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H A T Á R O Z A T  

 
A Materiál-Plastik Kft. (6230 Soltvadkert, Halasi u 6., KÜJ szám: 100 256 880, KTJ szám: 100 306 717 ) 

megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26 I/1.) által 2016. 

november 11-én benyújtott - Soltvadkert, 0218/22, 0218/23 és 0218/24 hrsz. (összevonás utáni hrsz.: 

0218/23 hrsz.) alatti telephelyen műanyag feldolgozó üzem fejlesztése tárgyú - előzetes vizsgálati 
dokumentáció alapján megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 128. a) pontja – Egyéb, az 1–127. pontba nem tartozó 

építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól – szerint 
minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell 

környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 
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 tevékenység építési és használatbavételi engedélyek 

birtokában kezdhető meg. 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

I. A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére kiterjedően: 

1. A műanyag feldolgozó üzem fejlesztése közegészségügyi szempontból nem igényli további vizsgálat  
hatásvizsgálat) lefolytatását. 

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

> 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. 

> A technológia során felhasznált veszélyes besorolású anyagokkal és keverékekkel végzett 
tevékenység során a káros hatások megfelelő módon történő azonosítását, megelőzését, csökkentését 

és elhárítását megfelelő kémiai kockázatértékelés alapján végzett kockázatkezelési intézkedésekkel 
kell biztosítani. 

> A technológia során felhasznált veszélyes anyagok/keverékek formai és tartalmi követelményeknek 

megfelelő biztonságtechnikai adatlapjainak rendelkezésre kell állnia. 



> Gondoskodni kell az alábbi kockázatkezelési intézkedések kiemelt végrehajtásáról: 

a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek felhasználása során az azonos célra alkalmas 
veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek közül - lehetőség szerint - a kevésbé veszélyes 

anyagot (keveréket) kell kiválasztani. 

a fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek 

biztonságos kezeléséről gondoskodni kell. 

> Az üzemelés mentési tervet magában foglaló intézkedési terv birtokában történhet, amely a veszélyes 

anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenységgel összefüggő rendkívüli események során előforduló 

egészségügyi kockázatok kivédésére, a balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére 
szolgál. A terveknek a biztonsági gyakorlatok és az elsősegélynyújtás gyakorlására vonatkozó 

előírásokat is tartalmaznia kell. 

> A veszélyes hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés) során törekedni kell az egészségügyi 

kockázatok minimalizálására. 

>  A kivitelezés és a működés során a nemdohányzók védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell a 

vonatkozó egészségvédelmi követelményeket. 
 

II.. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. 

 

III. Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) 

védelmére kiterjedően: 

Az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése nem szükséges. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35300/5414-1/2016. ált sz. szakhatósági állásfoglalása: 

„A Materiál-Plastik Kft (1115 Budapest, Istenhegyi út 100/b.) részére a Soltvadkert 0218/23 hrsz. alatti 
telephelyen lévő műanyag feldolgozó üzem fejlesztése tárgyában benyújtott 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 az országos környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz (Pest Megyei Kormányhivatal) címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatalához, 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, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 
vezetett 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 rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát. 
 

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

fel. 
 



I N D O K O L Á S  

 

A Materiál-Plastik Kft. (6230 Soltvadkert, Halasi u 6.) megbízásából az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi 
Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26 I/1.) 2016. november 11-én a Soltvadkert, 0218/22, 0218/23 és 0218/24 hrsz. 

(összevonás utáni hrsz.: 0218/23 hrsz.) alatti telephelyen műanyag feldolgozó üzem fejlesztésére vonatkozó, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be 

hatóságunk jogelődjéhez, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályára.  

 
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 250.000 Ft-ot – a kérelem benyújtásával egy időben befizette. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény  - továbbiakban: Ket. -  29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és 

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 
A R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2016. november 21-től közzétette az 

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

létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Soltvadkert Város Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján 2016. november 28. napjától 2016. december 12. napjáig közzétételre került, mellyel 
kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.  

