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HATÁROZAT 

A Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. (7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 13., a továbbiakban: 

Környezethasználó) részére a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékkezelő telep 

üzemeltetésére – a lefolytatott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás alapján – 

egységes környezethasználati engedélyt 

adok az alábbi előírások megtartásának kötelezettsége mellett. 

I. 

Általános adatok és előírások 

1. A Környezethasználó adatai: 

1.1. Teljes neve: Kaposmérői Közszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság 

1.2. Rövid neve:  Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

1.3. Székhelye:  7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13. 

1.4. Statisztikai számjele: 24146278-3811-113-14. 

1.5. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 602 525 

2. A telephely adatai: 

2.1. Megnevezése:  Kaposmérői komplex hulladéklerakó 

2.2. Címe: Hetes külterület, 062/1/A-D, 062/1/F-K. 

2.3. EOV koordináták: Y: 544 965 X: 115 918 

2.4. Környezetvédelmi Területi Jel: 100 554 503 (telephely) 

A telephely részletes adatait a Th. melléklet tartalmazza. 
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3. A tevékenység adatai: 

3.1. TEÁOR száma:  38.21 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása 

  38.11 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése 

3.2. NOSE-P kód: 109. 06 Hulladéklerakás (Szilárdhulladék külszíni ártalmatlanítása) 

3.3. Megnevezése, kapacitása: 

„Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadó 

kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.” [a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 5.4. pontja szerint]. 

A nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző hulladéklerakónak a hulladéklerakással, valamint 

a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM 

rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti besorolása:  

B3 alkategória. 

A hulladékkezelési művelet kódja: D5 (lerakás műszaki védelemmel) 

A hulladéklerakó teljes befogadó kapacitása:  230.000 m3 

Maximális hulladékfeltöltési magasság: 166,8 mBf 

A lerakóban elhelyezett hulladék mennyisége:  150.182 m3 (2018. decemberéig) 

165,0 m magasságig fennmaradó térfogat  57 997 m3 

165,0 és 168,8 m közötti fennmaradó térfogat  31 450 m3 

Rézsűtakarás veszteségei  -7 045 m3 

Szabad kapacitása:  82.401 m3 

3.4. Környezetvédelmi Területi Jel:101 624 083 (létesítmény) 

A tevékenységek további adatait a Te. melléklet tartalmazza. 

4. A tevékenység végzésének általános követelményei 

4.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet 

terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a 

tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy kibocsátásai 

megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.  

A Környezethasználónak az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:  

– a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,  

– a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról, 
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– a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg azok elérhető legkisebb mértékűre 

csökkentéséről, 

– a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének 

és veszélyességének csökkentéséről, 

– a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról, 

– a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén 

a környezeti következmények csökkentéséről, 

– a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve 

környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott 

környezet helyreállításáról. 

Jelen engedély az I./3.3. pontban meghatározott maximális kapacitásokra vonatkozik. 

4.2. Az engedélyezett tevékenységet érintő, a Környezethasználó által tervezett változtatások 

csak a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei 

Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Járási Hivatal) a jelen engedély 

módosítása tárgyában előzetesen meghozott, végleges határozata alapján valósíthatók 

meg. 

4.3. A Környezethasználó által kötelezően bejelentett egyéb változásokat (II./10.1. pont) – a 

Környezethasználó kérelmére történő engedélymódosítás iránti eljárás keretében – át kell 

vezetni az engedélyben. 

4.4. A Környezethasználó vagy meghatalmazott képviselője a Járási Hivatalt azonnal köteles 

értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a 

környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás 

válik szükségessé. 

4.5. A Környezethasználó a II. pontban rögzített, határidőhöz kötött környezetvédelmi 

előírások teljesítését – amennyiben az engedély másképp nem rendelkezik – legkésőbb 

a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül köteles bejelenteni és dokumentálni 

a Járási Hivatalnak. 

II. 

A környezethasználatra vonatkozó speciális,  

illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások 

5. A létesítésre vonatkozó előírások 

Hulladékgazdálkodási előírások (Depóniatér kialakítása, jókarba helyezés) 

5.1. A depónia teljes felületén a takarást ki kell alakítani. 

Határidő: 2019. július 31. 

5.2. A hulladéklerakó rézsűszigetelésének sérülését ki kell javítani. 

Határidő: 2019. július 31. 
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5.3. A depónia további töltésénél a szorító töltés szigetelését úgy kell kiépíteni, hogy annak 

folytonossága biztosított legyen. 

Határidő: Folyamatos 

5.4. Az ártalmatlanításra beszállított hulladékokból a lerakás során kikerülő veszélyes hulladék 

tárolására az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Létr.) előírásai alapján megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet kell kialakítani. 

Határidő: 2019. július 31. 

5.5. A lerakótér III. ütemének (a rekultivált lerakó és a jelenleg működő lerakótér közötti rész) 

kiépítése során a Te. mellékletben meghatározott szigetelő rétegrendet kell kialakítani.  

Az építés során a geotextília rögzítéséhez felhasználható gumiabroncs mennyiségét a Te. 

melléklet tartalmazza. 

5.6. A létesítés során a felhasználható hulladékok körét a H. melléklet 1. pontja 

tartalmazza. 

Hulladékgazdálkodási előírások (Új létesítmények kialakítása) 

5.7. A létesítés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat anyagi minőségük 

szerint elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd 

kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni. 

5.8. Az új medence kialakítása során kitermelt földet a helyszínen hasznosítani kell. A 

humuszban gazdag réteget elkülönítetten kell tárolni, és lehetőség szerint a már megtelt 

lerakótér rekultiválásához kell felhasználni. A kitermelés során megmaradó további földet a 

körtöltés építéséhez, illetve takaróföldként kell felhasználni. 

5.9. A kitermelt, deponált humuszban gazdag réteget, illetve a fel nem használt földet a 

felhasználásig csapadékkal és széllel történő elhordását megakadályozó módon kell 

tárolni. 

5.10. Az ásványi eredetű építési hulladékok közül csak azok deponálhatók a területen, 

amelyek az építés, valamint a lerakó üzemeltetése során anyagi minőségük, fizikai 

tulajdonságuk alapján felhasználhatók. A többit annak átvételére jogosító 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak kell átadni. 

5.11. Az egyéb, a telephelyen nem ártalmatlanítható hulladékot annak átvételére jogosító 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak kell átadni. 

Földtani közeg védelmi előírások 

5.12. A szigetelt depóniatéren kívüli területeken lévő hulladékokat maradéktalanul össze kell 

gyűjteni, a depóniatéren kell lerakni, és takarással kell ellátni. 

Teljesítési határidő: 2019. július 31. 
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5.13. A hulladékok felszedését és a takarítást követően tereprendezést kell végezni:  

A tereprendezésnek biztosítania kell a pangó vizes területek kialakulásának megelőzését 

és a csapadékvizek levezetődését a hulladéklerakó körüli szikkasztóárkok felé. 

Teljesítési határidő: 2019. július 31. 

5.14. A csurgalékvíz gyűjtő medence alatti, valamint a feltárt hulladéklerakó medence HDPE 

szigetelése alatti geofizikai szenzorrendszert felül kell vizsgálni, és amennyiben 

lehetséges, üzembe kell helyezni, és az aljzatszigetelések ellenőrzését el kell végezni.  

Teljesítési határidő: 2019. július 31. 

5.15. A hulladékok összegyűjtését követően – az alapállapot jelentés kiegészítésére – a 

monitoring vizsgálati eredmények és geofizikai monitoring rendszer felülvizsgálat 

eredményei figyelembevételével feltárásokat, akkreditált földtani-közeg és felszín alatti 

víz mintavételeket és laborvizsgálatokat kell végezni a hulladéklerakó vízföldtani 

viszonyainak pontosítására, és annak igazolására, hogy az érintett területeken nem 

maradt vissza szennyeződés.  

Egyidejűleg ismételten el kell végezni a meglévő figyelőkutak akkreditált mintavételezését 

és a talajvízminták akkreditált laborvizsgálatát. 

A vizsgálati eredményekről összefoglaló jelentést kell készíteni a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 15. § (8) 

bekezdése, és a FAVr. 13. számú melléklete figyelembevételével, különös tekintettel 

annak 2.1.3. és 2.2. pontjaira. 

A jelentésnek – a létesítmény teljes területére vonatkozóan – tartalmaznia kell a földtani 

közeg és a talajvíz állapotának vizsgálati eredményekre alapozott bemutatását, és az 

erre alapozott monitoring tervet. A jelentést a Járási Hivatalnak meg kell küldeni az 

elektronikus ügyintézés szabályai szerint. 

Teljesítési határidő: 2019. október 31. 

5.16. A hulladéktest „visszaszedését”, a rézsűk kiképzését és szigetelését úgy kell kialakítani, 

hogy az eredeti hulladéktároló medence koronájától befelé min. 1,5 m-re ne legyen 

hulladék. Ezzel meg kell akadályozni, hogy a szennyezett csapadékvizek, csurgalékvizek 

a környezetbe jussanak.  

Teljesítési határidő: 2019. október 31., ill. folyamatos 

Zaj- és rezgésvédelmi előírások 

5.17. A létesítési tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú mellékletében előírt zajterhelési 

határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, az építés teljes időtartama alatt 

biztosítani kell. 
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5.18. A létesítési tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy 

hatásterületük a lehető legkisebb legyen. 

5.19. A létesítési tevékenység kizárólag a nappali időszakban (600-tól – 2200-ig) végezhető, 

éjszaka szállítási munka sem folytatható. 

Levegőtisztaság-védelmi előírások 

5.20. A létesítés során a földmunkákat úgy kell végezni, hogy környezetszennyezést ne 

okozzon. 

5.21. A létesítési munkákat úgy kell végezni, hogy a diffúz porterhelés ne emelkedjen, a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMH 

rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékek 

teljesüljenek. 

5.22. A létesítési anyagok szállításánál, valamint az építési munkálatok végzésénél műszaki 

intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a közutakon, lakóterületeken és azok 

környezetében a lehető legkisebb legyen a levegőterhelés. 

5.23. A létesítés során a belső közlekedési utak és a munkaterületek rendszeres tisztításáról, 

portalanításáról, illetve locsolásáról gondoskodni kell. 

5.24. A kiporzásra, illetve kiszóródásra hajlamos anyagok közúti szállítását porzás- és 

kiszóródás mentesen kell megoldani (pl. ponyvás takarással, nedvesítéssel). 

5.25. Rendkívüli időjárás (pl. erős szél) esetén a tereprendezési munkálatokat szüneteltetni kell. 

Örökségvédelmi előírások 

5.26. Amennyiben a tevékenység léteístése során régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a 

felfedező (a munka felelős vezetője) az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező 

köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző útján a 

hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet szüneteltetni, illetve a helyszín 

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

intézkedéséig gondoskodni. 

