügyfél kérelmére a 6050 

Lajosmizse, Bene tanya 513/A, 0703/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő tüzép SRF gyártásának előzetes vizsgálati 

eljárásában az eljárást lezáró határozat kiadásához a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a hozzájárulását 

megadja. 
 

Az eljáró hatóság a tervdokumentációt elektronikus úton bocsátotta a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 

rendelkezésére az alábbi helyeken:  

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/442/6804847934330361414/publicLink/64343-15-1.zip  

vagy: https://is.gd/0A3bQP 

 
A rendelkezésre álló iratanyag alapján az alábbiakat állapítottam meg:   

 

Ügyfél 2009-ben pelletgyárat üzemeltetett, melyet 2012-ben leállítottak. Ügyfél célja a pelletgyár 

újraindítása, mellyel 160.000 t/év SRF tüzelőanyagot gyártana. 
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Vízellátás: 

 
A telephelyen technológiai célú vízfelhasználás nem keletkezik, csak szociális jellegű, amelyhez a szükséges 

vízigényt Árva Zsolt kútjáról biztosítják a 2018. március 31-ig hatályos Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 89.219-2-12/2013. számú vízjogi üzemeltetési 
engedély alapján. 

 

Szennyvízelhelyezés: 
 

Kommunális szennyvíz: 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A havi 4 m3 mennyiségű szociális szennyvizet földalatti zárt aknában 

gyűjtik, majd szakvállalkozóval szállíttatják el igény szerint. 
 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme, vízbázisvédelem: 

 
Az ingatlan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő, illetve távlati vízbázis 

védőterületét nem érinti, ugyanakkor a nagyvízi medret, illetve a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a 
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról valamint a folyók esetében a 

nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. 

(III.14.) Korm. rend. 2.§ (3) bekezdése alapján nagyvízi medret, felszíni vízfolyás parti sávját sem érinti.   

 
A tevékenység a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerinti szennyező 

anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő 

közvetett bevezetésével nem jár együtt.   
Csapadékvíz: 

 

A burkolt felületekről, épületekről lefolyó csapadékvíz a telephely zöld területein elszikkad. Mivel a 

hulladéktárolók fedettek, ezért a csapadék szennyező anyaggal nem érintkezik. 
 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a 

felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére, vízvédelmi szempontból 
jelentős környezeti hatással nem jár, így az előzetes vizsgálati eljárásában az eljárást lezáró határozat 

kiadásához vízügyi, vízvédelmi hatáskörben, a rendelkező rész szerinti felhívással hozzájárultam. 

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

(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 9. 

táblázata 2. és 3. pontjában biztosított hatáskörömben eljárva és az ott meghatározott szakkérdések 

vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
55. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg. 

 

Az Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és a 2 sz. melléklet 3. 

pontja állapítja meg. 

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

 

Kérem az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot megküldeni, továbbá a 

szakhatóságot megillető fellebbezési díjról szóló tájékoztatást határozatuk rendelkező részében 
szerepeltetni.” 

 

* 
 

A tervezett tevékenység: 

A hulladék-hasznosítási technológia 2009. évben került telepítésre a Lajosmizse, Bene tanya 0703/35 hrsz. 

alatt elhelyezkedő 3.700 m2 alapterületű csarnoképületben. A Kft. az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
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Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 64343-4-17/2012. számon kiadott, illetve a 64343-1-

5/2010. számon módosított, 64343-1-3/2009. számon kiadott engedélyek alapján 2012. évig folytatta 

hulladékkezelési tevékenységét.  
 

2015. június 15-én a Kft. a Lajosmizse, Bene tanya 513/A. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladék 

hasznosítása tárgyában előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára. A főosztály a 64343-7-15/2015. számú határozatában 

megállapította, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. A 

Határozattal szemben a Fellebbező képviseletében dr. Reichert Péter ügyvéd fellebbezést nyújtott be. Az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség az OKTF-KP/1853-5/2016. számú 

határozatában az elsőfokú határozatot – az indoklási rész megváltoztatása mellett – helybenhagyta. 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 64343-9-9/2016. 
hulladékgazdálkodási engedélyt adott a Kft. részére, melyet a 64343-9-12/2016. számon módosított.  