 

A benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg.  

 A tervezett létesítmény: 
A tervezett fejlesztés helye a Materiál-Plastik Kft. Soltvadkert, 0218/22, 0218/23 és 0218/24 hrsz.-ú 

(összevonás utáni hrsz.: 0218/23 hrsz.-ú) területe. A telephely Soltvadkert város lakott területének határától 

mintegy 420 méterre helyezkedik el az 53-as és 54-es számú közutak kereszteződésében. Az ingatlanon 

korábban a „soltvadkerti hulladéklerakó” működött, amely teljes mértékben felszámolásra került, a 
hulladékot kitermelték majd előkezelést követően elszállították a területről. 

 

A Kft. a tárgyi területen jelenleg is a polietilén (PE) alapanyagból csomagolóanyagok előállításával 
foglalkozik. A Kft. a megnövekedett piaci igények kiszolgálására egy új üzemcsarnokot kíván létesíteni, 

amelyben egy új, műanyag agglomeráló és re-granuláló berendezést helyeznek üzembe, valamint az új 

üzemcsarnok megnöveli a Kft. raktározó kapacitását.  

A granulátumot a termékek döntő többségének előállítása érdekében külső beszállítóktól vásárolják. Az 
alapanyag, illetve segédanyagok közúti szállítással érkeznek az üzembe. A szállítójárművek a telephely 

főbejáratán érkeznek, és a be- ill. kirakodást követően a főbejáraton is hagyják el a telephelyet. A 

raktárterületen az áruk rakodólapon, áruféleségenként elkülönítve a bedolgozás célszerű üteme szerint 
csoportosítva kerülnek elhelyezésre. Azokból az anyagféleségekből, amelyek a gyártás során selejtként 

jelentkeznek re-granulálással újra alapanyagot állítanak elő a telephelyen. A re-granulátum minősége 

elmarad a beszállítóktól vásárolt tiszta granulátum minőségétől, így abból már csak olyan termékek 
előállítására van lehetőség, amelynek minőségi kritériumai szín ill. anyagtisztaság szempontjából 

alacsonyabbak. 

 

Természetvédelem: 
A létesítéssel érintett ingatlan védett természeti területnek, Natura 2000 területnek nem képezi részét, annak 

a bővítéssel érintett része védett természeti érték előfordulási helyeként sem ismert. Bár a legközelebbi 

természeti (természetközeli állapotú) terület észak-nyugati oldalról határos a tárgyi ingatlannal, azonban a 
meglévő infrastrukturális elemek (53. számú műút) és a telephelyi környezet közvetlen közelsége miatt 

zavarásra érzékeny természeti értékek tartós jelenlétével nem kell számolni, a zavarást tűrő természeti 

értékekre pedig a tervezett létesítmény jelentős hatást már nem gyakorol. 
 

Levegőtisztaság-védelem: 

A vizsgált területen a soltvadkerti ipari és lakossági emissziók, a környék mezőgazdasági területeinek diffúz 

kibocsátásai valamint a vizsgált telephely jelenlegi kibocsátásai jelentik az alapállapotot. 
A tervezett bővítés építési fázisában a munkagépek és a szállító járművek kipufogó gázainak 

légszennyezőanyag kibocsátásával, valamint a munkagépek porszennyezésével lehet számolni. A kivitelezés 



során a környezet porterhelése átmeneti jellegű, a tereprendezés és földmozgatás befejezésével ez a negatív 

hatás megszűnik. A kivitelezés során végzett tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen 
hatásterülete az építéssel érintett terület közvetlen környezete, valamint a szállítási útvonalak. 

 

Az engedélyes a jelenleg üzemelő agglomeráló- és granulálót egy új korszerű berendezésre kívánja 
lecserélni, amelyet az új csarnokrészbe fognak telepíteni. A berendezés zárt rendszerű, a darálásnál keletkező 

szilárd, poros anyagot egy ciklonnal leválasztják és a technológiába visszaforgatják. A berendezéshez 

bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem tartozik. 