6. Üzemeltetésre vonatkozó előírások 

Általános előírások 

6.1. A hulladéklerakón a tevékenységet úgy kell végezni, hogy az környezetszennyezést ne 

okozzon. 

6.2. A telephely őrzését folyamatosan biztosítani kell. 

6.3. Az átvétel során meg kell győződni arról, hogy az adott hulladék átvétele engedélyezett, 

illetve a hulladék adatai megegyeznek a kísérő okmányban feltüntetett adatokkal. 

A lerakásra átvehető hulladékok körét a H. melléklet tartalmazza. 
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6.4. A telephelyen végzett gépjármű és gépi berendezések karbantartása során keletkező 

hulladékokat – azok veszélyességét figyelembe véve – elkülönítetten kell gyűjteni, és 

megfelelő engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni. 

Hulladékkezeléssel kapcsolatos előírások 

Nem veszélyes hulladék lerakásával kapcsolatos előírások: 

6.5. A nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítása az erre a célra kiépített 

depónián, jelen engedély előírásainak és az üzemeltetési tervben foglaltak betartása 

mellett végezhető. 

6.6. Lerakásra átvehetők a közszolgáltatás keretében, illetve gazdálkodó szervezetektől 

beszállított, a B3 besorolású lerakón a KvVM rendelet 2. számú melléklete 2.2.3. 

pontjában meghatározott átvételi követelményeknek megfelelő hulladékok. 

6.7.  A lerakóban a H. melléklet 2. pontjában meghatározott hulladékok ártalmatlaníthatók 

lerakással, amennyiben anyagi minőségük alapján megfelelnek a 6.6. pontban 

meghatározott követelményeknek. A technológia leírását a Te. melléklet 2.1. pontja 

tartalmazza. 

6.8. A lerakásra kerülő hulladékok alapjellemzését, illetve megfelelőségi vizsgálatát – a KvVM 

rendelet vonatkozó előírásaira figyelemmel – el kell végeztetni. 

6.9.  A telephelyen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 69/A-

C. §-ok szerint elektronikus megfigyelő és beléptető rendszert folyamatosan és a 

törvényben előírtak szerint kell üzemeltetni, a telephelyre lerakási céllal beszállított 

hulladékot minden esetben az elektronikus megfigyelő és beléptető rendszer 

segítségével ellenőrizni kell. 

6.10.  A telephelyre az ártalmatlanításra beszállított hulladékot csak mérlegelés után lehet a 

depónián elhelyezni. 

6.11.  A lerakóban keletkező csurgalékvizeket az erre a célra létesített csurgalékvízgyűjtő 

medencébe kell vezetni. A medencéből a csurgalékvíz szükség szerint a depóniára 

visszalocsolható. Csurgalékvíz szükség esetén csak annak kezelésére engedéllyel 

rendelkező szennyvíztelepre szállítható. A csurgalékvíz kiszállításokat dokumentálni kell. 

6.12.  A depónia a Th. mellékletben meghatározott magasságig tölthető hulladékkal. 

6.13. A depónián elhelyezett hulladék takarásához a H. melléklet 5. pontjában megnevezett 

anyagok, az ott meghatározott mennyiségben használhatók fel (technológiai célú 

felhasználás). A takaróanyag-felhasználás nem haladhatja meg a műszakilag indokolt 

mennyiséget. 

6.14. A depónián időegység alatt takaróanyagként felhasznált hulladékok összes mennyisége 

nem haladhatja meg az ugyanazon idő alatt lerakott hulladékok összes mennyiségének  

15 %-át. 

6.15. A depónia takarásához és építéséhez felhasznált anyag nem tartalmazhat 60 mm -nél 

nagyobb méretű összetevőt. 



8 
 

6.16. A nem veszélyes hulladéklerakót az üzemeltetési terv szerint kell működtetni. A lerakásra 

vonatkozó üzemeltetési terveket módosítani, vagy azoktól eltérni csak a Járási Hivatal 

hozzájárulásával lehet. 

6.17. A depónián elhelyezett hulladék kompaktorral történő folyamatos tömörítéséről 

gondoskodni kell. A szigetelt rézsűk mechanikai védelme érdekében a rézsűszigetelést a 

kompaktor max. 1 méterre közelítheti meg. 

A veszélyes hulladék konténeres gyűjtésével kapcsolatos előírások: 

6.18. A veszélyes hulladék gyűjtésére használt konténerben (munkahelyi gyűjtőhely) a 

telephelyen a tevékenység végzése során keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtése 

végezhető. 

6.19. A tevékenység során be kell tartani a Létr., valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásait. 

Levegőtisztaság-védelmi előírások 

6.20. Az alapadatok nyilvántartásában szereplő (L. melléklet) települési szilárd hulladéklerakás 

technológiához kapcsolódó D1 azonosítószámú diffúz forrás (működő hulladéklerakó 

felülete) és D2 azonosítószámú diffúz forrás (rekultivált hulladéklerakó felülete) 

működését engedélyezem.  

6.21. A D1 és D2 azonosítószámú diffúz források működése során a VMH rendelet 1. 

mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden 

üzemelési körülmény mellett be kell tartani. 

6.22. A hulladéklerakást, valamint a munkagépekkel végzett tevékenységeket úgy kell végezni, 

hogy a levegő porral és bűzzel való terhelése a lehető legkisebb legyen, ne okozzon 

lakosságot zavaró szaghatást, illetve légszennyezettségi határérték túllépést. 

6.23. A D1 és D2 azonosítószámú diffúz légszennyező források működéséről a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VMM 

rendelet) 18. §-a szerinti követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.  

6.24. A rekultivált nem veszélyes hulladékdepóniánál a hulladéklerakó gázemisszióját mérni és 

rögzíteni kell a kialakításra került gázkutaknál a következő anyagokra: 

- Metán CH4 

- Kén-hidrogén H2S 

- Szén-dioxid CO2 

- Oxigén O2 

6.25. Az emisszióméréseket a rekultivált depóniánál félévenkénti gyakorisággal kell elvégezni. 

A mérési eredményeket és értékelésüket az éves beszámolóban a Járási Hivatalnak be 

kell nyújtani. 
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6.26. A működő nem veszélyes hulladéklerakó depónia területén a biológiailag bomló 

összetevőkből képződő gázok kezelésére, a gázkezelő rendszer kialakítására 

gáztalanítási tervet kell készíteni. Az erre vonatkozó tervet a Járási Hivatalhoz be kell 

nyújtani. 

Határidő: 2020. június 30.  

6.27. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg 

elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést. 

6.28. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében 

haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Járási 

Hivatalt. 

6.29. Az üzemeltetés során a lerakási technológia előírásainak betartásával a tárolt anyagok, 

hulladékok meggyulladását, öngyulladását meg kell akadályozni. 

6.30. A csurgalékvíz visszalocsolásával biztosítani kell a hulladék kiporzásának 

megakadályozását. 

Zaj- és rezgésvédelmi előírások 

6.31. A Rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését 

folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes létesítményre 

vonatkozóan. 

6.32. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy 

hatásterületük a lehető legkisebb legyen. 

Természet- és tájvédelmi előírások 

6.33. A hulladéklerakó telep kerítését – különös tekintettel a teleptől nyugatra található Natura 

2000 erdőterületekre – megfelelő állapotba kell hozni.  

6.34. A hulladéklerakó telep területén található, – védett madárfajok fészkelésével érintett – 

homokdomb elbontása csak augusztus 31. – március 1. között történhet meg.  

6.35. A hulladékkezelő telep K-i és É-i oldalán az őshonos fa- és cserjefajokból álló védőfásítás 

telepítését folytatni, illetve annak fenntartásáról gondoskodni kell. 

6.36. A tájidegen növényfajok, özönnövények megjelenése, terjedésének megakadályozása 

érdekében a telephely zöldfelületének megfelelő rendszeresség melletti rendezését 

(kaszálás, stb) biztosítani kell.  

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások 

6.37. A tevékenység folytatása során a környezetre veszélyes anyagok ideiglenes tároló 

tartályainál, valamint azok feltöltő-, és lefejtő helyein, a munkagépek parkolóinál, a 

gépjárműmosónál megfelelő kapacitású kármentőt, vagy gyűjtő-edényzeteket, felitató-

anyagokat kell biztosítani, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. 
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Határidő: folyamatos 

6.38. A földtani közeg tekintetében a monitoring vizsgálatokat a monitoring tervben 

meghatározott helyeken és módon kell végezni legalább ötévente egyszer. 

Teljesítési határidő: 2019. október 31., majd ezt követően 5 évente 

6.39. A tevékenység nem okozhatja földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (továbbiakban: 

HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

Talajvédelmi előírások 

6.40. A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy a szomszédos termőföldön a talajvédő 

gazdálkodás feltételei ne romoljanak.  

6.41. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a gépek mozgatása, hulladék elhelyezése a 

környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.  

6.42. A beruházás üzemelése során hulladék, továbbá a telepről elfolyó csurgalékvíz, 

csapadékvíz mezőgazdasági területre nem kerülhet.  

7. A felhagyásra vonatkozó előírások 

7.1. Az üzemelő hulladéklerakó medencék tervezett feltöltésének ütemét figyelembe véve, 

legalább 1 évvel a feltöltődés előtt a KvVM rendelet 14. és 15. §-a és 4. számú 

melléklete, illetve a bezáráskor hatályos előírások alapján összeállított rekultivációs és 

utógondozási tervet a Járási Hivatalhoz be kell nyújtani. A rekultivációs tervben meg kell 

adni a rekultivációs és az utógondozási időszakban a felelős üzemeltető adatait. 

7.2. A hulladéklerakó depónia részleges vagy teljes rekultivációja csak véglegessé vált 

rekultivációs engedély birtokában végezhető. 

7.3. A telephelyen végzett valamennyi hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén 

– a lerakással ártalmatlanított hulladékok kivételével – a telephelyen lévő hulladékok, 

valamint a telephely bezárását követő esetleges épület, műtárgy bontásából származó 

hulladék engedélyezett kezeléséről gondoskodni kell. 

7.4. A lerakó bezárását, valamint a telephelyen végzett bármely hulladékgazdálkodási 

tevékenység felfüggesztését vagy befejezését azt megelőzően 30 nappal a Járási 

Hivatalnak be kell jelenteni. 

7.5. Az utógondozási időszakban a hulladéklerakó-gáz emisszióját mérni és rögzíteni kell a 

következő anyagokra: Metán (CH4), Kén-hidrogén (H2S), Szén-dioxid (CO2), Oxigén (O2). 

Az emisszióméréseket félévenként kell elvégezni. 

7.6. A hulladékkezelő központ felhagyása nem okozhatja a földtani közegnek a HÉR.-ben 

foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 
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7.7. A tevékenység felhagyását követően vizsgálni kell a terület szennyezettségét, annak 

megállapítása érdekében, hogy a területen folytatott, illetve felhagyott tevékenységek 

során felhasznált, vagy kibocsátott veszélyes anyagok nem okoztak-e szennyeződést, 

környezeti kárt a földtani közegben, felszín alatti vízben. 

