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H A T Á R O Z A T 
 

A Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.) képviseletében a Titán Csillag Kft. (3528 

Miskolc, Kisfaludy u. 3.) ügyvezetője, Nagy Mihály által 2017. március 20. napján - az Újtelek 030/2 hrsz. 

alatt tervezett „Újtelek 1” Telekom állomás létesítése tárgyában - benyújtott előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. sz. mellékletének 121. pontja – „Távközlési adó 

(antennatorony) védett természeti területen, Natura 2000 területen” – szerint minősül, nem feltételezhető 

jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot 

végezni. 

 

A Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint, a tevékenységet építési engedély birtokában kezdheti 

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. A Telekom állomás létesítése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat 

(hatásvizsgálat) lefolytatását. 

2. A projekt megvalósítása során az alábbi feltételek betartása indokolt: 

 A mobiltelefon bázisállomás antennái által a környezetben létrehozott elektromágneses tér 

tekintetében eleget kell tenni a 63/2004. (VII. 26) ESZCSM szerinti, a lakosságra vonatkozó 

határértékeknek. 

 A kivitelezés és az üzemelés során keletkező kommunális szilárd 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 dokumentáció alapján a tervezett beruházás talajvédelmi szempontból megvalósítható. 

 

III. Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 
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Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott 

örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése 

szükségtelen. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/2912-1/2017.á1t. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) megbízásából eljáró Titán Csillag Kft. (3528 

Miskolc, Kisfaludy u. 3. ) részére, az Újtelek, 030/2 hrsz. alatti ingatlan tervezett, „Újtelek 1” Telekom 

állomás létesítése előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához előírás nélkül hozzájárulok.  

 

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.  

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.  

 

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

az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet.”  

 

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

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

Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 

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

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

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

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

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

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

fel. 

 

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

emelkedik. 

 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.) képviseletében a Titán Csillag Kft. (3528 

Miskolc, Kisfaludy u. 3.) ügyvezetője, Nagy Mihály által 2017. március 20. napján - az Újtelek 030/2 hrsz. 

alatt tervezett „Újtelek 1” Telekom állomás létesítése tárgyában - előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott 

be hatóságunkhoz elbírálás céljából. 

 

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 – Újtelek település vonatkozásában a 

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

 

Az ügyfél hatóságunk BK-05/KTF/00761-3/2017. számú hiánypótlási felhívását (az igazgatási szolgáltatási 

díj megfizetésének igazolása) 2017. március 30. napján teljesítette.                                                                                                                                
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Az engedélyes adatai: 

Neve:      Magyar Telekom Nyrt.  

Székhelye:     1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 

KÜJ száma:    100 170 597 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítette:  

Neve:     Titán Csillag Kft. 

Címe:     3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3. 

 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak. 

 

A tervezett tevékenység: 

A Magyar Telekom Nyrt. Újtelek, külterület 030/2 helyrajzi szám alatti területén, a településközponttól ÉK-

re mintegy 600 méterre, 30 m magas mobiltelefon bázisállomás (csőszelvényű rácsos antennatorony) 

kialakítását tervezi a térerő lefedettség, valamint a szélessávú internetelérés optimalizálása érdekében. A 

torony helyfoglalása a kivitelezés befejezése után 49 m
2
. 

Az érintett terület művelési ág szerinti besorolása „kivett major”, mezőgazdasági telephelyként használt 

terület. 

 

A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények: 

Torony alaptest: anyaga C30 vasbeton 

 szélesség: 4,5 m 

 hossz: 4,5 m 

 mélység: 1,50 m 

Torony: anyaga rácsos szerkezetű acélváz 

 szélesség: 2,75 m 

 hossz: 2,38 m 

 magasság: 30,00 m 

Antennák: a torony felső részén kerülnek elhelyezésre 

 

Outdoor szekrény: a vezérlési és elektromos berendezések, szerelvények elhelyezésére szolgál. 

Kerítés: a területet 1,8 m magas drótkerítéssel kerítik el, zárható kapuval. 

 

A létesítmény kialakítása: 

A 4,5 x 4,5 x 1,5 m alapterületű alapgödör kiásása JCB kotró rakodó gép segítségével történik. Az 

alapgödörbe behelyezik az előre gyártott vasszerkezetet, majd a gödör betonnal kerül kitöltésre. A torony 

vasszerkezetének összeszerelése 35 tonnás autódaruval történik. A szerkezeti munkálatok befejeztével a 

villámvédelmi, valamint az elektromos és vezérlési munkálatok és az antennák felhelyezése történik.  

A munkálatokhoz szükséges gépek: 

 1 db JCB kotró rakodó 

 1 db 7,5 tonnás teherautó a földmunkákhoz 

 1 db mixer beton szállító tehergépjármű 

 1 db 35 tonnás daru 

 1 db kisteherautó 

 1 db személygépkocsi 

 

 Az alaptest kialakítása 3 napot vesz igénybe, majd a beton megszilárdulását követően (körülbelül 20 nap) 1 

nap alatt felállítják a tornyot.  