 
Az új üzemcsarnok fűtését mennyezetre szerelt fekete sugárzókkal tervezik megoldani, amelyek egyenkénti 

névleges bemenő hőteljesítménye nem éri el a 140 kW-ot. 

 
A Materiál-Plastik Kft. telephelyén jelenleg 4 db bejelentés köteles pontforrás működik. A légszennyező 

pontforrások működési engedélyének száma: 53909-3-4/2012. Jelen elővizsgálati eljárással egy időben a Kft. 

benyújtotta a pontforrás üzemelési engedély megújítási és egy új a P5-ös elszívó kürtő – új nyomdagép 
kürtője – működési engedély kérelmét.  

 

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

forgalmához képest nem számottevő. A tervezett bővítés elkészültét követően a gépjárműforgalom 
növekedés a környezeti levegő minőségében kimutatható változást nem eredményez. 

 

A tevékenység a környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan továbbra sem 
jelent, a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

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

rendelet hatálya alá tartozik.  

A telephely a Soltvadkert, 0218/22, 0218/23 és 0218/24 hrsz. (összevonás utáni hrsz.: 0218/23 hrsz.) alatti 

gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területen (Gksz) található. A legközelebbi védendő épület a Soltvadkert, 
263/25 hrsz. szám alatti területen található tanyaépület, szintén gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató 

övezetben, a telephelytől 260 méterre. A telephely domináns zajforrásai az extrudáló és konfekcionáló 

gépek, a nyomdázó és a daráló, amik zárt térben találhatóak. Ezek mellett a technológiai gépek hűtése, 
gépjármű és targoncaforgalom jellemző. 

A telephelyen a gyártási tevékenységet a zajszempontú nappali (6-22 óra között) időszakban 2 műszakban 

végzik. 

 
Az átlagos napi járműforgalom: tehergépkocsi 5-10 jármű/nap, személygépkocsi 50-70 jármű/nap. 

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

tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál határérték alatti. A hatásterületen nincs 
védendő épület és védett terület. 

 

Földtani közeg védelme: 
A tervezett beruházás kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a kivitelezéssel 

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

elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást. A kivitelezési munkálatok 

(tereprendezés, létesítmény megépítése) során a földtani közeg megbontásra, kitermelésre kerül, szerkezete 
megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. A beruházás 

során keletkező föld és kőhulladék elsődlegesen helyben hasznosul (zöldfelületek kialakítása, mélyebb 

részek feltöltése), illetve a felesleg engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére átadásra kerül. A 
munkagépek, szállítójárművek taposó hatása szintén a talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű 

változást (tömörödés). A kivitelezési munkák során a talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező 

hatást jelentetnek a munkagépek, szállítójárművek által kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló 
por. 

A telephely üzemelése során az épület területfoglalása okoz kismértékű fizikai talajterhelést 

(talajtömörödés). A megfelelő műszaki védelemmel ellátott épületnek, műtárgynak köszönhetően, normál 

üzemelési körülmények között, talajszennyezés nem következhet be. 
Az ingatlan vízigényét Soltvadkert város vízhálózatáról kívánják biztosítani. A szociális vízigényen kívül, az 

üzemben technológiai vízfelhasználás az agglomeráló és re-granuláló berendezés hűtővízigénye (évente 2m3) 



során merül föl. A keletkező kommunális szennyvizet a város szennyvízcsatorna hálózatába vezetik a 