7.8. A földtani közegre, felszín alatti vízre irányuló vizsgálatokat, illetőleg mintavételeket csak 

arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet. 

7.9. A felhagyást követően a tevékenységből eredő szennyezettség mértéke az érintett 

területeken nem haladhatja meg a HÉR.-ben foglalt „B” szennyezettségi határértéket, 

vagy az alapállapot-jelentésben rögzített állapotot, vagy a kármentesítési eljárás 

keretében meghatározott, és elfogadott (D) kármentesítési célállapot határértéket.  

8. Adatszolgáltatás és jelentéstétel 

Általános előírások 

8.1. A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az A. mellékletben felsorolt 

nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és az ott előírt határidőre eleget kell tenni az 

adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.  

8.2. A monitoring vizsgálati eredményeket az A. mellékletben meghatározott gyakorisággal 

kell megküldeni a Járási Hivatalnak. 

8.3. A szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok bejelentéséhez 

az egyoldalas adatlapból álló (E)PRTR-A adatlapon kell adatot szolgáltatni évente, a 

tárgyévet követő év március 31. napjáig. 

Zajvédelmi előírások 

8.4. Amennyiben a Környezethasználó intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási 

határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység 

folytatása során már nem állnak fenn, akkor a Környezethasználónak zajkibocsátási 

határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Járási Hivatalhoz. 

Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások 

8.5. A létesítési munkálatok során a telephelyre beszállított stabilizált hulladék - Hull.ny.r. 

szerinti - naprakész nyilvántartását a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig a 

Járási Hivatalnak meg kell küldeni.  

Határidő: a létesítési munkálatok ideje alatt folyamatos 

8.6. A lerakott, illetve más módon a telephelyen kezelt, továbbá az üzemelés során 

keletkező hulladékokról a vonatkozó hatályos jogszabály – jelenleg a hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 

11) Korm. rendelet (továbbiakban: Hull.ny.r.) – szerint kell nyilvántartást vezetni és 

adatszolgáltatást teljesíteni. 
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8.7. A hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett 

ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről a 

Környezethasználó összefoglaló jelentést készít a KvVM rendelet 3. számú 

mellékletében foglaltak szerint. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a KvVM 

rendelet 6. § szerinti becsült költség időarányos részének rendelkezésre állását igazoló 

dokumentumokat is. A Környezethasználó köteles az összefoglaló jelentést a Járási 

Hivatalnak megküldeni. 

Levegőtisztaság-védelmi előírások 

8.8. Az erre rendszeresített adatlapon (LM), figyelembe véve a határozat L. mellékletében 

szereplő „alapadatok nyilvántartását” - a tárgyévet követő év március 31. napjáig - a 

diffúz források tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról éves jelentést kell 

benyújtani.  

8.9. Az alapbejelentésben (LAL) rögzített adatok megváltoztatásáról –az azt követő 30 napon 

belül - változásjelentést kell tenni. 

8.10. Az adatszolgáltatásokat elektronikus úton kell teljesíteni. 

9. Rendkívüli események megelőzése és elhárítása 

9.1. A Környezethasználó köteles a külön eljárásban elfogadott kárelhárítási „üzemi terv” 

karbantartásáról, felülvizsgálatáról, az abban foglaltak betartásáról, valamint a 

kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartásáról gondoskodni. 

Határidő: folyamatos, ill. rendszeres 

9.2. A Környezethasználó köteles az adatokban bekövetkezett változásokról, valamint a nem 

felülvizsgálat köteles technológiai változásokról a Járási Hivatalt az elektronikus 

ügyintézés szabályai szerint értesíteni. 

Határidő: a változást követő 30 napon belül 

9.3. A Környezethasználó a telephelyre vonatkozó – az üzem technológiájában, a gazdálkodó 

szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett – változás esetén az 

üzemi kárelhárítási tervet köteles felülvizsgálni, és azt az elektronikus ügyintézés 

szabályai szerint köteles megküldeni jóváhagyásra a Járási Hivatalnak, továbbá a 

működési terület szerint illetékes Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak (DDVIZIG) és a 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak (NPI). 

Határidő:  a változást követő 60 napon belül, ill. 

a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként 

9.4. Környezetveszélyeztetés észlelése esetén a Környezethasználó köteles minden 

környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás 

enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. 
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9.5. A Környezethasználó azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodás bekövetkezése 

esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a további környezetkárosodás 

megakadályozása érdekében. 

Azonnali beavatkozás szükséges: 

 ha a környezetkárosodás a közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve  

 ha a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, 

hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve  

 ha a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető. 

9.6. A Környezethasználó köteles a megelőző intézkedéseket, a kárenyhítést, a kárelhárítást 

az üzemi tervben foglaltak szerint végrehajtani. 

9.7. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy 

 a környezetkárosodás ne tevődjön át más környezeti elemre, 

 a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, 

 ne okozzon további környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást. 

9.8. A Környezethasználó – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – köteles 

haladéktalanul tájékoztatni 

 a felszíni vizek, a felszín alatti vizek, és földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése 

esetén: a területi vízügyi hatóságot (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság) és a DDVIZIG - Kaposvári Szakaszmérnökségét; 

 az egyéb, természeti elemeket érintő veszélyeztetés, szennyezés esetén: a Járási 

Hivatalt (ügyeleti telefon: 70/504-3190) és az illetékes NPI-t; 

 tűz- és robbanásveszélyes vagy veszélyes vegyi, biológiai, illetőleg radiológiai veszély 

esetén: az erre hatáskörrel rendelkező szervezeteket. 

9.9. A Környezethasználó köteles a rendkívüli eseményeket, káreseményeket és 

kárelhárítási beavatkozásokat, intézkedéseket kárelhárítási naplóban dokumentálni. 

9.10. A Környezethasználó köteles a saját hatáskörben végzett kárelhárítás során keletkező 

veszélyes és nem veszélyes hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról, 

ártalmatlanításáról gondoskodni az üzemi tervben foglaltak szerint. Egyéb esetben a 

hulladék biztonságos elhelyezése a műveleti kárelhárítást végző szerv feladata. 

9.11. A Környezethasználó köteles az elhasznált kárelhárítási anyagokat és eszközöket a 

kárelhárítást követően azonnal pótolni. 

10. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek 

10.1. A Környezethasználó köteles a Járási Hivatalnak – a változást követő – 15 napon belül 

bejelenteni: 

• az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását,  

• a tulajdonosváltozást, a cég adataiban bekövetkezett változásokat. 
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10.2. A jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok 

kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén a Környezethasználó 

köteles az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatni a Járási Hivatalt, valamint az 

észlelést követően azonnal megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. 

11. Egyéb előírások 

11.1. A Környezethasználó az I./3. pontban foglalt tevékenység végzése esetén 

környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni a környezetvédelmi megbízott 

alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. §-ban 

foglalt feltételek szerint. 

12. A szakhatóságok állásfoglalása 

12.1. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/649-3/2019. ált.számú 

vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben adott szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak 

szerint járult hozzá az egységes környezethasználati engedély kiadásához: 

I.  Általános előírások: 

1. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a 

külön jogszabályban – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre 

megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát. 

2. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát 

(szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra. 

II. A KAR objektum nyilvántartó rendszerben rögzített szennyezőanyag elhelyezésre 

vonatkozó adatok: 

3. Marcali, 097/2,4,7 hrsz-ú sertéstelep szennyező anyag elhelyezésére szolgáló objektumainak 

vonatkozásában meg kell tenni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi 

nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1 § (1) 

A) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatást. 

Határidő: 2018. április 30. 

4. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok 

elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken 

történhet. Új létesítmény építése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és 

nyilvántartásba vétele után történhet. 

III. A tevékenységre vonatkozó előírások: 

5. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát 

(szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.  
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6. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel 

rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz 

mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni. 

7. A külső csapadékvizeket távol kell tartani a hulladéklerakótól, ennek biztosítása érdekében a a 

meglévő csapadékvíz elvezető árkot ki kell tisztítani valamint a nyugati szikkasztó árok irányába 

való lejtését biztosítani kell.  

Határidő: 2019. május 31. 

8. A hulladék depóniák csurgalékvizének gyűjtését, a kiépített műszaki rendszer megfelelő 

működőképességét biztosítani kell. Szennyezett víz a környezetbe nem kerülhet ki! 

9. A hulladéktest alatt lévő kormányzó aknákat fel kell tárni és az azokat összekötő csatornákkal 

együtt ki kell tisztítani. 

Határidő: 2019. június 30. 

10. A telepen keletkezett szennyezett vizeket (csapadék, csurgalék, technológiai stb.) 

szivárgásmentes tárolóban, aknában kell gyűjteni, a hulladékdepóniára visszalocsolva 

elpárologtatni.  

11. A csurgalékvíz medence szivárgásmentességének ellenőrzésére geofizikai szenzorrendszert 

kell kiépíteni. 

Határidő: 2019. május 31. 

12. A benyújtott alapállapot jelentést a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 13. számú melléklet 2.2. pontjában foglaltak szerint ki 

kell egészíteni a talajvíz 2019-ben mért magas ammónium koncentrációja okán. 

Határidő: 2019. október 30. 

IV. A monitoringra vonatkozó előírások: 

13. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep területén található 4 darab 

figyelőkuttal kell ellenőrizni. 

14. A figyelőkutakban félévente 1 alkalommal kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő 

komponensekre: pH, KOIps, fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, 

foszfát, ólom, nikkel, króm, réz, cink, kadmium, higany, arzén, TPH.. A mintavételezést és a 

talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve 

a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a 

alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. 

15. A monitoring kút vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan kell megtenni a 

FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).  
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16. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 

az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki. 

V. Felhagyásra vonatkozó előírások: 

17. A telephelyen végzett minden hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén – a 

lerakással ártalmatlanított hulladékok kivételével – a telephelyen lévő hulladékok engedélyezett 

kezeléséről gondoskodni kell. 

VI. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség: 

18. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni 

az Igazgatóságra: 

- A tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti 

vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül 

tájékoztatni kell az Igazgatóságot. 

- A FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon 

kell közölni. 

- Az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál 

nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap 

újbóli megküldésével tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni. 

19. Az Engedélyes az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett 

talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni 

a szennyező tevékenységet, és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket. 

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2031. március 31. 

 

12.2. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36400/177-1/2019. ált. számú 

katasztrófavédelmi szakkérdésekben adott szakhatósági állásfoglalásában az alábbiak 

szerint járult hozzá az egységes környezethasználati engedély kiadásához: 

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala megkeresése alapján a 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. (7521Kaposmérő, Hunyadi u. 13.) (a továbbiakban: 

Ügyfél) kérelmére a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K. hrsz-ú területen lévő hulladékkezelő 

telepre vonatkozó egységes környezethasználati engedély megadásához, az ipari 

baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével 

kapcsolatosan katasztrófavédelmi szempontból hozzájárulok.” 