 

A hulladékok (alapanyagok) gyűjtése a csarnokból leválasztott 800 m2-es tároló részben történik, amely 4000 
m3 alapanyag zárttéri tárolását teszi lehetővé. A kész pelletek tárolóhelyét szintén a csarnok épületen belül 

alakították ki, 80-100 m3 kapacitással. További anyagtárolás a telephely délnyugati sarkában épült, 3 oldalról 

5 m magas beton oldalfalakkal ellátott silókban történik. A silók alapterülete 362 m2, illetve 290 m2, 
tárolókapacitásuk 1810 m3 és 1450 m3. 

 

Az előválogatott hulladékból a Kft. granulált formájú szilárd tüzelőanyagot (pellet) kívánnak előállítani. 

Napi 30,3 t/h, illetve évente 160.000 t hulladék (alapanyag) feldolgozásával – a hulladékok víztartalma okán 
– mintegy 120.000-128.000 tonna pelletet terveznek előállítani. 

 

A munkafolyamat első lépése az hulladék fogadása, előkészítése, a következő lépés a szárítás, darálás, 
granulálás és hűtés, befejező lépésként, a pellet tárolása, illetve kiadása történik meg.  

 

A telephelyen kezelni kívánt hulladékok: 

 

Azonosító 

kód 
Megnevezés 

Mennyiség 

t/év 

3 
Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, 

papír- és kartongyártásból származó hulladékok 
 

03 03 
Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási 

hulladékok 
 

03 03 10 
Mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és 

fedőanyag-iszapok 
2 000 

15 

Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató 

anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és 

védőruházat 

 

15 01 
Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött 

települési csomagolási hulladékokat) 
 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 10 000 

15 01 03 Fa csomagolási hulladékok 10 000 

19 

Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük 

telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és 

iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok 

 

19 12 

Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. 

osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó 

hulladékok 

 

19 12 10 Éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 75 000 

19 12 12 
Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével 

nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 
60 000 
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20 

Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, 

kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az 

elkülönítetten gyűjtött 

 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)  

20 01 38 Fa, amely különbözik a 20 01 37-től 3 000 

 
 

Várható környezeti hatások: 

 
Hulladékgazdálkodás 

A kiegészített előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a hasznosítási technológiában 191210, 191212 

azonosítási számú hulladékokat is fel kívánnak használni a gyártani kívánt pellet alapanyagaként.  
 

Az előzőekben felsorolt, esetenként változó összetételű és anyagi minőségű hulladékokat is tartalmazó 

hulladékokból pelletálás követően olyan pellet anyag készül, amely a változó anyagi összetétel miatt 

továbbra is hulladék státuszú és csak hulladékégető berendezésben égethető el a hulladékégetés műszaki 
követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet szerint meghatározott körülmények között és légszennyezőanyag kibocsátási 

határérték betartása mellett. 
 

A telephelyi pellet gyártás, mivel az alapanyag a hulladék státuszát nem veszíti el jelen esetben a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (későbbiekben Ht.) 3. melléklet szerint R12 – „Átalakítás az R1–R11 

műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a 
hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett 

válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);” –, illetve a 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. g) pontja szerint E02-07 előkezelésnek minősül. 
 

A kérelmező a tevékenységet a Ht. 3. melléklet szerint R1 „Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként 

történő felhasználás vagy más módon energia előállítása;” kezelésnek tekinti. 
A téves besorolás a kezelési kód megnevezésében egyértelműen kitűnik, mivel a telephelyen az előállított 

SRF pellet hulladékból tüzelőanyag felhasználás, vagy energia előállítás nem történik, hanem annak gyártása 

tervezett. 

