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H A T Á R O Z A T 
 

 

 

Az AquaJet Ipari és Szolgáltató Zrt. (6326 Harta, Kékesi u. 88.) megbízásából a Környezet 

Műszertechnika Kft. (1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 32.) ügyvezetője, Pozsgai András által 2017. 

október 18. napján – Harta, Kékesi u. 88., 1726/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett kapacitásbővítés 

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

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

mellékletének 107. pontja alapján  – „Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól” – 

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

kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.  

 

A tervezett tevékenység a módosított hulladékgazdálkodási engedély 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: 

1. Az üzemelés nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely légszennyezést okoz, 

vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő. 
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2. A kivitelezésből és az üzemelésből származó zaj nem okozhat egészségügyi határértéket meghaladó 

zajterhelést a védendő homlokzatoknál. 

3. A kivitelezés és az üzemelés 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.  

 

II. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján tervezett kapacitásbővítés talajvédelmi szempontból 

megvalósítható azzal, hogy a tevékenység a környező termőföldekre káros hatással nem lehet, átfolyásból, 

elszóródásból adódóan termőföldre talajidegen anyag, iszap, egyéb technológiai szennyvíz és hulladék nem 

kerülhet. 
 

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 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/5895-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

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

Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt 2. ) 66884-9-4/2017. számú megkeresésére, az  AquaJet 

Ipari és Szolgáltató Zrt. (6326 Harta, Kékesi u. 88.) megbízásából a Környezet Műszertechnika Kft. (1116 

Budapest, Hunyadi M. út 32. ) által – a Harta, 1726/3 hrsz.  alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes 

hulladék gyűjtése, kereskedelme és hasznosítás kapacitásbővítés (gumiabroncs kezelés) tárgyában benyújtott 

előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához előírás 

nélkül hozzájárulok.  

 

A tevékenység (tervezett bővítés) vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely 

miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.  

 

A vízügyi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a telephely termelő és visszasajtoló kútja csak az 

üzemeltető nevére kiadott, és hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltethető.    

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.  

 

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

az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet.” 

 

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

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

Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 

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

díjtétel 50 %-a, azaz 125.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

emelkedik. 

 

 

 

 I N D O K O L Á S 

 

 

Az AquaJet Ipari és Szolgáltató Zrt. (6326 Harta, Kékesi u. 88.) megbízásából a Környezet Műszertechnika 

Kft. (1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 32.) ügyvezetője, Pozsgai András 2017. október 18. napján – 

Harta, Kékesi u. 88., 1726/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett kapacitásbővítés tárgyában – előzetes vizsgálati 

dokumentációt nyújtott be hatóságunkhoz, amely alapján 2017. október 18. 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: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Harta település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 250.000 Ft-ot – a kérelem benyújtásával egyidejűleg 

megfizette. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg: 

 

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 107. pont alapján – „Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap 

kapacitástól” – a hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra 

kötelezett tevékenység. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

Név:     Környezet Műszertechnika Kft. 

Székhely:    1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 32. 

 

Az engedélyes adatai: 

Neve:   AquaJet Ipari és Szolgáltató Zrt. 

Székhely:   6326 Harta, Kékesi u. 88. 

KSH-szám:  25140835-7219-114-03 

KÜJ szám:  132 519 429 

KTJ szám:  102 019 868 

Telephely: 6326 Harta, Kékesi u. 88. 

Tervezett tevékenység kapacitása:  9 500 t/év nem veszélyes hulladék gyűjtése és kereskedelme, 7 600 

t/év nem veszélyes hulladék hasznosítása  
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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); 

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, pelletkészítés, szárítás, zúzás, 

kondicionálás vagy elkülönítés). 