III. 

Egyéb rendelkezések 

1. Az egységes környezethasználati engedély 2024. április 30.napjáig hatályos. 

2. A D1, D2 azonosítószámú diffúz légszennyező forrásokra vonatkozó levegővédelmi 

működési engedély 2024. április 30. napjáig hatályos.  
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3. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti 

felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentációt - különös tekintettel az elérhető legjobb technikára - 2024. 

február 15. napjáig be kell nyújtani a Járási Hivatalhoz. 

4. A Járási Hivatal az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a jogosult 

nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá 

akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak. 

5. A Környezethasználónak éves felügyeleti díjat kell fizetnie. A felügyeleti díj összege 200.000 

forint, melyet a Somogy Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH 

Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú 

előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni 

tárgyév február 28-ig. Az engedély véglegessé válásának évében a felügyeleti díj arányos 

részét kell megfizetni, az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül. 

6. Jelen határozat véglegessé válásával - a 9537-2/2014. iktatószámú végzéssel kijavított, a 

17304-3/2013.; 1378-18/2015. iktatószámú, a SO-04Z/KO/2199-15/2017. a SO-04Z/KO/1576-

7/2018. és SO-04Z/KO/1576-11/2018. ügyiratszámú határozatokkal módosított - 685-

28/2013. iktatószámú egységes környezethasználati engedély hatályát veszti.  

7. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok 

engedélyének megszerzése alól nem mentesít. 

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon és illetéken felül 

egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Járási Hivatal nem 

rendelkezett. 

Jelen döntés ellen - annak közlésétől számított 15 napon belül - az országos környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros utca 

58/a.) mint másodfokú hatósághoz címezve, a Járási Hivatalnál fellebbezést lehet előterjeszteni. 

A fellebbezést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelek 

(ld. gazdálkodó szervezet, jogi képviselő) kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Természetes 

személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a 

kapcsolattartás formájaként nem az Eüsztv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail 

útján nem terjeszthető elő! 

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve 

csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban 

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

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza.  
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A szakhatóságok állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjának 50%-a, azaz 375.000forint, természetes személyek, illetve civil szervezetek esetében az 

elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 7.500 forint, amelyet a Somogy 

Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett Környezet- és Természetvédelem 

megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell – a 

közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni. Az átutalási megbízást (annak hiteles 

másolatát) a Járási Hivatal részére meg kell küldeni. 

INDOKOLÁS 

A Járási Hivatal jogelődje a CWS Hulladékgazdálkodási, Mérnöki és Tanácsadó Kft. részére a Hetes 

062/1/A-D és 062/1/F-K hrsz-ú területen lévő hulladékkezelő telep üzemeltetésére a 685-28/2013. 

számon egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott, amely 2013. 

szeptember 2. napján jogerőre emelkedett, és 2023. augusztus 31. napjáig hatályos. 

Az Engedély a 9537-2/2014. iktatószámú végzéssel kijavításra, a 17304-3/2013.; 1378-18/2015. 

iktatószámú, a SO-04Z/KO/2199-15/2017. a SO-04Z/KO/1576-7/2018. és SO-04Z/KO/1576-11/2018. 

ügyiratszámú határozatokkal módosításra került.  

A Kérelmező 2019. január 02. napján a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz.-ú területen lévő 

hulladékkezelő telep egységes környezethasználati engedélyének teljes körű felülvizsgálatára irányuló 

kérelmet nyújtott be a Járási Hivatalhoz, melyhez csatolta az ENCONS Tanácsadó, Kereskedelemi 

és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Hóvirág út 36.; a továbbiakban: Tervező) által készített teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt. 

A R. 20/A § (4) bekezdése szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai 

Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló 

határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy 

legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 

szabályai szerint – az R.-ben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. 

A fentiek alapján a Járási Hivatal a R. 20/A. § (4) bekezdése értelmében teljeskörű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárást folytatott le a Környezethasználó által benyújtott kérelem alapján. A 

Környezethasználó az engedélyezési dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi 

követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta. 

A tárgyi eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. sz. mellékletének 4. és 

10.1. pontja szerinti 750.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melyet a Környezethasználó 

- a Járási Hivatal felhívására - megfizetett. 
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A Környezethasználó az eljárás során szakhatóságként közreműködő vízügyi hatóság eljárásáért az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. fejezete 1. pontja 

szerinti 5.000 forint összegű, továbbá a szakhatóságként közreműködő katasztrófavédelmi hatóság 

eljárásáért az Itv. 29. § (1) bekezdése szerinti 3.000 forint összegű eljárási illetéket fizetett meg a 

Járási Hivatal felhívására. 

A Járási Hivatal az érdemi döntéshozatal érdekében a SO-04Z/KO/20-3/2019. ügyiratszámú 

végzésében hiánypótlás teljesítésére hívta fel a Környezethasználót. 

A Környezethasználó a kért hiánypótlásokat 2019. január 15., 2019. január 21., 2019. január 31., 

2019. február 7., 2019. február 11. és 2019. március 5. napján teljesítette. 

A tárgyi eljárás során a Járási Hivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 

2. és 3. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi 

hatóságot szakhatóságként megkereste. 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága 35200/649-3/2019. ált. számú vízügyi és 

vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és az alábbiak szerint 

indokolta: 

„Az Osztály a tárgyi ügyben SO-04Z/KO/20-6/2019. számon 2019. január 18. napján megkereste az 

Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. 

A szakhatósági megkeresésben az Osztály megadta az ENCONS Tanácsadó, Kereskedelemi és 

Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Hóvirág út 36.; a továbbiakban: Tervező) állta 2018. decemberében 

összeállított felülvizsgálati dokumentáció elérési útvonalát. 

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentáció tanulmányozása során megállapította, hogy az nem teljes 

körű, ezért 35200/649-1/2019.ált. számon hiánypótlásra szólította fel a Tervezőt, melyet a Tervező 

részben teljesített, részben az Igazgatóság előírásként szereelteti. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, a szakhatósági hatáskört kijelölő jogszabály alapján tárgyi 

eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak 

elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint 

a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve 

határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, a tevékenység az árvíz és a jég 

levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e. 

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az 

alábbiakat állapítottam meg. 

Az Engedélyes a Hetes 062/1/A-D és 062/1/F-K hrsz-ú telepen nem veszélyes hulladék elhelyezését 

végzi. A hulladéklerakóba lerakott hulladék csökkenő tendenciát mutat a 2017. évben 20,45 t volt. A 

230 ezer m3-es kapacitásból 82 401 m3 szabad. 
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A már rekultivált ütem mellet az I – III deponiák üzemelnek. A depóniák aljzat szigetelésének 

rétegrendje: szivárgó réteg, HDPE szigetelő fólia, geofizikai szenzor rendszer, vízzáró agyagréteg. A 

rézsü szigetelését HDPE szigetelő fólia és vízzáró agyagréteg biztosítja. 

A depóniák csurgalékvizét a szigetelő réteg felett elhelyezett drénhálózat gyűjti össze és egy 5200 m3 

szigetelt csurgalékvíz gyűjtő medencébe irányítják. 

 

A hulladéklerakó nem szennyezett csapadékvizeinek elvezetésére övárk rendszer biztosítja. 

A szociális blokkban keletkező szennyvizeket egy 10 m3-es zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik. 

Szükség szerint a legközelebbi, kezelési engedéllyel rendelkező tisztítótelepre szállítják. 

A telep technológiai vízellátását a S. IX/681-a. vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési 

engedély alapján történik. A lekötött éves vízmennyiség 270 m3. Az engedély 2020. november 30. 

napjáig hatályos. 

A telep talajvízre gyakorolt hatását S. IX/685-a. vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkező 4 db figyelőkúttal történik. Az engedély 2020. október 31. napjáig hatályos. 

A kutakból vett vízmintákat évi 2 alkalommal az előírt vízkémiai paraméterekre vizsgálták. A Tervező 

2013 után nem tudta bemutatni a vizsgálati eredményeket adatvesztés miatt. Az alapállapot jelentés 

elkészítése során 3 ponton talaj és a figyelőkutakból vízmintákat vettek. A talajminták a vizsgált 

komponensekre nem mutattak a földtani közegre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknél 

magasabb koncentrációkat.  

A talajvíz az F-1 és F-2 figyelőkutakból vett mintákban jelentős foszfát és ammónium, az F-0 és F-3 

figyelőkutak esetében nitrát vonatkozásában kis mértékű (B) szennyezettségi határértékeknél 

magasabb koncentrációt mutatott.  

A hulladékkezelő telep területén, de attól elkülönülve működik a S. IX/350. vízikönyvi számon 

nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező Kaposmérői (Hidasi) teraszos-kazettás 

szennyvízkezelő telep. 

A telep területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a FAVr. 7. § (1) bekezdése 

értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép 

alapján került meghatározásra.  

A telep területe üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló 

vízkivételeket nem érint, így a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy 

hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik. 

A telephely emellett az árvíz és jég levonulására, mederre, mederfenntartásra nem gyakorol hatást, 

illetve ezek a telephely vonatkozásában nem értelmezhetők. 

A rendelkezésemre álló kérelem és a hozzátartozó, elérésre biztosított dokumentáció érdemi 

vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntöttem. 
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A monitoringra vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adta meg az 

Igazgatóság. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) c) pontja 

és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 

adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján adta meg az Igazgatóság. 

A szennyezőanyag elhelyezése a FAVr. 13. § (1) bekezdés a) pontja értelmében engedélyköteles 

tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint az Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalásában előírja a tevékenység folytatásának feltételeit. 

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg R.-ben 

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti 

megőrzésével végezhető. 

A FAVr. 14. § (4) bekezdése szerint az Igazgatóság előírta a FAVI engedélyköteles létesítményekre 

az adatszolgáltatási kötelezettséget.  

Az Igazgatóság felszíni vízvédelmi előírásait a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vízvédelmi előírásait a FAVr. alapján tette meg.  

A szakhatósági állásfoglalás időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével 

állapítottam meg. 

Felhívom a figyelmet, hogy a FAVr. 15. § (7) c) pontja értelmében felszín alatti vizet szennyező 

környezethasználat gyakorlását a hatóság korlátozza, felfüggeszti, vagy megtiltja, vagy a szükséges 

intézkedéseket az erre a hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi, ha környezethasználó nem 

teljesíti a kármegelőzés érdekében hatósági határozattal előírt kötelezettségét. 

A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az 

Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszínalattivíz-védelmi bírságot szab ki.  

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam. 

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

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a 

vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. 

pontja állapítja meg.” 