 
A hulladék alapanyagból előállított pellet hulladék státuszának megszűnését a kérelmező a 2018. április 16-

án érkeztetett, „A Raklap és Tüzép Kft. által végzett tevékenységhez kapcsolódó előzetes vizsgálati 

dokumentáció” című, az előzetes vizsgálati dokumentáció kiegészítéseként benyújtott, tényállást tisztázó 
beadványában a Ht. 9. § (1) bekezdés a), b), c) d) pontjaiban előírtak teljesülésével indokolta. 
Hatóságunk a Ht. 9. § (1) bekezdés a) pont teljesülését nem tartja elfogadhatónak.  

 
A Ht. 9. § (1) bekezdés a) pontjában szerepel, hogy „Hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a 

továbbiakban nem tekintendő hulladéknak a következő feltételek együttes teljesülése esetén: meghatározott 

célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják”. 
 
Az előállítandó pellet tüzelőanyagot energiahordozóként történő felhasználásra, tehát meghatározott célra 

állítják elő, azonban, a hulladék pellet tüzelőanyag felhasználása nem mondható általános jellegű 

felhasználásnak, mivel az így előállítani tervezett pellet elégetése hatóságunk állásfoglalása szerint csak a 
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet előírásait speciálisan kielégítő berendezésben égethető el, amely berendezés 

nem nevezhető a közhasználatban általánosan meglévő berendezésnek. Minden berendezést egyedi módon 

kell ellátni hulladék égetésre alkalmas légtisztító rendszerrel. Az égető berendezés üzemeltetése csak a 

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet előírásai szerint történhet. 
 

A kérelmező az előzetes vizsgálati dokumentációban, valamint a tényállás tisztázási  felhívásra adott 

válaszában (ikt. szám: BK-05/KTF/01653-12/2018., KTF azonosító: 64343-15-10/2018.) hivatkozik az MSZ 
EN 15359 jelű szabványra, amelynek történő megfelelést igazoló tanúsítványt az előzetes vizsgálati 

dokumentáció 5. mellékleteként csatoltak. Az MSZ EN 15359 jelű szabvány a szilárd újrahasznosítható 

tüzelőanyagok jellemzéséről és osztályozásáról szól. A szabvány 4. oldalán található „Előszó” című 
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fejezetben leírtak szerint, a kérelmező által is gyártani kívánt SRF (pellet) még mindig hulladék, amelyet 

olyan égető- és együttégető-üzemekben való elégetésre szántak, amelyek megfelelnek a hulladékégetésre 

vonatkozó 2000/76/EK irányelv (WID) előírásainak. A szabvány 5. oldalán található „Bevezetés” című 
fejezet 3. bekezdése említést tesz arról, hogy „Az SRF hulladékjellege, a Hulladék keretirányelv 

(2008/98/EK) 6. cikkelye szerint, közösségi vagy nemzeti szinten megszűnhet, ha bizonyos kritériumoknak 

megfelel. Az ilyen döntések meghozataláig, az SRF-et azokban az üzemekben lehet felhasználni, amelyek a 
2000/76/EK irányelv hatálya alá tartoznak.” A Hulladék keretirányelv (2008/98/EK) 6. cikkely 1. pontja 

szerint, „Egy adott hulladék megszűnik a 3. cikk 1. pontja értelmében hulladék lenni, amennyiben 

hasznosítási műveleten, beleértve az újrafeldogozást, esett át, és megfelel az alábbi feltételekkel összhangban 
kidolgozandó konkrét kritériumoknak: 
a) az anyagot vagy tárgyat általánosan használják, adott rendeltetéssel; 

b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca, vagy van rá kereslet; 

c) az anyag vagy tárgy megfelel az adott rendeltetések műszaki követelményeinek és a termékekre 
vonatkozó hatályos jogszabályoknak és előírásoknak; és 

d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem idéz elő általános káros környezeti vagy egészségügyi hatásokat. ”  

A kérelmező által gyártani kívánt SRF megfelel a szabványnak, azonban a szabványban hivatkozott 
Hulladék keretirányelv (2008/98/EK) 6. cikkelye szerinti hulladékstátusz megszűnésének  feltétele nem áll 

fenn. Az SRF gyártás nem minősül hasznosítási műveletnek, a Ht. 3. melléklet szerint R12 – „Átalakítás az 