 

Kezelni kívánt hulladékok:  

Azonosító 

kód 
MMEEGGNNEEVVEEZZÉÉSS  

Mennyiség 
(tonna/év) 

Gyűjtés, 

kereskedelem 
Hasznosítás 

16 
A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT 

HULLADÉK 

16 01 

a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű 

(ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint 

karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 

08 alcsoportokban meghatározott hulladék) 
16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 9 500 7 600 

 

A telephelyre a hulladékokat a termelők, illetve engedéllyel rendelkező szállító vállalkozások szállítják be. A 

hulladékok mérlegelése a szomszédos ingatlanon található hídmérlegen történik. A beérkező hulladékokat 

szemrevételezéssel ellenőrzik, majd a feliratozással is megjelölt 1420 m
2
-es szabadtéri területen helyezik el. 

Az anyagmozgatást kézi erővel, illetve targoncával végzik. A telephelyen egyidejűleg legfeljebb 90 tonna 

kezelésre váró és kezelésen átesett gumihulladék tárolható. 

A hasznosítási művelet előtt a hibás, szálszakadt gumiabroncsokat külön válogatják, mivel azok a vizes 

nagynyomású őrlési technológiára alkalmatlanok. Ezeket a gumiabroncsokat engedéllyel rendelkező kezelő 

részére adják át. 

A gumiabroncsokat a kb. 650 m
2
-es üzemcsarnokba targoncával szállítják be, ahol azokat vízsugárral 

tisztítják meg. A megtisztított abroncsokat célgépbe helyezik, úgy, hogy az abroncsokat előzetesen egymás 

mellé sorban egy tengelyre fűzik. A célgépben 1500 bar nyomással megtörténik a gumiabroncs futó 

felületének őrlése. Az őrletet tartalmazó zagyot gyűjtőkádban gyűjtik, melyet csővezetékkel és speciális 

szivattyúval egy szeparátorba vezetnek. A szeparátorban megtörténik az őrlet és a víz különválasztása. A 

földnedves gumiőrleményt vályús csigán át, szárító berendezésbe vezetik.  A kiszárított őrletet frakciók 

szerint szitálással osztályozzák és csomagolják 3 - 5 kg-os kiszerelésben, vagy igény szerint big-bag 

zsákokban. Az egységcsomagokat alapanyag raktárban helyezik el. A Kft. telephelyén előállított gumipor 

alapanyagnak, terméknek minősül, melyet laborvizsgálatokkal, gyártói jelentésekkel igazolnak. Az előállított 

gumiport termékgyártási célra értékesítik. Az előállított gumipor termék adatlappal rendelkezik, melyet a 

termék értékesítésekor a vásárló rendelkezésére bocsátanak. 

 

* 

 

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

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

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

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

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

létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény – azon kiegészítéssel, miszerint a 

kérelem és mellékletei a hivatal 3. számú irodájában ügyfélfogadási időben megtekinthető – Harta 

Nagyközség Önkormányzati Hivatalának hirdetőtábláján 2017. november 06. napjától 2017. november 21. 

napjáig kifüggesztésre került.  

A közleménnyel kapcsolatban észrevétel nem érkezett, a betekintési lehetőséggel nem éltek. 
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* 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

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

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

közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet megállapított közegészségügyi, 

környezet-egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam elő. 

Szakmai álláspontomat „A környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és 

az 5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és 

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

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

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

és (5) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A szakkérdés vizsgálata a megkeresés, az elektronikusan rendelkezésre bocsátott vizsgálati dokumentáció 

(készítette: Környezet Műszertechnika Kft., 1116 Budapest, Hunyadi M. u. 32., készült: 2017. 09-10. hó), 

valamint a 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1) és (3) bekezdése, 48. § előírásai alapján történt. A megyei 

kormányhivatal talajvédelmi hatósági jogkörét a 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 52. § (1) bekezdése 

állapítja meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § 

(1) bekezdése tartalmazza.   

 

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

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

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

28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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 környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

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

31. napján. 

  

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

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását 35300/5895-1/2017. ált. számon megadta.   