A tárgyi eljárás során a Járási Hivatal a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. 

táblázat 6. pontja alapján az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő várható 

hatások tekintetében a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatóságot szakhatóságként 

megkereste. 

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36400/177-1/2019. ált. ügyiratszámú 

katasztrófavédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta és az alábbiak 

szerint indokolta: 
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Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezethasználati engedélyének ügyében a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság 2019. január 18-án megkereste 

a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint elsőfokú katasztrófavédelmi szakhatóságot 

szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

A megkereső hatóság által csatolt iratok alapján az Ügyfél egységes környezethasználati 

engedélyének megadásához hozzájárultam. 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

1 § (1) bekezdése, valamint az ugyanezen rendelet 1. melléklet 9. táblázat 6. pontja, illetékességemet 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint 

ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 

Az önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 

A Járási Hivatal a R. 1. § (6b) bekezdése alapján, figyelemmel az Ákr. 25.§ (1) bekezdés b) pontjára, 

a SO-04Z/KO/20-9/2019. ügyiratszámú végzésében megkereste Hetesi Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzőjét (a továbbiakban: Jegyző), és kérte, adja meg az arra vonatkozó – rendelkezésére 

álló – adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel. A Járási 

Hivatal a R. 1. § (6c) bekezdése alapján felhívta a Jegyző figyelmét arra is, hogy a megkereséshez 

mellékelheti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét is. 

A Jegyző HKÖ/101-2/2019. ügyiratszámon a következőkről tájékoztatta a Járási Hivatalt:  

„A tevékenység Hetes község vonatkozásában megfelel a helyi környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozással, és összhangban van Hetes Község Önkormányzata 

9/2003. (X. 14.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi építési szabályzatában foglalt 

előírásokkal és a településrendezési eszközökkel.” 

A Járási Hivatal a teljes körű felülvizsgálati dokumentációt áttanulmányozva az alábbi 

megállapításokat tette: 

• Általánosságban megállapítható: 

A hulladéklerakó és kezelő központban folytatott tevékenységek a következők: 

- Nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítása. 

- Bezárt, rekultivált hulladéklerakó utógondozása. 

A telephelyen található létesítményeket a Th. melléklet, a telephelyen folytatott és tervezett 

technológiák bemutatását a Te. melléklet tartalmazza. 
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• Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható: 

- A lerakó kialakítása megfelel a KvVM rendelet előírásainak. 

- A tevékenységek során a telepen keletkező veszélyes hulladékokat (fáradt olaj, olajos rongy) 

a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyen 

helyezik el elszállításig. 

- A Járási Hivatal a H. mellékletben meghatározta a telephelyen kezelhető hulladékok körét. 

- A Járási Hivatal meghatározta a depónián technológiai céllal elhelyezhető hulladékok körét és 

mennyiségét. 

- A Járási Hivatal a létesítési munkálatok idejére vonatkozóan külön határozta meg a telepen 

átvehető hulladékok körét, tekintettel arra, hogy a lerakó a jelenlegi állapotában még nem 

alkalmas egyéb hulladékok fogadására. 

- A Járási Hivatal megállapította, hogy az előírt kamerás beléptetőt kiépítették, az 

működőképes. 

- A telephelyen biztosítottak a hulladékok előírás szerint történő átvételének feltételei. A 

Környezethasználó rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételekkel. 

- A Járási Hivatal a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget a Hull.ny.r és a KvVM 

rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében írta elő. 

- A H. mellékletben meghatározott, a telephelyen kezelhető hulladékok körét a Járási Hivatal 

az Engedély, valamint a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletben 

feltüntetetett azonosító kódoknak megfelelően engedélyezte, mivel a jelen eljárás keretein 

belül benyújtott dokumentáció nem tartalmazta a nem veszélyes hulladéklerakóban 

ártalmatlanítható hulladékok típusát, illetve mennyiségét. A Környezethasználó a jelen 

eljárásban, a benyújtott dokumentációban a korábban engedélyezett a telephelyen kezelhető 

hulladéktípusokra kérte az engedély kiadását. 

- A Járási Hivatal a rendelkező részben tett előírásokat a Ht. 1. §, 4. §, 7. §, a 31. § (1) és (2) 

bekezdése és a 69/A-C. §, a Vhr., a Létr., valamint a KvVM rendelet vonatkozó rendelkezései 

alapján határozta meg. 

- A Járási Hivatal a Környezethasználó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget a 

Hull.ny.r  és a KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében írta elő. 

• Zajvédelmi szempontból megállapítható: 

- A vizsgált létesítmény zajkibocsátása a jelenlegi üzemelési körülmények mellett nem haladja 

meg a megengedett zajvédelmi követelményeket.  

- A hatásterületen védett épület, terület nem található, ezért az üzemeltetőnek a környezeti zaj 

és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a 
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továbbiakban: zajR.) 10. § (3) bekezdés a) pontjába foglaltak alapján nem kell megkérni a 

létesítményre a zajkibocsátási határértéket. 

- Az üzemeléshez kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli 

észrevehetően a szállítási útvonal melletti területek zajterheltségét. 

- A Járási Hivatal a zajvédelmi szempontú előírásait a zajR. 4. § (3) bekezdése b) pontjának 

felhatalmazása, a zajR. 3. § (1) bekezdése és a zajR. 11. § (1) bekezdése alapján tette meg a 

Rendelet figyelembevételével. 

• Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható: 

- A Környezethasználó a felülvizsgálati dokumentáció levegőtisztaság-védelmi fejezetében 

bemutatta a telephelyen működő diffúz források működését. 

- A Járási Hivatal a D1 és D2 azonosítószámú diffúz légszennyező forrásokra vonatkozó 

adatokat a határozat L. mellékletében foglaltak szerint rögzítette. 

- A dokumentációban bemutatott adatok és információk alapján a Járási Hivatal megállapította, 

hogy a D1, D2 azonosítószámú diffúz források működése - a rendelkező részben foglalt 

előírások megtartása mellett - a jogszabályokban előírtaknak megfelel. 

- A D2 azonosítószámú diffúz forrásként nyilvántartott lerakó depónián 4 db gázkút és 4 db 

biofilter került kialakításra. 

- A Járási Hivatal a D2 azonosítószámú diffúz forrás működési feltételeként határozta meg a 

lerakó légszennyezőanyag kibocsátásának rendszeres vizsgálatát a KvVM rendelet 3. és 4. 

mellékletei alapján. A depóniagáz-vizsgálatok célja elsődlegesen a hulladékban lévő szerves 

anyag lebomlási folyamatának ellenőrzése.  

- A levegővédelmi követelményeket a levegőtisztaság-védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4.§, 7.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Lr. 22. § 

(1)-(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Lr., a VMM rendelet, valamint a VMH 

rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a Járási 

Hivatal. 

- Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (2) és (4) bekezdései, illetve az 

Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 

91/689/EGK és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 

166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) bekezdés alapján tette meg a 

Járási Hivatal. 

- A Járási Hivatal az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítését az Lr. 32. § (1) 

bekezdése alapján írta elő. 

- A levegővédelmi működési engedély időbeli hatályáról az Lr. 26. § (8) bekezdése alapján 

rendelkezett a Járási Hivatal.  

- A Járási Hivatal a rekultiváció során végzendő depóniagáz-méréseket a KvVM rendelet 3. 

számú melléklet 2.4. pontja alapján állapította meg. 
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• Kárelhárítási szempontból és a földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:  

- A hulladékkezelő telep a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz.-ú ingatlan területén helyezkedik el.  

- A Járási Hivatal a rendelkezésére álló információk alapján a hulladékkezelő telep területét 

nem érinti – külső területen feltárt szennyeződésből származó – szennyezett földtani közeg 

vagy szennyezett felszín alatti víz. 

- A hulladékkezelő telep területén nem veszélyes hulladékok lerakással történő 

ártalmatlanítását (D5) végzik. 

- A B3 kategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó teljes befogadókapacitása 230 000 m3. 

- A lerakótér, a csurgaléklé gyűjtő, -elvezető rendszer, a kapcsolódó műtárgyak létesítmények, 

és az egyes alkalmazott technológiai berendezések pótlása és jó karba helyezése szükséges. 

Továbbá a már rekultivált és a jelenleg művelt depóniatér közötti terület B3 kategóriának 

megfelelő szigetelését tervezik. Ezt követően az üzemszerű működésből eredően földtani 

közeg veszélyeztetése, szennyezése már nem valószínűsíthető. 

- Ugyanakkor a helyszíni bejárások tapasztalatai alapján a hulladékkezelő telep területén a 

földtani-közegben szennyeződés valószínűsíthető, így erre vonatkozó monitoring vizsgálatok 

elvégzése 10 évnél gyakrabban indokolt. 

- A Környezethasználó által benyújtott alapállapot jelentést földtani közeg védelmi szempontból 

a Járási Hivatal elfogadja, azonban a benyújtott alapállapot-jelentés eredményei, valamint a 

folyamatban lévő munkálatok miatt indokolt a monitoring rendszer felülvizsgálata és az 

alapállapot jelentés kiegészítése. 

- A Járási Hivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és 

előírásai a FAVr. 10. §-án és 15. §-án alapulnak. 

- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú mellékletének 5.4. 

pontja alapján – „Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna 

teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.” – a tárgyi 

telephelyen folytatott tevékenység végzője „Üzemi terv készítésére” kötelezett.  

- A környezethasználó a kárelhárítási üzemi tervét a Járási Hivatalhoz benyújtotta, melynek 

elfogadása 877/2019. ügyszámon jelenleg folyamatban van. 

- Az üzemi tervek tartalmára, elkészítésére és elhelyezésére vonatkozó előírások a Kárelh.R. 7. 

§-án, az üzemi terv karbantartására, felülvizsgálatára, módosítására vonatkozó előírások a 

Kárelh.R. 8. és 9. §-án, a rendkívüli események megelőzésére, elhárítására, és a kötelező 

tájékoztatásra vonatkozó előírások a Kárelh.R. 1.-4. §-ain alapulnak. A kárelhárítás során 

keletkezett hulladékok kezelésére vonatkozó előírás a Kárelh.R. 17. § (3) bekezdésén alapul. 

• Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:  

- A Hetes 062/1A-D, 062/1F-K ingatlanokon lévő hulladékkezelő telep védett természeti 

területet nem érint, továbbá az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. 

törvény által meghatározott ökológia hálózatnak nem része.  
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- Az ingatlan közvetlenül határos az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) 

alapján kihirdetett Pati-erdő (HUDD20018) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területtel. 

- Az Nkr. 4. § (1) bekezdése alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának és 

fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és 

a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 

helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 

lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása. 

- Az Nkr. 8. § (1) bekezdésének megfelelően a Natura 2000 terület fenntartási céljainak 

elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, 

végleges engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható. 

- Az Nkr. 8. § (2) bekezdése szerint a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 

területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet 

folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a 

terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza. 