R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában 
foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket 

megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy 

elkülönítés);” –, illetve a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. g) pontja szerint E02-07 

előkezelésnek minősül.  
Hulladék keretirányelv (2008/98/EK) 6. cikkely 1. a) pontjátnem tekinti teljesítettnek. Az előállítani tervezett 

pellet tüzelőanyagot  energiahordozóként történő felhasználásra, tehát adott rendeltetéssel használják, 

azonban, a hulladék pellet tüzelőanyag felhasználása nem mondható általános jellegű felhasználásnak, mivel 
az így előállítani tervezett pellet elégetése hatóságunk állásfoglalása szerint csak a 29/2014. (XI. 28.) FM 

rendelet előírásait kielégítő berendezésben égethető el, amely berendezés nem nevezhető a közhasználatban 

általánosan meglévő berendezésnek. 

 
Természet- és tájvédelem 
A tevékenységgel érintett külterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek és 

Natura 2000 területnek sem. Már meglévő telepről van szó, azért az ingatlan antropogén hatásoknak erősen 
kitett. Az ingatlanon védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról a hatóságnak nincs 

tudomása. A fentiek alapján a tevékenység nem okoz természetvédelmi érdeksérelmet, nem ellentétes a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, az előzetes vizsgálati dokumentációját táj- és 
természetvédelmi szempontból elfogadjuk, környezetvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását nem tartjuk 

indokoltnak. 

 

Földtani közeg védelme 
Technológiai szennyvízkibocsátás a tervezett tevékenység során nem várható. 

A talaj esetleges szennyeződésére a zárt technológia és a műszaki védelemmel ellátott épületek miatt nem 

kell számolni, azonban a lehetséges havária esetek elkerülése az üzemelési utasítások maradéktalan 
betartásával, a tevékenység során alkalmazásra kerülő járművek, berendezések, munkaeszközök folyamatos 

karbantartásával biztosítható. 

 
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 a Lajosmizse, 0703/45 hrsz. alatti ingatlanon helyezkedik el. A telephelyen hulladékból 
kívánnak tüzelőanyagot (pellet) gyártani. A legközelebbi zajtól védendő épületek a telephely súlypontjától 

200 m-re, 256 m-re illetve 280 m-re találhatóak. 

Az üzemet folyamatosan, 3 műszakban (0-24 óra) kívánják működtetni. A célforgalom a közlekedésből 
eredő zajterhelést jelentősen nem emeli.  
Az előzetes vizsgálati dokumentáció számításai alapján megállapítható, hogy a tervezett létesítmény 

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

együttes rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el.  
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Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett beruházással érintett ingatlan Lajosmizse központjától 6 km-re, délnyugati irányban helyezkedik 
el. Az ingatlan környezetében mezőgazdasági művelés alatt álló területek, tanyák találhatók. A létesítmény 

térsége a ritka beépítésnek, a jó átszellőzésnek és a forgalmas úthálózatok hiányának köszönhetően 

megfelelő levegőminőségű területnek tekinthető.  
 

A telephelyen korábban faapríték és fűrészpor alapanyagra alapozva pelletgyártási tevékenységet végeztek, 

azonban a jövőben SRF tüzelőanyag gyártására kívánnak áttérni. A technológiához 8 db engedély köteles 
légszennyező pontforrás kapcsolódik. A beérkezett alapanyag szárításához szükséges hőenergiát 2 db 

fatüzelésű kazán biztosítja (P1, P2). A szárítóalagútból származó nedves levegőt 4 db ventilátor egy-egy 

kürtőn (P3, P4, P5, P6) keresztül vezeti a szabadba. A korábbi technológiához tartozó darálási művelethez 

kapcsoló porleválasztó áthelyezésre kerül a légáramú osztályozó területére (P7). A pellethűtőből származó 
elszívott levegő a P8 jelű kürtőn keresztül távozik a szabadba, melyhez porleválasztó ciklon kapcsolódik. A 

benyújtott dokumentációban feltüntetett számítások alapján a pontforrások együttes hatásterülete a források 

súlypontjától számított 1218 m sugarú körvonal által lehatárolt terület. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás 

létesítése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő, a 

benyújtásra kerülő engedély kérelem alapján. Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély 

birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit a levegő 

védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 

 
A telepre irányuló célforgalom a környezeti levegő minőségében kimutatható változást várhatóan nem 

eredményez. 