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Természetvédelmi Főosztálya (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt 2. ) 2017. november 02-án   érkezett 

66884-9-4/2017.számú megkeresésében az  AquaJet Ipari és Szolgáltató Zrt. (6326 Harta, Kékesi u. 88.) 

megbízásából a Környezet Műszertechnika Kft. (1116 Budapest, Hunyadi M. út 32. ) által – a Harta, 1726/3 

hrsz.  alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme és hasznosítás 

kapacitásbővítés (gumiabroncs kezelés) tárgyában folytatott előzetes vizsgálati eljárásban szakhatóságként 

megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.  

 

A Környezet Műszertechnika Kft. (1116 Budapest, Hunyadi M. út 32. ) tervező által készített előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg.  
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Az AquaJet Ipari és Szolgáltató Zrt. (6326 Harta, Kékesi u. 88.) a Harta, Kékesi út 88., 1726/3 helyrajzi 

számú ingatlanon termékként tovább nem használható gumiabroncs hulladék telephelyi begyűjtését végzi a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezet és Természetvédelmi Főosztály által 66884-5-11/2015. 

számon kiadott hulladékkezelési engedély alapján, mely 2020. 06.30-ig hatályos. 

 

A kérelmező a telephely hulladékkezelési technológia kapacitásának növelését tervezi, új gyártósor 

beállításával.  

A jelenleg engedélyezett hulladék hasznosítási kapacitás: 2000 t/év, bővítés után: 7600 t/év 

A jelenlegi hulladék gyűjtési, kereskedelmi kapacitás:  2500 t/év, bővítés után: 9500 t/év 

 

Vízellátás: 

A telephely szociális célú vízellátása a települési vezetékes vízhálózatról történik.  

A hulladékkezelési technológia vízigényét jelenleg a települési vezetékes vízhálózatról biztosítják.  

 

Az őrlési technológia során felmelegedett vizet vissza kell hűteni. A hűtés zártkörű víz-víz hőcserélőn 

keresztül történik, amelynek hidegoldali vizét jelenleg a telephelyen meglévő tüzivíz tárolóból keringetik. A 

melegebb időszak beálltával azonban a tüzivíz tároló vize a szükséges mértékben nem képes visszahűlni, 

ezért a hűtővízellátás biztosítására egy víztermelő és egy vízvisszasajtoló talajvízkút létesítését kérelmezték. 

Íy módon a termelő kútból szivattyúval kitermelt vizet nyomnák át a hőcserélőn, majd a kb. 5-10 °C-kal 

felmelegedett vizet a nyelő kútba juttatnák vissza.  

A telephelyen a tevékenységet korábban folytató HungaroJet Kft. (1031 Budapest, Nánási út 2.) 

35300/4244/2016. ált számú vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik a telephely technológiai hűtővíze 

ellátásának biztosítására,  1 db termelő és visszasajtoló kút kivitelezésére.  

 

A vízügyi hatóság  felhívta a figyelmet arra, hogy a vízilétesítmény csak az üzemeltető nevére kiadott és 

hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltethető.  

 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A szociális helyiségekben keletkező kommunális szennyvizet a szennyvízcsatorna hálózatba vezetik. A 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 4481-2/2014. számú befogadó nyilatkozata a hulladékgazdálkodási 

kérelem mellékletét képezi. 

Maga az őrléstechnológia zárt, visszakeringetéses vízkörrel rendelkezik, így technológiai szennyvizet nem 

bocsát ki. 

Csapadékvíz elvezetés 

A telephelyen a kezelt hulladékok típusából adódóan szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A 

csapadékvizek az ingatlanon belül elszikkadnak.  

 

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

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

 

 

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

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

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

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

 

A beruházás a vizek természetes lefolyására nincs hatással.  

 

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

kiadásához.  

 

 

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

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. melléklet II. 
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táblázata, illetékességét a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX. 04.) Korm. rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdése, a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg.  