- A telepen belüli Hetes külterületi 062/2. hrsz-ú ingatlanon lévő homokdomb védett 

partifecske (Riparia riparia), valamint fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) 

költőhelye, ezért annak elbontása csak a fészkelési és utódnevelési időn kívül augusztus 31. 

– március 1. között végezhető. 

- A telephelyet Ny-i és D-i oldalon nagykiterjedésű erdőterület határolja, de a K-i és az É-

oldalon ez a természetes adottság nincs jelen. Mindezért a K-i és É-i oldalon tájvédelmi, 

környezetvédelmi és természetvédelmi indokokból is szükséges lenne a korábban 

létrehozott, de megszűnt véderdősávot (védőfásítást) újratelepíteni. A védőfásítás telepítését 

elegyesen legalább négy fafaj együttes alkalmazásával kell megoldani többszintes állomány 

kialakításával, továbbá a fák környezetében cserjék telepítése is szükséges. A telepítést az 

alábbi őshonos fa- és cserjefajokból válogatva kell végezni: fehér nyár (Populus alba), fehér 

fűz (Salix alba), mezei juhar (Acercampestre), korai juhar (Acerplatanoides), mezei szil 

(Ulmus minor), közönséges nyír (Betula pendula), kislevelű hárs (Tilia cordata), csíkos és 

bibircses kecskerágó (Euonymus europaeus, E. verrucosus), kökény (Prunus spinosa), 

egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare). 

- Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés 

h) valamint i) pontja alapján az idegenhonos inváziós fajok elterjedésének 

megakadályozására a természetvédelmi hatóság előírhatja az inváziós fajok által 

veszélyeztetett terület mentesítésére szolgáló védekezési intézkedések megtételét. 

• Közegészségügyi szempontból megállapítható: 

- A benyújtott dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély kiadásával 

szemben közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel. 
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- A Járási Hivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Kr.)  28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 3. 

pontjában foglaltak alapján vizsgálta. 

• Talajvédelmi szempontból megállapítható: 

- A rendelkező részben tett előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények 

érvényre juttatását. 

- A talajvédelmi szakkérdéseket a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény és a Kr. 

28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 5. pontja alapján vizsgálta a Járási 

Hivatal. 

• Örökségvédelmi szempontból megállapítható: 

- A tervezett tárgyi létesítmény a jelenlegi adatok szerint sem műemléki területet, sem régészeti 

lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érinti. 

- A Járási Hivatal az örökségvédelmi szakkérdést a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 

évi LXIV. törvény és a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 4. 

pontjában foglaltak alapján vizsgálta. 

• Az elérhető legjobb technika alkalmazása szempontjából megállapítható: 

- Tekintettel arra, hogy a hulladéklerakásra vonatkozóan az elérhető legjobb technikát 

tartalmazó dokumentáció (hazai BAT útmutató) nem áll rendelkezésre, a Környezethasználó 

az elérhető legjobb technikának való megfelelést a R. 9. számú mellékletének 

figyelembevételével – levegőtisztaság-védelmi, vízvédelmi, energiahatékonysági, zaj- és 

rezgésvédelmi szempontból – vizsgálta és mutatta be a dokumentációban. A Járási Hivatal 

megállapította, hogy azok a hatályos szabályozással összhangban vannak. 

Összességében a dokumentáció szakmai értékelése, a Kr.-ben meghatározott szakkérdés 

vizsgálata, a szakhatóságok állásfoglalása, valamint a Jegyző adatszolgáltatása alapján 

megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a telep 

megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.  

A Járási Hivatal a felhagyásra vonatkozó előírásait a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja, a R. 17. § (1) bekezdés f) pontja figyelembevételével tette meg. 

A Járási Hivatal a környezetvédelmi megbízott alkalmazását a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 108. § (1) bekezdése, illetve a 

környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok 

meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet mellékletének (Települési szilárd 

hulladéklerakó 20 000 m3/év kapacitás felett) alapján írta elő. 

Az eljárás eredményeként a Járási Hivatal a R. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján a jelen 

engedély kiadásával engedélyezte a tevékenység további gyakorlását.  
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A Járási Hivatal a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a R., valamint az engedélyezett 

tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, 

környezeti zaj- és rezgésvédelmi), valamint a táj- és természetvédelmi jogszabályok előírásait. 

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatálya és az engedély teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációjának benyújtási határideje a R. 20/A. § (2) 

bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése alapján került megállapításra. A Környezethasználó 

adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a változásbejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a 

alapján rendelkezett a Járási Hivatal. 

A fentiek alapján a Járási Hivatal a R. 20/A. § (4) és (12) bekezdése, valamint a 11. számú melléklete 

értelmében, a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja és 71. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 

rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A Járási Hivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.  

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban 

meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. 

Jelen engedély egyúttal az Lr. alapján a telepen lévő légszennyező diffúz források levegőtisztaság-

védelmi működési engedélyének is minősül. 

A Járási Hivatal az éves felügyeleti díj fizetési kötelezettséget a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése, annak 

összegét a Kvt. 96/B. § (3) bekezdése alapján állapította meg. 

A döntést a Járási Hivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében– figyelemmel az Ákr. 88. § (3) 

bekezdésére - a hivatalában és a honlapján közhírré teszi. 

A kifüggesztés napja:  2019. március 8. 

A levétel napja:   2019. március 24. 

A Járási Hivatal egyidejűleg felhívja a Környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a 

értelmében: 

− a véglegessé vált engedély nélkül folytatott tevékenységet, vagy egy részének gyakorlását 

a Járási Hivatal határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően 

korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a Környezethasználót bírság 

megfizetésére kötelezi, 

− az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Járási Hivatal a 

Környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint 

legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások 

mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása 

érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi, 

− amennyiben a Környezethasználó a tevékenységben végrehajtani kívánt jelentős változást nem 

jelenti be, illetve elmulasztja a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét, a Járási Hivatal 

határozatban kötelezi bírság megfizetésére. 



29 
 

− környezetveszélyeztetés vagy- szennyezés esetén a Járási Hivatal a tevékenységet a 

környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, 

illetve megtilthatja. 

− amennyiben a Környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Járási Hivatal a 

tevékenységet határozatban a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, 

felfüggesztheti, illetve megtilthatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt 

visszavonhatja, és a Környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi. 

A Járási Hivatal egyúttal tájékoztatja a Környezethasználót, hogy jelen döntés kiadásával az Ákr. 43. § 

(1) bekezdésére figyelemmel SO-04Z/KO/20-2/2019. ügyiratszámon kiadott függő hatályú 

döntésben foglalt joghatások az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján nem állnak be. 

A Járási Hivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kr. 9 § (2) bekezdése és a (3) 

bekezdés a) pontja alapján járt el. A Járási Hivatal illetékességi területéről a Kr. 8/A § (1) bekezdése 

rendelkezik. 

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése és a (2) bekezdése a) 

pontja biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján 

került meghatározásra. 

A szakhatóság állásfoglalása elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja 

ki. 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 3. 

számú mellékletének 4. és 10.1. pontja, valamint a 2. § (5)-(7) bekezdései szerint került 

megállapításra. 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt 

írásban közölték.  

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni. 

A határozat fellebbezés hiányában a közlést követő 15. napon – eltérő értesítés hiányában – 

véglegessé válik. 

Kaposvár, 2019. március 8. 

 

dr. Boldog-Ellenberger Szilvia 

járási hivatalvezető nevében és megbízásából:  

 

Wéber Béla 

osztályvezető 
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Hivatali kapun értesül: 

1. Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. (24146278) 

2. Kaposmérő Község Önkormányzata (KAPOSMERO) 

3. Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (SFGCH) 

4. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya (hiv. sz.: 35200/649-
3/2019. ált.) 

5. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hiv. sz.: 36400/177-1/2019. ált.) 

6. SMKH Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
(hiv.sz.: SO-04D/EOH/234-2/2019.) 

7. SMKH Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya (hiv. szám: 
SO-04/NEO/00268-2/2019.) 

8. SMKH Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és 
Talajvédelmi Osztály (hiv. szám: SO-04F/NT/00077-2/2019.) 

9. ZPI/web (helyben)  

Értesül: 

10. Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás „tv” (8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.) 

11. Irattár 



 Th. melléklet 

 TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 1/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 
1. A tulajdonosok adatai: 

1.1. Neve: Kaposmérői Községi Önkormányzat  

1.2. Címe: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13. 

1.3. KSH azonosító száma: 15397627-8411-321-14 

1.4. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 151 035 

 

1.5. Neve: Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 

1.6. Címe: 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. 

1.7. KSH azonosító száma: 15799816-3811-327-14 

1.8. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: - 

2. Az üzemeltető adatai: 

2.1. Neve: Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

2.2. Rövid neve: Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

   

2.3. Címe: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13. 

2.4. KSH azonosító száma: 24146278-3811-113-14 

2.5. Cégjegyzék szám: 14-09-313015 

2.6. Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 103 602 525 

3. A telephely főbb adatai 

3.1. Megnevezése: Kaposmérői Komplex Hulladéklerakó 

3.2. Címe: Hetes külterület, 062/1/A-D, 062/1/F-K 

3.3. EOV koordináták: X: 115 918, Y: 544 965 

3.4. Környezetvédelmi Területi Jeltelephely: 100 554 503 

3.5. Környezetvédelmi Területi Jellétesítmény: 101 624 083 

3.6.  Területi adatai:  

Sorszám Helyrajzi szám Megnevezés Terület nagysága (m2) 

1. 062/1/A Hulladéklerakó medence 29.267 

2. 062/1/B Csurgalékvíz medence 3.600 

3. 062/1/C Belső út és parkoló 565 

4. 062/1/D Iroda és porta konténer 15 

5. 062/1/F Szociális konténer 15 

6. 062/1/G Veszélyes hulladék tároló konténer 7 

7. 062/1/H Hídmérleg és mérlegház 139 

8. 062/1/J Kocsimosó 90 

9. 062/1/K Kerékmosó 61 



 Th. melléklet 

 TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 2/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 
 

A hulladéklerakó a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM r.) 4. § 

(1) bekezdése alapján meghatározott kategóriája: B3 

4. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek: 

TEÁOR száma Tevékenység megnevezése 

3821 
Nem veszélyes hulladék kezelése, hasznosítása, 

ártalmatlanítása 

5. A telephely megközelíthetősége 

A hulladéklerakó Hetes község külterületén található. Megközelítése a Kaposmérőt a baglasi 

területtel összekötő kb. 2 km hosszú, 3 m széles útról lehetséges. 