Soltvadkert, 0218/23 hrsz. ingatlanon található, meglévő szennyvízátemelő segítségével. A tervezett 
csarnoképület tetőszerkezetéről lefolyó csapadékvizek a telken belül kialakított agyagszigetelésű tűzivíz 

tároló tóba kerülnek bevezetésre, PVC csövek segítségével. Külső téren szennyeződéssel járó tevékenységet 

nem végeznek, így szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. 
A talaj szempontjából haváriák esetében elsősorban a technológiák üzemeltetésekor, illetve az 

anyagszállítások és -tárolások során esetleg kiömlő anyagok környezetbe kerülése jelenti az elsődleges és 

közvetlen veszélyforrást. Esetleges havária esetén, a szennyező anyag felitatásával, összegyűjtésével, majd 

veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés 
visszaszorítható. A létesítmény szakszerű kiépítésének, és a tevékenység jellegének köszönhetően, valamint 

az üzemelési utasítások maradéktalan betartásával a környezetet veszélyeztető havária helyzetek kialakulása 

minimálisra csökkenthető. 
A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, 

így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a 

bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan 
jelentkeznek. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell 

végezni. Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése. 

 

Hulladékgazdálkodás: 
Az építés során a keletkező földet a helyszínen használják fel, a keletkező építési-bontási hulladékok közül a 

hasznosítható hulladékokat hasznosítási céllal adják át kezelésre, a nem hasznosítható frakciókat engedéllyel 

rendelkező lerakóban helyezik el. Az építés során keletkező veszélyes hulladékokat a munkaterületen 
elkülönítetten elhelyezett, zárható, feliratozott fém edényekben gyűjtik, erre a célra kijelölt helyiségben vagy 

telepített konténerben. 

Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékok a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen, a kémiai 
tulajdonságaiknak ellenálló, fedett, feliratozott gyűjtőedényekben kármentők fölött kerülnek gyűjtésre. A 

keletkező nem veszélyes hulladékok fajtánként külön, feliratozott, fedett műanyag, ill. fém konténerekben 

szelektíven kerülnek elhelyezésre. 

A technológiából, a késztermék mellett gyártási selejt is keletkezik, a recoSTAR Universal 65 VAC típusú 
agglomeráló és re-granuláló berendezés üzembe helyezését követően a selejt műanyag termékből újra 

feldolgozható granulátumot lehet előállítani, így műanyag hulladék keletkezésével nem kell számolni. 

 
Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 28. § (1) 

bekezdés alapján történt. 

 
A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk. A 

szakvélemények egyikében sem kérték az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

A szakkérdések vizsgálatának indokolása: 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a 
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a műanyag üzem fejlesztése során jelentős környezet-

egészségügyi terhelés nem keletkezik. 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről" szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) a)-d) pontjaiban, „a települési szilárd és 

folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről" szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 
4. § (2), (4), 5. § (1) bekezdéseiben, „a kémiai biztonságról" szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-29. 

§-iban, „a munkahelyek kémiai biztonságáról" szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 8. § 
(1-4) bekezdéseiben, valamint „a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
írtam elő. 

A szakmai álláspont megadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal által a Bács-Kiskun Megyei és a Békés 

Megyei Kormányhivatalokkal 2015.09.07. napján kötött CSB/01/9155-10/2015. ügyiratszámú 
együttműködési megállapodás alapján történt. 



Szakmai álláspontomat 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 Szolgálattól, 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.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított illetékességgel 

adtam ki. 

 
Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A Kormányhivatal hatáskörét a 68/2015. (III.30.) Kormányrendelet18. § (1) bekezdés állapítja meg. A 

talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése, 
valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza. 

 

Örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A beérkezett dokumentációt és kérelmet áttekintve megállapítottam, hogy a tervezett beruházás érinti a 

86117, 92015.számokon nyilvántartott régészeti lelőhelyeket. 
 

