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HATÁROZAT
A Duna Aszfalt Kft. (székhely: 9090 Tiszakécske, Béke u. 150., KSH szám: 114266284211-113-03, KÜJ: 102 496 806) képviseletében a BAZALTECH Mérnöki Szolgáltató Kft.
(székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 11. ép. 5. em.; tervező: Bán Zalán – okl. ipari
környezetmérnök, környezetvédelmi tervező, -szakértő) 2016. június 10-én – a Kisszállás,
0403/14 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 10 t/nap feletti nem veszélyes hulladék hasznosítása
tárgyában – benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a
tervezett tevékenység, mely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107/a.
pontja szerint minősül (Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól), nem
okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell
környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontja
szerint, a tevékenység hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg.
Szakkérdés vizsgálata:
1.

környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és településegészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín
alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát
befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított
védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra
szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően:

 A dokumentációban foglaltak alapján, közegészségügyi szempontból nem indokolt a
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása.
2.

örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki
értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek,
védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően:
Postacím: Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
6701 Szeged, Pf. 1048.
 +36 (62) 681-681
 www.csmkh.hu
ktfo@csongrad.gov.hu

 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.
Szakhatóság állásfoglalása:
1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4554-1/2016. ált. számú állásfoglalása:
„Duna Aszfalt Kft. (9090 Tiszakécske, Béke u. 150.) részére, a Kisszállás, 0403/14 hrsz. alatti
ingatlanon tervezett 10 t/nap feletti nem veszélyes hulladék hasznosítás tárgyában indult
előzetes vizsgálati eljárásra vonatkozó határozat kiadásához
az alábbi feltételekkel hozzájárulok:
Előírások:
1. Tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél
kedvezőtlenebb állapotát.
2. A telephelyen folytatott tevékenységet a felszín alatti víz, illetve a felszíni vizek
veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység
végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki
védelemmel folytatható.
4. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani.
Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni
mutatni.
5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése
érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni.
A tervezett 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 az eljárást lezáró határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.”
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz,
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 Csongrád Megyei Kormányhivatal
10028007-00299664-00000000 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.
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INDOKOLÁS
A Duna Aszfalt Kft. képviseletében a BAZALTECH Mérnöki Szolgáltató Kft. 2016. június
10-én – a Kisszállás, 0403/14 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 10 t/nap feletti nem veszélyes
hulladék hasznosítása tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R.) szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott
be hatóságunkhoz, és kérte az eljárás lefolytatását.
Ügyfél hatóságunk CSZ/01/9307-8/2016. sz. tényállás tisztázásra vonatkozó felhívására a
benyújtott dokumentációt 2016. július 11-én kiegészítette.
A kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt a R. előírásainak.
Beruházással érintett ingatlan: Kisszállás, 0403/14 hrsz.
Tervezett tevékenység: Hulladékhasznosítás
A Kft. mélyépítési-, útépítési-, útfelújítási munkákat végez. E tevékenység során építésibontási hulladék (föld, aszfalt, beton) keletkezik. Ezekből a hulladék anyagokból különféle
kezelési műveletekkel másodlagos nyersanyagot állít elő, melyet alapanyagként használ fel
útépítési, valamint földművek építési munkálatai során.
A Kft. a tárgyi, bérelt 1 ha 130 m2 alapterületű telephelyen 50 t/h kapacitású hulladékkezelési
tevékenység végzését tervezi. A telep tervezett kapacitása 49.000 t/év hasznosítható hulladék.
A Kft. a saját építési tevékenysége során keletkező hulladékokat (föld, aszfalt, beton) a
telephelyre beszállítja, szükség esetén kezeli (aprítás, osztályozás). Az aprítást, osztályozást
(kezelést) törőgép, míg a hulladékok mozgatását gumikerekes homlokrakodó gép végzi.
A telephelyi tevékenység során kezelt hulladékok másodnyersanyagként hasznosulnak (föld:
töltések,
alépítmények
építése,
tereprendezés;
mart
aszfalt,
betonőrlemény:
útpályaszerkezetek építése).
Hulladékkezelési technológiában alkalmazott gépek:
Típus
Rubble Master RM 70
önjáró, lánctalpas mobil törőés osztályozógép
Volvo L120 homlokrakodó