 

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

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

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

 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kérem az érdemi határozat megküldését.   

 

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

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.”  
 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Hulladékgazdálkodás 

A telephelyen az előírásoknak megfelelő üzemi gyűjtőhely és hulladéktároló hely üzemel (66884-6-2/2015. 

sz. határozattal jóváhagyva). A veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtéséről gondoskodnak.   

A gumiabroncsok mosása során keletkező mósólé a mosórács alatti medencébe gyűlik össze, ahonnan 

szükség szerinti időközönként eltávolítják, majd az üzem hulladéktároló helyén gyűjtik hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásig. A leőrölt, futófelület nélküli, saját technológiában már 

nem kezelhető gumiabroncsokat (azonosító kód: 19 12 12) engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át, 

melyeket a telephelyen elkülönített módon deponálnak átadásig.  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett bővítési tevékenységet Harta település K-i oldalán a 1726/3 hrsz. alatti ingatlanon végzik. Az 

ingatlant közútról lehajtva lehet megközelíteni. A telephelyet Ny-ról és D-ről ipari területek és lakóházak, K-

ről és É-ról mezőgazdasági területek határolják.  

A területen a környező mezőgazdasági területek diffúz kibocsátásai, a lakossági, valamint az ipari 

kibocsátások jelentik az alapállapotot. 

A tervezett tevékenység új létesítmények építésével nem jár, a már meglévő telepi infrastruktúra lesz 

használatba véve. A bővítés során bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesül.  

Levegőterhelő források a tevékenységhez kapcsolódó gépjárműforgalomból és a telepen belül működő gépek 

emisszióiból származnak, illetve az őrlési és osztályozási légtechnikához kapcsolódnak. Az elszívott és a 

leválasztó rendszerekkel megtisztított levegőt a ventilátor-helyiségbe vezetik, ennek felületi nyílásán jut a 

tisztított levegő a környezetbe. 

Az üzemeltetési sajátosságok, a várható légszennyező anyag kibocsátás és a környezeti adottságok 

figyelembe vételével a dokumentáció készítője a levegővédelmi szempontú közvetlen hatásterületként a 

létesítmény telephely közvetlen környezetének 61 méteres körzetét határozta meg. A munkagépek és 

szállítójárművek, mint mozgó légszennyező források mozgását a porszennyezésen felül, a kipufogógázok (a 

dízelolaj elégetése révén keletkező SO2, elégetlen CH, CO, NOx, szilárd légszennyező anyag) által okozott 

többlet-légszennyezettség fogja jellemezni. A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok a levegő 

minőségére feltehetően csekély hatással bírnak. 

A dokumentációban vizsgálják a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát.  

A benyújtott dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található eszközöket, folyamatokat, a termelési 

tényezők (munkaerő, nyersanyagok, termékek) minőségét és mennyiségét, valamint a telephelyi célforgalom, 

infrastruktúra megbízhatóságát az éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja. 

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 

szükséges szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 
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Zaj- és rezgésvédelem 

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik.  

A telephely Soltvadkert külterületén található a 0394/74 hrsz. alatti ingatlanon, gazdasági, kereskedelmi, 

szolgáltató övezetben (Gksz). A szomszédos ingatlanok szintén Gksz övezetbe, illetve mezőgazdasági 

övezetbe tartoznak. A telephely a lakóövezet határától kb. 265 m-re fekszik. A legközelebbi zajtól védendő 

épületek a telephelytől 65 m-re, Gksz övezetben, illetve 287 m-re, kisvárosias lakóövezetben helyezkednek 

el. 

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

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen történő nem veszélyes 

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

EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet meghatározott határértékeket nem éri el. A dokumentációban leírt 

hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület és védett terület. 