A beruházó Materiál-Plasztik Kft. 2016. november 23-án kelt nyilatkozata alapján megállapítottam továbbá, 
hogy a beruházással érintett 0218/24 hrsz.-ú ingatlan régebben a város szeméttelepeként működött, a 

rekultiváció évekkel ezelőtt, min. 2-3 méteres mélységben megtörtént. A 92015.sz. régészeti lelőhellyel 
érintett területrészen nagyfeszültségű távvezeték halad végig, a villamosművek, valamint a termelői, magán- 

és közvetlen vezetékek biztonsági Övezetéről szóló 2013. évi II. (I.22.) NGM rendelet 10. § (l)-(2) pontja 
értelmében a távvezetékek védőövezetében is tilos, pl. 3 méternél magasabb építmény létesíteni. 
 

A fentiek miatt a beruházással érintett földrészen régészeti leletek előkerülése nem valószínű. Mivel a 
tervezett beruházással a lelőhelyek ismert, korábbi bolygatásokkal nem érintett kiterjedését a beruházás 

földmunkái a beadott tervek szerint nem érintik, így a tervezett fejlesztés régészeti örökségvédelmi érdeket 
nem érint. 
 

A fentiek értelmében régészeti feladatellátás a továbbiakban szükségtelen. 
 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve 5. 
melléklet I. táblázat B oszlop alapján vizsgáltam, eljárásomban a régészeti örökség és a műemléki érték 

védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 
64. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe. Hatóságom illetékességét a Korm. rendelet 1. 

mellékletének 2. pontja állapítja meg. 
 
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 2016. 

november 17-én. 

 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  
 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (6721 Szeged, 
Felső-Tisza part 17.) fenti ügyiratszámon érkezett levelében a Materiál-Plastik Kft. (6320 Soltvadkert, Halasi 
u. 6. ) Soltvadkert 0218/23 hrsz. alatti telephelyén lévő műanyag feldolgozó üzem fejlesztése tárgyában 
benyújtott előzetes vizsgálati eljárásban szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi 
hatóságot. 
 
Az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. (6723 Szeged, Tabán u. 26. 1/1.) tervező/szakértő által készített 
előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg. 



A Kft. fő profilja a polietilén (PE) alapanyagból csomagolóanyagok előállítása, melyek elsősorban: táskák 
(szalagfüles, piskótafüles, betétes piskótafüles, ingvállas), tasakok, zsákok, szeméttároló-bélelők, tömlők, 
síkfóliák, zsugorfóliák, és ezek fotóminőségben nyomdázott változatai. 
A Soltvadkert 0218/23 hrsz. alatti ingatlanon jelenleg a műanyagüzem és a tulajdonos lakóháza található. A 
tervek szerint az üzemet egy új csarnokkal kívánják bővíteni, melyben helyet kap egy új recoSTAR 
Universal 65 VAC típusú regranuláló berendezés. 

 
Vízellátás 
A telephely vízellátása Soltvadkert város vízhálózatáról biztosított, melyet a Kiskunsági Víziközmű-
Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Körösi út 5.) üzemeltet. 
 
Szennyvízelvezetés 
A meglévő és a tervezett létesítményekben keletkező szennyvizet Soltvadkert város szennyvízcsatorna 
hálózatába vezetik a 0218/23 hrsz. ingatlanon található, meglévő szennyvízátemelő segítségével. 

Csapadékvíz elvezetés 
A meglévő és a tervezett csarnoképület tetőszerkezetéről lefolyó csapadékvizek a telken belül kialakított 
tűzivíz tároló tóba kerülnek bevezetésre. 
A jelenlegi üzemépülethez tartozó tüzivíz tároló a Soltvadkert, 0218/23 hrsz. területen található és az Alsó-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 86126-1-3/2011. sz. vízjogi 
fennmaradási engedélyével rendelkezik. Az üzemépületről és térburkolatról elfolyó csapadékvizeket a 
tárolóba több ponton DN 110,160,200 és 300 KG PVC vezetéken vezetik be. 
Az ingatlanon folytatott tevékenység jellegéből adódóan a csapadékvizek nem tekinthetők szennyezettnek, 
így a nyíltfelszínű, agyagszigeteléssel ellátott tűzivíz tároló tóba történő bevezetésüknek nincs akadálya. 
Az új üzemrészhez kapcsolódóan egy új csapadékvíz tároló létesül. A vízilétesítmény a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya - mint 
első fokú vízügyi hatóság - 35300/2026-15/2016. ált. számú határozatával kiadott vízjogi létesítési 
engedéllyel rendelkezik. 
A tervezett csapadékvíz-tárolóban összegyűlt felesleges csapadékvizeket egy leeresztő csatornán keresztül 
vezetik a telekhatár mellett húzódó belvízelvezető csatornába. 
Leeresztő csatorna hossza: 17,5 m 
Anyaga: NA 300 KG-PVC cső 
Befogadója: Vll/F jelű elvezető csatorna 8+125 cskm 
Tervezett becsatlakozási szintje: 119,9 mBf 
 