Darabszám

Kapacitás

1

50 t/h

1

-

A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 107/a. pontja (Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep
10 t/nap kapacitástól) szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően
környezeti hatásvizsgálat köteles.
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.
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
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céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény
Kisszállás Község Polgármesteri Hivatalában 2016. június 21. napjától 2016. július 7. napjáig
közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.
*
Szakkérdések indokolása:
1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból
nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a létesítmény környezetegészségügyi szempontból káros hatásokat nem okoz.
Szakmai álláspontomat a Csongrád Megyei Kormányhivatal által a Bács-Kiskun Megyei és
Békés Megyei Kormányhivatalokkal 2015. 09. 07. napján kötött CSB/01/9155-10/2015.
ügyiratszámú együttműködési megállapodásra tekintettel „a környezetvédelmi és
természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és az 5. sz.
melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a környezeti
zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról” szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM
rendeletben foglaltakra figyelemmel, az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet 4. § (2) bekezdésében és „a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki.
2. Az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása:
Felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
(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 a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ (1014 Budapest, Táncsics u. 1.) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról
haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint
feltárásra jogosult intézményt és a hatóságot. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv.
82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.
Hatóságom illetékességét a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.
mellékletének 2. 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. pontjában meghatározottak
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alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 64. §-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 2016. június 16-án.
A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.
A szakhatósági állásfoglalás indokolása:
„A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6721
Szeged, Felső-Tisza part 17.) CSZ/01/9307-5/2016. számon, 2016. június 17. napján érkezett
levelében a Duna Aszfalt Kft. részére Kisszállás, 0403/14 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 10
t/nap feletti nem veszélyes hulladék hasznosítás előzetes vizsgálati eljárásában
szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot.
Hatóságunk rendelkezésére bocsátott dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam,
hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.
A Bazaltech Kft. által készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat
állapítottam meg:
A Duna Aszfalt Kft. kisszállási telephelyén az általa végzett útépítési és az ahhoz kapcsolódó
műtárgyépítési és - bontási tevékenységből származó inert hulladékokat szándékozik kezelni,
hasznosítani.
A Duna Aszfalt Kft. mélyépítési, útépítési, út-felújítási munkákat végez. E tevékenység során
építési-bontási hulladék (föld, aszfalt, beton) keletkezik. Ezekből a hulladék anyagokból
különféle kezelési műveletekkel másodlagos nyersanyagot állít elő, melyet alapanyagként
használ fel útépítési munkák során.
A telephelyen a szükséges vízigény a közműves vízhálózatról biztosított. A keletkező
kommunális szennyvizeket, egy vízzáróan kialakított aknában gyűjtik, ahonnan elszállításra
kerül. Technológiai vízigény nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik.
A csapadékvíz a zöldfelületen elszikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.
Az ingatlan vízbázis kijelölt védőterületével nem érintett.
A tevékenység - a rendelkező részben előírt feltételek betartása esetén - megfelel a felszíni-és
felszín alatti vizek védelme, valamint a vízbázis-védelem követelményeinek.
Az ingatlanon folytatott tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra
hatást nem gyakorol.
A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
határozza meg.
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a
felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy
hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések
teljesülését.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) szerint a
környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének értelmében tevékenység végzése
során szennyező anyag használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző
intézkedéssel, műszaki védelemmel folytatható.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 33. § (8) alapján, hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését
követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.
A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
A kérelem 2016. június 17-én érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a
fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése
zárja ki.
A hatóság a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.
A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 2. számú
melléklet 11. pontja állapítja meg.
Szakhatósági állásfoglalásomat az 71/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése
alapján, az 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontjában foglalt szakkérdések vonatkozásában
adtam ki.”
*
Várható környezeti hatások:
Hulladékgazdálkodás
Telephelyen kezelni szándékozott hulladékok:
Azonosítási
kód
17 01 01
17 01 07

beton

Hasznosítás
mennyisége [t/év]
15.000

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok

9.000

Megnevezés
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keveréke, amely különbözik
a 17 01 06-tól
17 03 02
17 05 04

bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től
föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03tól