  

Természet- és tájvédelem 

A tevékenységgel érintett belterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek és 

Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül nem érinti, a 

telephely művelésből kivont, antropogén hatásoknak erősen kitett terület, valamint a beruházás, technológiai 

bővítés során már létező épületen belül fognak létesülni új berendezések, így a tevékenység nem ellentétes a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 

Földtani közeg védelme 

A gumihulladék-hasznosító üzem üzemeltetése során kockázatos, környezetre veszélyes anyagot kizárólag 

szigetelt körülmények között tárolnak és használnak fel. 

 

Vízellátás, szennyvízelhelyezés: 

A létesítmény szociális vízigénye és a hulladékkezelési technológia vízigénye a városi vízhálózatról 

biztosított, a kommunális szennyvizet közműhálózatba vezetik.  

Maga az őrléstechnológia zárt, visszakeringetéses vízkörrel rendelkezik, így technológiai szennyvizet nem 

bocsát ki. 

Az alapanyagok előkészítése során keletkező mosólé a mosórács alatti medencében gyűlik össze, egyben itt 

is ülepedik. A mosáshoz a vizet a medencébe építette zsompból nyerik, a mosóvizet ugyanakkor a 

tápszivattyú elé helyezett szűrő is tisztítja. A vízkezelés, vízhasználat zártrendszerű, pótlását, utántöltését 

hetente kell ellenőrizni. Az alapvetően porból és kismennyiségű sárból képződő iszap mosóiszap a medence 

alján leülepszik, innen szükség szerint időközönként eltávolítják, majd az üzem hulladéktároló helyén 

összegyűjtve szerződött hulladékkezelő által elszállításra kerül.  

 

Csapadékvíz-elvezetés: 

A telephelyen a kezelt hulladékok típusából adódóan szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a tiszta 

csapadékvíz az ingatlanon elszikkad.  

 

* 

 

Hatóságunk 2017. október 31. napján – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Harta Nagyközség Jegyzője a megkeresésre 2017. november 10. napján azt nyilatkozta, hogy: 

„- Tájékoztatom, hogy Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi természetvédelmi 

rendeletet alkotott, így e tekintetben szakhatósági állásfoglalást kiadni nem áll módomban. 

- A kapacitást bővíteni szándékozó AquaJet Zrt. telephelye (hartai 1726/3. hrsz.) a többször módosított 

20/2001. (X.29.) sz. önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatunk 7. § /10/ bek. szerint 

IG-K jelű kialakult ipari gazdasági övezetben fekszik, ahol „jelentősebb zavaró hatású gazdasági 

tevékenységi célú épület” elhelyezhető, illetve ebből eredően ilyen jellegű tevékenység az adott övezetben 

folytatható. Így e vonatkozásban a kapacitás bővítéséhez – az előzetes vizsgálati dokumentációban 

foglaltakra is tekintettel – kikötések nélkül hozzájárulok.” 

 

* 
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Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tervezett hulladékkezelési 

tevékenység végzése során jelentős környezeti hatás nem várható, ezért levegő- és zajvédelmi, földtani 

közeg védelmi, hulladékgazdálkodási, illetve természetvédelmi szempontból a tevékenység 

megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység a R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy 

a R. 5. § (2) ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában kezdhető meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/05031-2/2017. számú végzésével függő 

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

hatóság 2017. december 18. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. december 15. 

 

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

értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren 

(www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi. 

 

Hatóságunk a R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban 

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

szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

mellékletének 35. pontja alapján határoztam 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. 

 

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. december 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

http://www.magyarország.hu/
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Kapja: 

1. AquaJet Ipari és Szolgáltató Zrt. (6326 Harta, Kékesi u. 88.)   tv. 

2. Környezet Műszertechnika Kft. (1116 Budapest, Hunyadi Mátyás út 32.)   tv. 

3. Harta Nagyközség Jegyzője (6326 Harta, Templom utca 68.) – kifüggesztésre, külön levéllel    tv. 

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. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(6300 Kalocsa, Városház u. 1.)  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 

 