 
A tervezett tevékenység a környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem 

jelent, a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

* 
 

Lajosmizse Város Jegyzője hatóságunk – a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére figyelemmel megküldött – 

megkeresésére, a tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 
szabályozására, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjára tekintettel a tárgyi eljárásra 

vonatkozóan hatóságunk irányába 2018. március 29. napján LMKOH/2046/2/2018. iktatási számon az alábbi 

nyilatkozatot tette. 
 

„Lajosmizse Város Önkormányza a Képviselő-testületének 2/2008.(1.23.) rendeletével jóváhagyott, többször 

módosított helyi építési szabályzata (a továbbiakban: HÉSZ) K9 jelű szabályozási tervlapja szerint a tárgyi 

ingatlan Gmg-1 jelű mezőgazdasági gazdasági övezetben van, ami szerint a megkeresés szerinti tevékenység 

a településrendezési eszközökkel összhangban van.  

 

A tervezett létesítmény helyi természetvédelmi követelményekkel nem ütközik.” 

 
* 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/01653-2/2018. számú végzésével függő 
hatályú döntést hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 

2018. április 24. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Hatóságunk a határozat rendelkező részében, mivel az előzetes vizsgálat során hulladékgazdálkodási 

szempontból a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, a Rendelet 5. § (2) bekezdés c) és ca) 

pontja alapján ennek tényét rögzítette és megállapította, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható. 
 

Hivatalunk az Ákr. 3. §-ára tekintettel hivatalból felülvizsgálta a BK-05/KTF/01653-17/2018. számon 

(KTFO-azonosító: 64343-15-12/2018.)hozott határozatot és az alábbiakat állapította meg: 
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Az Ákr. 143. § (1) bekezdése szerint e törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a 

megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
 

Az Ákr. 141. §-a szerint ez a törvény 2018. január 1. napján lép hatályba.  

 
Az Ákr. 26. § (1)-(2) bekezdése szerint a hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: 2015. évi 

CCXXII. törvény) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, 
írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és 

az eljárásban résztvevőkkel. 

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél 

választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - módra 
áttérhet. 

 

Az Ákr 35. § (2) bekezdése értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a 
kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni. 

 

A 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (1) bekezdése kimondja, hogy az 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti 
jogalanyok 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az e törvényben 

meghatározottak szerint biztosítani. 

 

A 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont a) alpontja alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatala az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek körébe tartozik. 
 

A 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a 
feladat és hatáskörükbe tartózó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik 

igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő 

elektronikus intézését az e részben meghatározottak szerint kötelesek biztosítani. 

  
A 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésének aa) pontja szerint, ha nemzetközi szerződésből eredő 

kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus 

ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében az ügyfélként eljáró 

gazdálkodó szervezet. 

 
A 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 23. pontja szerint gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 
törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e 
törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal 
nem rendelkező egyesület, alapítvány. 
 

A 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (1) foglaltak szerint a gazdálkodó szervezet ügyfél - törvény eltérő 

rendelkezése hiányában a nyilvántartásba vételét, ha a gazdálkodó szervezet működéséhez jogszabály által 

rendszeresített nyilvántartásba vétele nem kötelező, létrejöttét követő 8 napon belül - köteles bejelenteni az 
ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: Rendelkezési Nyilvántartás) az elektronikus 

kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség), amely lehet  

 biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy  

 a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőség.  

 
A 2015. évi CCXXII. törvény 14. § (8) bekezdése rögzíti, hogy ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos 

elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus 

kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem 
teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, 

törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását. 

 

A 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (5) bekezdés szerint, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele 
vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást – vagy az elektronikus kapcsolattartás módját – kötelezővé 



11 
 

 
 

teszi, az e követelményeknek meg nem felelő nyilatkozat – a törvényben meghatározott és a (4) bekezdésben 

foglalt esetek kivételével – hatálytalan.  