6. A telephely létesítményei 

6.1. Meglévő létesítmények 
 

6.1.1. Környezetvédelmi vonatkozású létesítmények 
 

6.1.1.1. Bezárt, rekultivált nem veszélyes hulladék depónia (I. ütem) 

6.1.1.2. Nem veszélyes hulladék-lerakó (II. ütem) 

 

Általános jellemzők: 

- besorolása:  vegyes összetételű (jelentős szerves és szervetlen   

    anyagtartalommal egyaránt rendelkező), nem veszélyes  

    hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B3 alkategória) 

 
Lerakótér jellemzői: 
 

- teljes tároló kapacitása:   230.000 m3 

- feltöltési szint:    166,80 mBf 

- átlagos fenékszint:   156,00 mBf 

- műszaki védelem: van 

- szabad kapacitása: 82.401 m3 

  Medence aljzatszigetelés rétegrendje: 
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- 30 cm szivárgó réteg (16/32 szemcseméretű koptatott anyag, k>10-3 m/s  

  szivárgási tényező), geotextília fedéssel 

- 2,5 mm vastag HDPE fólia 10 méterenként függesztett autógumi füzérekkel 

leterhelve 

- geofizikai szenzorrendszer 

- 2x25 cm k<10-9 m/s vízzáró agyagréteggel egyenértékű mesterséges vízzárás 

(Bentofix) 

  Rézsűszigetelés rétegrendje: 

- 2,5 mm vastag HDPE fólia 10 méterenként függesztett autógumi füzérekkel 

- 2x25 cm k<10-9 m/s vízzáró agyagréteggel egyenértékű mesterséges vízzárás 

(Bentofix) 

 

6.1.1.3. Kapcsolódó létesítmények műszaki jellemzői 

 

Csurgalékvíz-elvezető rendszer jellemzői 

- szigetelt csurgalékvíz gyűjtő medence (térfogata: 5.200 m3) 

- csurgalékvíz átemelő szivattyú 

 

Övárokrendszer (befogadó a talaj, szikkasztás) 

 

Monitoring rendszer 

- biogáz figyelés: a rekultiváció részeként kerül megvalósításra: gázgyűjtő vezeték, 

gázmotor, gázfáklya 

- talajvíz figyelés: a területen már meglévő 2 db megfigyelő kút mellé további 2 db 

monitoring kút került kiépítésre 

 

Veszélyes hulladék gyűjtő konténer 

- alapterülete: 7 m2 

- célja: veszélyes hulladékok gyűjtése 
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- Az ártalmatlanításra beszállított hulladékokból a lerakást megelőzően kikerülő, 

valamint a telephelyen a tevékenység végzése során keletkezett veszélyes 

hulladékok gyűjtésére szolgáló, zárt szabvány konténer.  

 
6.1.2. Kiszolgáló létesítmények 

 
6.1.2.1. Porta és iroda épület (konténer) 

- alapterülete:15 m2 

- célja:dolgozók szociális épülete 

- kapcsolódó létesítménye:10 m3- es szennyvízgyűjtőakna (közös a szociális 

konténerrel) 

Az építmény 1 db előre gyártott szabványos 20 láb hosszú konténerből áll. Ebben kap helyet 

a porta helyiség, ahonnan egyúttal a mérleg is kezelhető, valamint az őrző személyzet 

pihenője, és egy hozzá kapcsolódó vizesblokk. 

 
6.1.2.2. Gép és eszköztároló 

- célja: munkagépek átmenti tárolása 

- kialakítása: egyik oldalán nyitott 

 
6.1.2.3. Hídmérleg és mérlegház konténer 

- kialakítása:40 t teherbírású, egyhidas, melynek kezelése konténerből történik 

- bruttó alapterülete:36 m2 

6.1.2.4. Mosó létesítmények 

Kerékmosó: 

- célja: a hulladékszállító és telephelyi járművek kerekeinek mosása 

- kialakítása: vasbeton műtárgy 

Kocsimosó: 

- célja: kompaktor/ gépjárművek mosása 

- kialakítása: vasbeton teknő, zúzott kővel kitöltve 

Kapcsolódó létesítmény: 

- megnevezése: iszap és olajfogó 

- típus: HAURATON AQUFIX SKPE3/300 

 



 Th. melléklet 

 TELEPHELY ADATOK (Th) Száma: Th. 5/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 
6.1.3. Infrastrukturális létesítmények 

6.1.3.1. Telepi úthálózat (belső út és parkoló) 

- alapterülete: 565 m2 

- célja: a telephely megközelítése és a telephelyen belüli közlekedés 

 

6.1.3.2. Villamosenergia-ellátás 

- csatlakozás módja:középfeszültségen,szabadvezetéken 

A telephelyen a porta, a szociális épület fűtését villamos energiával biztosítják. 

6.1.3.3. Vízellátás 
 

- biztosítása: 1 db 28 m talpmélységű fúrt kút kialakításával 

Mélyfúrású kút 

kateszteri száma: K-5 

építés éve: 2010 

igényelt vízmennyiség: 270 m3/év 

helyének EOV koordinátái: EOV-X = 116059,50, EOV-Y=   545049,91 

fúrás mélysége: 158,88 mBf 

szűrőzés:  23,0-26,0 m között, 0,3 mm tekercselt szűrő 

nyugalmi vízszint: -8,46 m 

legnagyobb vízmennyiség: 151/p, -18,32 m üzemi vízszint mellett 

kútfelsőrész kiképzés: 
1,0 x 1,0 m alapterületű, 1,5 m mélységű süllyesztett 
vasbeton akna, zárható fedlappal, szellőzővel ellátva, 
szabvány szerinti kútfej szerelvényezéssel 

 
Vízjogi üzemeltetési engedély érvényes: 2020. november 30. 

Vizikönyvi száma: S. IX/681-a. 

 

6.1.3.4. Kommunális szennyvíz gyűjtése, elvezetése 

     

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet zárt 10 m3-es szennyvízaknában gyűjtik. A 

keletkező szennyvizet szippantással ürítik és tengelyen szállítják el arra engedéllyel 

rendelkező alvállalkozóval. 

6.1.3.5. Csapadékvíz-elvezetés 

 

A csapadékvíz elvezetésére földmedrű övárok rendszer került kiépítésre a telephelyen. Az 

övárok rendszer hossza 229 m. A telephelyen keletkező csapadékvizek az övárokban 
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elszikkadnak. A csapadékvíz elvezető rendszerekbe csak tiszta csapadékvíz (tetővizek, nem 

szennyezett térburkolat, füves területek) kerül. 

 
4.1.3.6. Csurgalékvíz kezelés: 
 

A hulladék depónián összegyűlt csurgalékvíz drénhálózaton keresztül a szigetelt 

csurgalékvíz gyűjtő medencébe kerül bevezetésre. Az összegyűlt csurgalékvizet 

visszalocsolják a hulladék depóniára. 

 
 
6.1.4. Tervezett létesítmény: 

 
            6.1.4.1. A két lerakó közötti lerakótér kialakítása (II. ütem) és rekultivációs előkészületek: 
 

A telephelyen található rekultivált hulladéklerakó és a jelenleg üzemelő lerakótér közötti rész 

feltöltésével oldható meg a lerakótér bővítése. 

A két lerakó/ütem közötti átmenet szigetelési rétegrendje: 

- 250 g/m2geotextília takarás 

- Carbofol geomembrán 

- Bentofix® NSP 4000 geoszintetikus agyagpaplan 

- tömörített földmű véglegesen rekultivált felület – I. ütem 

A hulladéktest rézsű takarására 70 cm vastag stabilát kerül elterítésre, az elvégzett 

földtömegszámítás alapján összesen 7.045 m3 mennyiségben. A rézsűkön elterített stabilátra 

kerül felvitelre a rekultiváció tervezett rétegrendje. 

A rézsűk tervezett rekultivációs rétegrendje: 

- füvesítés (erózió elleni védelem) 

- 40 cm fedőréteg (humuszban gazdag talaj) 

- 40 cm kiegyenlítő réteg (kőmentes talaj) 

- 70 cm stabilát 

 

           6.1.4.2. Csurgalékvíz kormányzó művek felülvizsgálata és átalakítása 

           6.1.4.3. Új kapubejáró létesítése: 

A telep megközelítése a meglévő aszfaltúthoz csatlakozással, új kapubejáró létesítésével 

történik. A csatlakozás a meglévő aszfaltút széléhez szintben történik. A csatlakozásnál a 
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lekerekítő ívek 15,0 m -es és 8,0 m -es tisztaívből áll. Az út 0+89,53 szelvényig aszfaltozott 

burkolattal készül az alábbi jellemzők szerint. 

Tervezett rétegrend: 

- 20 cm C24-32/KK C15H Ø6/6 200x200 előre hegesztett acélhálóval megerősítve 

- 30 cm 0/55 tömörített zúzalékos kő alap 

A többi üzemterületi út 6,0, illetve 7,0 m széles zúzalékos burkolattal készül az alábbi 

rétegrenddel: 

- 10 cm 0-20 hengerelt, tömörített zúzott kő 

- 20 cm 0-120 zúzott kő 

- 40 cm kőbányai meddő 
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7.  A telep helyszínrajza 
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1. A telephelyen folytatott főbb tevékenységek 

 

1.1. Nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítása: 

1.1.1. Megnevezése: „Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 

25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak 

kivételével.” /a R. 2. sz. melléklet 5.4. pontja szerint/ 

1.1.2. TEÁOR megnevezés: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

1.1.3. TEÁOR kód: 3821 

1.1.4. NOSE-P kód: 10906 

1.2. Veszélyes hulladék konténeres gyűjtése 

 

2. Hulladékkezelési technológia leírása 

 

A hulladékok beszállítását a bejárattól a mérlegelésig az elektronikus megfigyelő és beléptető 

rendszerrel követik nyomon. A telephelyen kizárólag nem veszélyes hulladék ártalmatlanítást 

végeznek. 

 

2.1. Hulladéklerakás technológiája 

 

A tevékenység célja a települési szilárd hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása lerakással, 

műszaki védelemmel kiépített nemveszélyeshulladék-lerakóban. 

A B3 besorolású lerakón lerakásra a közszolgáltatás keretében, illetve gazdálkodó szervezetektől 

begyűjtött, a KvVM rendelet 2. számú melléklete 2.2.3. pontjában meghatározott átvételi 

követelményeknek megfelelő hulladékok kerülnek. 

 

A lerakható hulladékok mennyiségét a telephelyen kiépített, jogszerűen üzembe helyezett 

depóniák szabad kapacitása határozza meg. 

 

A lerakási céllal beszállítható hulladéktípusok listáját a H. melléklet 2. pontja alatti táblázat 

tartalmazza. 

 

Az alkalmazott lerakási technológia lépései: 

- a telephelyre beszállított hulladék érkeztetése, mérlegelése, nyilvántartásba vétele, 

- a hulladék depónián történő irányított leürítése, az összetétel szemrevételezéssel történő 

ellenőrzése, 
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- a lerakott hulladék elrendezése, illetve annak tömörítése kompaktorral, 

- a lerakott, tömörített hulladék takarása földdel, esetleg inert hulladékkal, illetve biológiai eljárással 

ártalmatlanított földdel vagy megfelelő módon előkezelt szilárd, nem veszélyes hulladékkal. 