A tevékenység a Rendelet 3. számú mellékletének 121. pontja alapján – „Távközlési adó (antennatorony) 

védett természeti területen, Natura 2000 területen” – a hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

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. 
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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 Újtelek Község Önkormányzata 

hirdetőtábláján 2017. április 5. napján kifüggesztésre került.  

  

* 

Szakkérdések indokolása: 

 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

A BKM KH Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya hivatkozott 

számú megkeresésében szakmai álláspontunk megadását kérte. A vizsgálati dokumentáció a 

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/76/-6966918943418992274/publicLink/113305/-1-1.zip tárhelyen 

volt elérhető. A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból 

nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a bázisállomás létesítése és működése 

során jelentős környezet-egészségügyi terhelés nem keletkezik.  Szakmai álláspontomban előírt feltételeket 

„az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény 4.§ (2) bekezdésében, 

és „A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4. § (2), (4), 5. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján írtam elő. 

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

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

az 5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, az „Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 

4. § (2) bekezdésében és a „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról” szóló 66/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel 

adtam ki. 

 

Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

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

(készítette: Titán Csillag Kft. 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3., készült: 2017. március) valamint a 2007. évi 

CXXIX. törvény 43. § (1) és (3) bekezdése, 48. § (2) előírásai alapján történt. A megyei kormányhivatal  

talajvédelmi hatósági jogkörét a 383/2016 (XII. 2.) Kormány rendelet 52. § (1) bekezdése állapítja meg. A 

talajvédelmi szakkérdés történő megkeresést a 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 28. § (1) bekezdése 

tartalmazza. 

 

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

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

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak 

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

az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal 

abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény 

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

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) 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. 

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

28.) Korm. rendelet (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. 

* 

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/76/-6966918943418992274/publicLink/113305/-1-1.zip
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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. április 

03. napján. 

  

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

Hatósági Osztálya szakhatósági állásfoglalását 35300/2912-1/2017. ált. számon megadta.   

Előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza. 

 

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 (Kecskemét) a 113305-1-5/2017. számon, a Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3. ) 

kérelmére az Újtelek, 030/2 hrsz. alatti ingatlan tervezett, „Újtelek 1” Telekom állomás létesítése előzetes 

vizsgálati eljárásban szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.  

 

A Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) szaktervező által készített előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:  

 

A beruházás tárgya az Újtelek, 030/2 hrsz. alatti ingatlanon, 30 m magas mobiltelefon bázisállomás 

(acélvázas, rácsos antenna torony) létesítése.      

 

Az antenna torony helyfoglalási igénye 49 m
2
.   

 

A tervezett beruházáshoz nem kapcsolódik vízellátás, nem keletkezik szennyvíz. A csapadékvíz elvezetés a 

beruházáshoz nem szükséges, a beruházás megvalósításához nem szükséges vízilétesítmény kialakítása ill. 

vízimunka elvégzése. 

 

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

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

 

A beruházással érintett ingatlanok 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. 

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.” 

 

 

* 
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Várható környezeti hatások: 

 

Természet- és tájvédelem 

Az Újtelek 030/2 helyrajzi számú ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, 

azonban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) 

Korm. rendelet (Nkr.), valamint az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel 

érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a HUKN10002 azonosító számú, 

Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék elnevezésű különleges madárvédelmi terület részeként a 

Natura 2000 hálózatba tartozik. 

Fenti indokok alapján a természetvédelmi hatóság 2017. április 24-én kelt, 113305-1-9/2017. számú 

levelével – a Rendelet 37. § szerinti – természetvédelmi kezelői feladatokat ellátó Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóságot (a továbbiakban: KNPI) írásban értesítette az előzetes vizsgálati eljárás megindításáról, 

egyben a tervezett bővítésre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte. A KNPI 2017. május 3-án kelt, 

1038-2/2017. számú levelében a következő nyilatkozatot adta: 

A tervezett mobiltelefon bázisállomás területe részét képezi az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben szereplő Natura 2000 

területek közül a Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék (HUKN10002) elnevezésű különleges 

madárvédelmi területnek. A beruházás természetközeli élőhelyek megszűnésével nem jár, az adott területen 

jelölő vagy egyéb fajokra potenciális veszélyt nem jelent.  

A terület részét képezi az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/1. 

számú mellékletében meghatározott országos ökológiai hálózat övezetének, mint pufferterület. Tekintettel 

arra, hogy a tervezett állomás pontszerű, a területigénye csekély, ezért a pufferterülettel határos ökológiai 

hálózat folyosó és magterület övezetének ökológiai kapcsolatait hátrányosan nem befolyásolja.  

A fentieket összegezve elmondható, hogy a mobiltelefon bázisállomás létesítésére vonatkozóan táj- és 

természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.  