15.000
10.000
49.000

A 2012. évi CLXXXV. törvény 3. melléklet szerinti besorolású nem veszélyes hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység:
R5

R12

Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj
hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok
újrafeldolgozását);
Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód
hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő
műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás,
aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy
elkülönítés);

A telephelyen egyidőben gyűjteni szándékozott hulladék mennyiség:
Azonosító
kód
17 01 01 beton

3.000

Gyűjtőhely
nagysága (m2)
1.500

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció
vagy azok keveréke, amely különbözik
a 17 01 06-tól

1.500

750

17 03 02

bitumen keverék, amely különbözik a
17 03 01-től

1.500

750

17 05 04

föld és kövek, amelyek különböznek a
17 05 03-tól

1.500

750

Megnevezés

Mennyiség (t)

Az inert hulladék kezelőtelep gyűjtőhelyhez vezető útvonala és a tárolóterei egységes
egybefüggő szilárd burkolattal ellátott, a telep kiépítettsége megfelel a tervezett kapacitású
inert hulladék hasznosítás elvégzéséhez.
A telephelyre kezelés céljából beszállított esetlegesen hulladékban lévő veszélyes hulladékot
kezelés során kigyűjtik, és a szomszédos 0403/15 hrsz. alatti aszfaltkeverő üzem zárt
épületében kialakított veszélyes hulladék gyűjtőhelyén gyűjtik engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek történő átadásig.
Az inert hulladék kezelése során esetlegesen keletkező másodlagos nem veszélyes
hulladékokat kiválogatást követően külön konténerben gyűjtik kezelőnek történő átadásig.
A hasznosított inert hulladék, építőipari minősítését követően, építőanyagként kerül
értékesítésre/felhasználásra, a nem hasznosítható inert hulladék engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek lesz átadva.
A hulladékkezelési tevékenységről a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti
nyilvántartás lesz vezetve.
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Levegővédelem
A telep Kisszállás 0403/14 hrsz. alatt területen helyezkedik el. Közvetlen környezetében
beépítetlen területek találhatók. A legközelebbi lakott ingatlan távolsága a telep telekhatárától
kb. 180 m.
A tevékenységhez 10-20 db/nap gépjármű forgalom kapcsolódik, a törőgép 50-60 napot
üzemel évente.
A telepre beérkező inert hulladékot aprítják, osztályozó géppel osztályozzák. A tevékenység
végzése során a kiporzást vízpermetezéssel csökkentik. A benyújtott dokumentációban leírtak
szerint az üzemeltetési sajátosságok, a várható légszennyező anyag kibocsátás és a környezeti
adottságok figyelembe vételével levegővédelmi szempontú közvetlen hatásterületként a
létesítmény közvetlen 84 méteres környezete jelölhető meg.
A telepen folytatott tevékenység levegővédelmi szempontból várhatóan jelentős légszennyező
hatással nem jár.
Földtani közeg védelme
A tervezett hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódóan a tárgyi telephelyen új létesítmény
nem kerül telepítésre. A telep kerítéssel, zárt kapuval határolt. A telephelyen hídmérleg
található, a hulladékok mennyiségének meghatározása méréssel történik.
A telep vízigénye vezetékes vízhálózatról biztosított. A telepen képződő kommunális
szennyvizet földalatti zárt acéltartályban gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező
szennyvíztelepre szállítják ártalmatlanítás céljából. A telephelyi tevékenység során
technológiai eredetű szennyvíz nem képződik, mivel a porcsökkentés érdekében
alkalomszerűen felhasznált víz beépül az anyagba, illetve elpárolog, így talajvízbe és talajba
történő kibocsátással nem kell számolni. A tevékenység elsősorban a földtani közeg fizikai
tulajdonságait érinti. A munkagépek, szállítójárművek taposó hatása a talaj fizikai
tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást (talajszerkezet változás, tömörödés).
A talaj szennyeződése havária (munkagépek, szállítójárművek meghibásodása esetén
üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegése, elfolyása) esetén következhet be. Esetleges
havária esetén, a szennyező anyag felitatásával, a szennyezett föld összegyűjtésével, majd
veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a
környezetszennyezés minimalizálható. A havária esetek elkerülése azonban a járművek
megfelelő karbantartásával biztosítható.
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 felhagyását követően, a bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kell végezni, az érintett területeket az eredeti, illetve ahhoz
közeli állapotba kell hozni, figyelembe véve jövőbeni hasznosításukat.
Zajvédelem
A vizsgált terület Kisszállás külterületén, gazdasági övezetben található. Megközelítése az 55ös Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főútról nyíló bekötőútról történik. Lakóterület az
ingatlan közvetlen környezetében nincs. A hulladékkezelési tevékenységet alkalomszerűen, az
összegyűjtött hulladékmennyiségtől függően, csak a nappali időszakban végzik.
A telephelytől DNY-i irányban kb. 180 m-re helyezkedik el a legközelebbi védendő épület.
A telephely domináns zajforrásai a törő-osztályozógép és a homlokrakodó-gép. A törőosztályozó berendezés a telep DNY-i sarkában kerül elhelyezésre. A dokumentáció szerint, a
telephelyen folytatott tevékenység során, a legközelebbi védendő épületnél a zajvédelmi
határértékek teljesülnek, és a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján, számítással
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meghatározott zajvédelmi hatásterületen, védendő épület nincs. A közvetlen zajvédelmi
hatásterület a hulladékkezelési tevékenység helyétől számított 150 m-es sugarú körben került
meghatározásra.
A létesítményhez tartozó maximális gépjármű forgalom (be- és kiállás) 10-20
személygépjármű naponta, mely a szállítási útvonal forgalmához képest nem jelentős.
A hulladékhasznosítási tevékenység teherforgalma alkalomszerű, bontási munkákhoz
kapcsolódóan, időszakosan történik a kezelendő hulladék beszállítása.
Természetvédelem
A Kisszállás 0403/14 helyrajzi szám alatti ingatlan nem érint országos jelentőségű védett
természeti területet, Natura 2000 területet. A védett természeti érték élőhelyeként nem ismert,
a telephelyen tervezett tevékenységnek kedvezőtlen természetvédelmi hatása várhatóan nem
lesz.
Hivatalunk 2016. június 16-án – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi
jogsegély keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.
Kisszállás Község Jegyzője a megkeresésre 1651-2/2016. számon az alábbiakat állapította
meg:
„A Kisszállás, 0403/14 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 10t/nap feletti nem veszélyes hulladék
hasznosítása tárgyában előzetes vizsgálati dokumentációját áttanulmányoztam.
Kisszállás Község Önkormányzat részéről nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység
megfelel a helyi építésügyi követelményeknek, nem ellentétes a helyi településrendezési
tervünkkel, településrendezési eszközökkel összhangban áll. A tevékenységgel érintett
területekre természetvédelmi előírást/korlátozást Önkormányzati rendelet nem ír elő.”
A fentiek alapján, a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció és annak kiegészítése alapján
hivatalunk megállapította, hogy a tervezett beruházás várhatóan nem gyakorol jelentős
mértékű kedvezőtlen hatást földtani közeg-, levegő- és zajvédelmi, hulladékgazdálkodási és
természet, valamint tájvédelmi szempontból a korszerű, környezettudatos műszaki
megoldásoknak köszönhetően, a környezetben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem
következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem
indokolt.
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.
Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelében –
jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren
(www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi.
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A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban CSZ/01/9307-2/2016. számú határozatával
függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik
jogerőre.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2016. augusztus 3.
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.
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. § (1) bekezdése állapítja meg.
S z e g e d, 2016. július 26.
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