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 Soltvadkert 0218/23 hrsz. alatti ingatlan: 
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletéhez 
kapcsolódó részletes érzékenységi térkép alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
területi kategóriába tartozik, 
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 
szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján üzemelő és távlati vízbázis (kijelölt) védőterületet, 
hidrogeológiai védőövezetét nem érinti, 
- a nagyvízi medrek, 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. rendelet alapján nem 
nagyvízi mederben helyezkedik el, vízfolyás parti sávját nem érinti. 

 
Árvíz- és jég levonulásra, valamint mederfenntartásra gyakorolt hatások: 

A tervezett épület nagyvízi medret nem érint, ezért az árvíz- és a jég levonulásra, valamint a 
mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 
bekezdés 3. pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet 
II. táblázat 3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. 
melléklet 3. pontja állapítja meg. 



Összességében a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység a felszíni és felszín 
alatti vizek minőségét rendeltetésszerű üzemeltetés esetén nem veszélyezteti, üzemelő-, illetve távlati 
vízbázis kijelölt védőterületét nem érinti, az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra 
hatást nem gyakorol, ezért az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához előírás nélkül 
hozzájárultam. 
 
A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004, évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdés szerint eljárva a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 
Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja alapján az ott meghatározott 
szakkérdésekre kiterjedően adtam meg. 
 

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé. 
 
Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 
szíveskedjen részemre megküldeni.” 
 

Hatóságunk 2016. november 17-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. Soltvadkert Város Jegyzője 
a megkeresésre 2016. december 14-én 1592-29/2016. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„Alulírott dr. Viszkók Zoltán Soltvadkert Város jegyzőjeként nyilatkozom, hogy a Materiál-Plastik Kft. 

(6230 Soltvadkert, Halasi u. 6.) által indított eljárásban a Soltvadkert, 0218/23 hrsz. alatti telephelyen lévő 
műanyag feldolgozó üzem fejlesztése Soltvadkert Város Önkormányzata helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 

eszközökkel összhangban áll.”  

 

Az eljárás során megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás nem gyakorol jelentős mértékű 

kedvezőtlen hatást, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően 

környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem 

következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban 112358-1-2/2016. számú határozatával függő hatályú döntést 
hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 

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.  

 
A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. január 12. 
 

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 I/35. pontja alapján határoztam meg. 

http://www.magyarország.hu/


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. január 10. 

 

 

 
  

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

dr. Petrovics György 
osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Materiál-Plastik Kft. 6230 Soltvadkert, Halasi u 6. tv. 

2. Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi Kft. 6723 Szeged, Tabán u. 26 I/1.                                      tv. 

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 6001 Kecskemét, Pf.: 112.   

4. Soltvadkert Város Jegyzője 6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6. (kifüggesztésre, külön levéllel)  tv. 

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák F. tér 3. tájékoztatásul 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10. 

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 6000 Kecskemét, Széchenyi 

krt. 12.   

8. BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi 

Osztály 6000 Kecskemét, Halasi út 36.    

9. Hatósági nyilvántartás 

10. Irattár 

 