A természetvédelmi hatóság a fentiekkel összhangban megállapította, hogy az előzetes vizsgálati 

dokumentáció részeként benyújtott Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján a tevékenység a Natura 

2000 terület jelölő fajaira nem gyakorol negatív hatást, a tevékenységnek táj- és természetvédelmi 

szempontból kizáró oka nincs. 

Az Nkr. 10. § (8) bekezdése szerint: „Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 

terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok 

természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás megvalósítására egyéb 

ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a 10/A. § (2)–(3) bekezdés szerinti 

közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a beruházás engedélyezhető. A beruházást úgy kell 

megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon.” 

 

Földtani közeg védelme 

A földtani közeg fizikai állapota a munkálatokat végző munkagépek, szállítójárművek taposó hatása által 

érintett. A munkálatok során a talajszerkezet megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a 

hatás azonban csak lokális jellegű. A kivitelezés során deponált humuszt az igénybe nem vett terület talajára 

tervezik elteríteni vagy a tereprendezéskor a termőréteg kialakítására lehet felhasználni.  

Havária esemény bekövetkezés esetére a munkaterületen rendelkezésre állnak a kármentesítéshez szükséges 

anyagok (1 db üres, záró elemmel ellátott acélhordó vagy műanyaghordó, 1 db fém tálca a munkagépek alá, 

seprű, lapát, 0,5 m
3
 homok hordóban vagy zsákban tárolva, olaj felitató párna és hurka, fűrészpor vagy 

perlit). 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen 

hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, 

vissza nem fordítható károsodás nem következik be. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott üzemszerű 

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

együttes rendelet 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket nem éri el. A dokumentációban leírt, 

számítással meghatározott hatásterületen (21 m) nincs zajtól védendő épület vagy védett terület. 
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Levegőtisztaság-védelem 

A vizsgált területen a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai, valamint a vizsgált telephely 

jelenlegi kibocsátásai jelentik az alapállapotot. 

Az építés során a levegőre leginkább hatást gyakorló tevékenység a minimális földmunka, amelynek során a 

létesítmény alapjait kialakítják, a szerelvényeket a helyére teszik. A munkálatok során először a humuszréteg 

kerül letermelésre majd deponálásra, ezt követően az altalajt emelik ki és deponálják. A munkavégzés során 

kiporzással kell számolni.  

Az építéshez kapcsolódó szállítást végző 3-4 tehergépjármű által kibocsátott légszennyező anyagok 

mennyisége a térség forgalmához képest nem számottevő mennyiségű. A tervezett létesítmény üzemeléséhez 

légszennyező anyag kibocsátás nem kapcsolódik. 

A telephely levegővédelmi szempontú hatásterülete az építés idején várhatóan a vizsgált terület köré rajzolt 

kb. 62 m-es sugarú kör által bezárt terület. 

A levegővédelmi hatásterületen védendő épület nincs. A legközelebbi védendő létesítmény a teleptől kb. 100 

m távolságra lévő lakóépület. 

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

szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Hulladékgazdálkodás 

Hulladék elsősorban az építkezés során keletkezik, a későbbiekben hulladék képződésével már nem kell 

számolni.  

A munkálatok során eltávolított humuszos termőréteget elkülönített depóniákban helyezik el, majd a 

kitermelt földdel együtt a tereprendezés során használják fel.  

Egy esetleges havária esetén keletkező veszélyes hulladékokat (azonosító kódok: 13 02 05*, 15 02 02* és 17 

05 03*) 200 l-es zárható fémhordókban gyűjtik, majd hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

cégeknek adják át. 

 

* 

 

Hatóságunk 2017. április 3. napján – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

Újtelek Község Jegyzője a megkeresésre 2017. május 10. napján azt nyilatkozta, hogy az Újtelek külterület 

030/2 hrsz. alatt tervezett „Újtelek 1” Telekom állomás létesítése Újtelek Község Önkormányzata Képviselő-

testületének helyi építési szabályokról szóló 4/2005. (VIII. 15.) sz. Rendeletében meghatározott 

településrendezési követelményekkel és helyi építési szabályzatban foglaltakkal összhangban van, 

önkormányzati természetvédelmi szabályozás nem érinti. 

 

* 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban 113305-1-1/2017. számú végzésével függő hatályú döntést 

hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 2017. május 

22. 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 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) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja szerint a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában 

kezdhető meg. 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  
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A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. május 22. 

 

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 (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú 

mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg. 

 

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

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. május 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Magyar Telekom Nyrt. (levelezési cím: 1117 Budapest, Kaposvár út 5-7.)  tv. 

2. Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.)       tv. 

3. Újtelek Község Jegyzője (6337 Újtelek, Alkotmány u. 17.) – kifüggesztésre, külön levéllel  tv. 

4. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) – tájékoztatásul 

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

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

6. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  

     (Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)  HKP 

7. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

 (6300 Kalocsa, Városház u. 1.)         - tájékoztatásul HKP 

8. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                  HKP 

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

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)  HKP 

10.Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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