A 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (3) bekezdése szerint törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott 
kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során 
az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása 
elengedhetetlen. 

 
Az Ákr. 85. § (3) bekezdése értelmében a hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén hivatalos iratként 
vagy a 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. 
 
A Raklap és Tüzép Kft. és a Zöld Iroda Kft. hivatalos elektronikus elérhetőséggel rendelkezik, valamint 

gazdálkodó szervezet jogállásából adódóan köteles az elektronikus ügyintézésre, hivatalunk pedig köteles 

vele írásban, a 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton kapcsolatot tartani, azonban 
az eljárás során hozott döntéseket – jogszabálysértő módon – postai úton küldte meg a gazdálkodó 

szervezeteknek. 

 
Továbbá megállapítom, hogy a BK-05/KTF/01653-17/2018. számon (KTFO-azonosító: 64343-15-12/2018.) 

hozott határozat jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás része jogszabálysértő. 

 
Az ügyfél a határozattal szembeni jogorvoslati kérelmét - habár elektronikus kapcsolattartásra köteles - nem 
az erre szolgáló elektronikus felületen és úton terjesztette elő, amelyből következően kérelme hatálytalan.  

Az Ákr. 120. § (1) bekezdése szerint, ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti 
szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől 

számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja. 

 
Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint – az átláthatóságra tekintettel – egységes 

szerkezetben módosítottam a tárgyi előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatot a jogorvoslat 

igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás tekintetében, továbbá a BK-05/KTF/01653-17/2018. számon 
(KTFO-azonosító: 64343-15-12/2018.) hozott határozatot visszavontam. 

 

A 2015. évi CCXXII. törvényben előírt elektronikus úton kapcsolattartási kötelezettségnek eleget téve 

hivatalunk jelen határozat mellékleteként ismételten – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – megküldi a fenti 

tárgyú előzetes vizsgálati eljárás során BK-05/KTF/01653-2/2018. számon (KTFO-azonosító: 64343-15-

1/2018.) hozott függő hatályú végzést, a BK-05/KTF/01653-12/2018. számú (KTFO azonosító: 64343-15-
10/2018.) végzést, a BK-05/KTF/01653-14/2018. számú (KTFO-azonosító: 64343-15-11/2018.) tájékoztatást 

valamint a BK-05/KTF/01653-17/2018. számon (KTFO-azonosító: 64343-15-12/2018.) kiadott határozatot. 

 

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

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

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a 2018. május 16-án kelt (hatóságunkhoz 2018. május 17-én érkezett) 

a Raklap és Tüzép Kereskedelmi Kft. által postai úton előterjesztett fellebbezésben foglaltakat 

fenntartja, úgy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározott elektronikus úton ismételten meg kell küldenie a rendelkező részben 

foglaltak szerint. 
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Amennyiben a fentieknek megfelelő módon ismételten előterjeszti a fellebbezését, úgy a jogorvoslati 

díjat nem kell ismételten megfizetnie, tekintettel arra, hogy a 2018. május 16-án kelt fellebbezés 

mellékleteként már igazolta annak megfizetését. 
 

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

értelmében – véglegessé válásra tekintet nélkül hivatalában és honlapján – közhírré teszi. 
 

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. június 25. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Borics Attila András 
a járási hivatalvezető helyett eljáró 

járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából 

 

 

 

Dr. Petrovics György 
Osztályvezető 
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Kapják: 

1. Raklap és Tüzép Kereskedelmi Kft. (2724 Újlengyel, 05/7. hrsz.) – melléklettel        Cégkapu (13068260)  
2. Zöld Iroda Környezetvédelmi Kft.  

(1171 Budapest, Postakocsi u. 72.) – melléklettel                                                        Cégkapu (14111189)                                      

3. Lajosmizse Város Jegyzője  
     (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)   – kifüggesztésre, külön levéllel, HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.)                                                                                  –tájékoztatásul, HKP 
5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

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

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 

     (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                   HKP 
7. Hatósági Nyilvántartás 

8. Irattár 

 