- A lerakótér csurgalékvizét szigetelt medencében gyűjtik. 

- A depóniára bejáró út építéséhez és a takaráshoz felhasználható hulladékok típusát és 

mennyiségét a H. melléklet 3. pontja alatti táblázat tartalmazza. (R5) 

- A depónián időegység alatt takaróanyagként felhasznált hulladékok összes mennyisége nem 

haladhatja meg az ugyanazon idő alatt lerakott hulladékok összes mennyiségének 15 %-át. 

- A lerakott hulladék takarására csak arra alkalmas, legfeljebb 100 mm szemcsenagyságú anyag 

használható. 

- A depónián hasznosítható hulladékok közül a szennyezetlen föld és építési hulladék a 

hulladéktároló hely II. területen tárolhatók felhasználásig, egyidejűleg legfeljebb 80 tonna 

mennyiségben. 

- A lerakással történő ártalmatlanítást a jóváhagyott üzemeltetési terv szerint kell végezni. 

Technológiai változtatást csak az Engedély módosítása után lehet végrehajtani. A módosításra 

irányuló kérelemhez csatolni kell a módosított üzemeltetési tervet is. 

- 2.2. Veszélyes hulladék konténeres gyűjtése 

- A veszélyes hulladék gyűjtésére használt konténereben az ártalmatlanításra beszállított 

hulladékokból a lerakást megelőzően kikerülő, valamint a telephelyen a tevékenység végzése 

során keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtését végzi az Engedélyes. 
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1. A nem veszélyes hulladéklerakón a létesítéshez felhasználható hulladékok: 

 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

19  
Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül 
kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból 
származó hulladék 

19 03 Stabilizált/megszilárdított hulladék 

19 03 05 Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től 

2. A nem veszélyes hulladéklerakón az üzemeltetés során lerakással ártalmatlanítható 

hulladékok: 

 

Azonosító kód Megnevezés 

01 
Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtéséből, fizikai és kémiai 
kezeléséből származó hulladék 

01 05 Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék 

01 05 04 Édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék 

02 
Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, 
vadászatból, halászatból, élelmiszer- 
előállításból és -feldolgozásból származó hulladék 

02 01 
Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és 
halászat hulladéka 

02 01 04 Műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) 

02 03 
Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány 
előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat 
készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék 

02 03 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 

04 Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék 

04 02 Textilipari hulladék 

04 02 21 Feldolgozatlan textilszál hulladék 

04 02 22 Feldolgozott textilszál hulladék 

10  Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék 

10 01 
Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 

főcsoportban meghatározott hulladék) 

10 01 01 Hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04) 

10 01 02  Széntüzelés pernyéje 

10 01 03 Tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye 

10 01 24 Fluid-ágyból származó homok 

10 11 Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék 

10 11 03 Üveg alapú, szálas anyagok hulladéka 
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SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

Azonosító kód Megnevezés 

15 
Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok 
(abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

15 01 
Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 
hulladékot) 

15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladék 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladék 

15 01 04 Fém csomagolási hulladék 

15 01 05 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 

15 01 06 Egyéb, kevert csomagolási hulladék 

15 01 07 Üveg csomagolási hulladék 

15 01 09 Textil csomagolási hulladék 

15 02 Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat 

15 02 03 
Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 
02 02-től 

16 A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék 

16 03 Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek 

16 03 04 Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól 

17 
Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet 
is) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Tégla 

17 01 03 Cserép és kerámia 

17 01 07 
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 
17 01 06-tól 

17 02 Fa, üveg és műanyag 

17 02 01 Fa 

17 02 02 Üveg 

17 02 03 Műanyag 

17 04 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 11 Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 

17 05 
Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és 
kotrási meddő 

17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

17 05 06 Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 

17 05 08 Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 

17 06 Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag 

17 06 04 Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól 



 H. melléklet 

 HULLADÉKOK (H) Száma: H. 3/5. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

Azonosító kód Megnevezés 

17 08 Gipsz alapú építőanyag 

17 08 02 Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 

17 09 Egyéb építési-bontási hulladék 

17 09 04 
Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és 
a 17 09 03-tól 

18 
Emberek vagy állatok egészségügyi ellátásból és/vagy az azzal kapcsolatos 
kutatásból származó hulladék (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely 
nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik) 

18 01 
Szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, 
megelőzéséből származó hulladék 

18 01 04 
Hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális 
követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. Kötszerek, gipszkötés, 
rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) 

19 
Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén 
kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz 
szolgáltatásból származó hulladék 

19 01 Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék 

19 01 12 Kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től 

19 01 14 Pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól 

19 01 16 Kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től 

19 01 18 Pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től 

19 01 19 Fluid-ágy homokja 

19 01 99 Közelebbről meg nem határozott hulladék 

19 02 
Hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. Krómtalanítás, ciántalanítás, 
semlegesítés) származó hulladék 

19 02 03 Előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz 

19 02 06 Fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től 

19 03 Stabilizált/megszilárdított hulladék 

19 03 05 Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től 

19 03 07 Megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól 

19 04 Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék 

19 04 01 Üvegesített (vitrifikált) hulladék 

19 08 Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék 

19 08 01 Rácsszemét 

19 08 02 Homokfogóból származó hulladék 

19 10 Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék 

19 10 04 Könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól 

19 12 
Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, 
tömörítés, pellet készítés) származó hulladék 



 H. melléklet 

 HULLADÉKOK (H) Száma: H. 4/5. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

Azonosító kód Megnevezés 

19 12 01 Papír és karton 

19 12 03 Nemvas fémek 

19 12 04 Műanyag és gumi 

19 12 05 Üveg 

19 12 07 Fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 

19 12 08 Textíliák 

19 12 09 Ásványi anyagok (pl. Homok, kövek) 

19 12 10 Éghető hulladék (pl. Keverékből készített tüzelőanyag) 

19 12 12 
Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék 
(ideértve a kevert anyagokat is) 

20 
Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló 
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten 
gyűjtött frakciót is 

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 02 Üveg 

20 01 08 Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék 

20 01 10 Ruhanemű 

20 01 11 Textíliák 

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

20 01 39 Műanyagok 

20 01 41 Kéményseprésből származó hulladék 

20 02 Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék 

20 02 02 Talaj és kövek 

20 02 03 Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 

20 03 Egyéb települési hulladék 

20 03 01 Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 

20 03 02 Piacokon képződő hulladék 

20 03 03 Úttisztításból származó maradék hulladék 

20 03 07 Lomhulladék 

20 03 99 Közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 

 

3.  A depóniára bejáró út építéséhez és a takaráshoz felhasználható hulladékok (R5): 

 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 
Mennyiség 

(t/év) 

17 Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 



 H. melléklet 

 HULLADÉKOK (H) Száma: H. 5/5. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

17 01 01 Beton 

15.000 

17 01 02 Tégla 

17 01 03 Cserép és kerámia 

17 01 07 
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 
különbözik a 17 01 06-tól 

17 05 
Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), 
kövek és kotrási meddő 

17 05 04 Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 

17 05 06 Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 

17 05 08 Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 

17 09 Egyéb építési-bontási hulladék 

17 09 04 
Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 
09 02-től és a 17 09 03-tól 

19  
Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül 
kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból 
származó hulladék 

19 03 Stabilizált/megszilárdított hulladék 

19 03 05 Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től 15.000 

19 12 
Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, 
tömörítés, pellet készítés) származó hulladék 

19 12 09 Ásványi anyagok (pl. Homok, kövek) 10.000 

20  
Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló 
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött 
frakciót is 

20 02 Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 02 Talaj és kövek 2.000 

 

A depónián időegység alatt takaróanyagként felhasznált hulladékok összes mennyisége nem 

haladhatja meg az ugyanazon idő alatt lerakott hulladékok összes mennyiségének 15 %-át. 



 L. melléklet 

 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L) Száma: L. 1/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

 



 L. melléklet 

 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L) Száma: L. 2/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

 



 L. melléklet 

 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L) Száma: L. 3/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

 



 L. melléklet 

 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L) Száma: L. 4/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

 



 L. melléklet 

 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L) Száma: L. 5/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

 



 L. melléklet 

 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L) Száma: L. 6/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

 



 L. melléklet 

 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L) Száma: L. 7/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

 



 L. melléklet 

 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (L) Száma: L. 8/8. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

 



 A. melléklet 

 

ADATGYŰJTÉS ÉS ADATKÖZLÉS A 

JÁRÁSI HIVATAL SZÁMÁRA (A) 
Száma: A. 1/1. oldal 

Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. 

Hetesi hulladékkezelő telep 

egységes környezethasználati engedélye 

Engedély száma: 

SO-04Z/KO/20-29/2019. 

KÜJ: 103 602 525 

KTJtelephely: 100 554 503 

KTJlétesítmény: 101 624 083 

 

 

 

Megnevezés Gyakoriság Beadási határidő 

Hulladék nyilvántartás 

a hatályos jogszabály alapján a Ht. hatálya 

alá tartozó hulladékokról 

naprakészen - 

Hulladék adatszolgáltatás 
évente 1 alkalommal 

elektronikusan 

tárgyévet követő 
március 1. 

Összefoglaló jelentés a 
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 18.§., és a 

3.sz. melléklet szerint 

évente 1 alkalommal 

elektronikusan az 

adatszolgáltatáshoz 

mellékelve 

tárgyévet követő 
március 1. 

Levegőtisztaság-védelmi 

adatszolgáltatás 

légszennyezés mértéke éves jelentés 

az erre rendszeresített adatlapon (LM)  

évente 1 alkalommal 

elektronikusan 

tárgyévet követő  
március 31. 

PRTR-A adatszolgáltatás 

a külön erre rendszeresített adatlapon 

évente 1 alkalommal 

elektronikusan 

tárgyévet követő  
március 31. 

Mérésre kötelezettlégszennyező diffúz 

forrás esetében mérési jegyzőkönyv 

megküldése 

évente 1 alkalommal 
mérést követő  
30 napon belül 

LAL adatlap 

alapadatainakmegváltoztatásáról 

a változást követő 60 napon belül  

elektronikusan 

Éves környezeti beszámoló 

- Az üzemvitel jellemző adatai 

- Anyagmérlegek bemutatása 

- A megtett intézkedések és hatásának 

bemutatása az elérhető legjobb technika 

érdekében 

- További intézkedési javaslat az elérhető 

legjobb technika elérésére 

- Rendkívüli események és elhárításukra 

tett intézkedések 

- Panaszbejelentések 

évente 1 alkalommal 
tárgyévet követő 

március 31. 


		2019-03-08T12:48:48+0100
	SD-DSS Signature id-feb4c16731dea5c36c00920436b09a58


		2019-03-08T12:48:48+0100
	SD-DSS Signature id-feb4c16731dea5c36c00920436b09a58




