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KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE 

Az ügy tárgya:  A Saubermacher- Marcali Kft. Marcali- Cserhátpuszta 097/7 

hrsz. alatti hulladékkezelő telephelyen tervezett nem veszélyes 

hulladék hasznosítási (komposztálás) tevékenységre 

vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárása 

Az ügy ügyiratszáma: SO/TO/01477/2021. 

Az eljárás megindulásának napja: 2021. július 2. 

Az ügyintézési határidő:  Az eljárás megindításától számított 105 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének időtartama. 

Az ügyintéző neve és elérhetősége: 

Jágerné Cserti Ildikó e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu 

             Telefonszám: 82/795-979 

Tájékoztatás környezeti hatásvizsgálati dokumentáció kiegészítéséről: 

A környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a Dél- 

dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a tárgyi tervezett 

tevékenységre vonatkozóan – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés 

a) pontja és a 3. számú melléklet 107. a) pontja [„Nem veszélyes hulladék -hasznosító telep 10 t/nap 

kapacitástól”]  értelmében – előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, mely eljárás lezárásaként 9147-

15/2013. számú határozatában  megállapította, hogy a Marcali-Cserhátpuszta 097/7 hrsz.-ú területen 

(komplex hulladékkezelő telep) tervezett nem veszélyes hulladékok komposztálásával kapcsolatban 

környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, azonban a tevékenység jelentős környezeti 

hatásokkal jár, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges. 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 167-12/2016. ügyiratszámú 

határozatában környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott a Saubermacher- Marcali 
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Kft. (8700 Marcali, Kossuth L. u. 74.; a továbbiakban: Kérelmező) részére. Az Engedély 2016. június 2. 

napján jogerőre emelkedett és 2021. április 30. napjáig volt hatályos. 

A Kérelmező az Engedély szerinti tevékenységet nem valósította meg, azonban a jövőben a tervezett 

nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálás) tevékenységet szeretné megvalósítani, de arra 

vonatkozóan nem rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel, ezért a 9147-15/2013. ügyiratszámú 

előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat értelmében egy új környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása szükséges. 

A Kormányhivatal SO/TO/01477-20/2021. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a 

Kérelmezőt.  

A Kérelmező a környezeti hatásvizsgálati eljárás során 2021. augusztus 18. napján adta meg válaszát 

a hiánypótlási felhívásra. 

A Környezethasználó neve, székhelye: 

Saubermacher- Marcali Kft.  

8700 Marcali- Cserhátpuszta 097/7 hrsz., Hulladékkezelő telephely. 

 

A Kormányhivatal a közlemény kiegészítés közzétételével egyidejűleg megküldi a közlemény 

kiegészítését, a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok és mellékleteinek elektronikus 

példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, aki haladéktalanul, de 

legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény kiegészítés közterületen, és a helyben szokásos 

egyéb módon történő közhírré tételéről. 

A Kormányhivatal tájékoztatja az ügyben érintetteket, hogy a Kormányhivatal az eljárás során 

keletkezett szakhatósági állásfoglalásokba és szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült 

dokumentációba való betekintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve a rendelkezésre állásukat 

követő – egyeztetés esetén az egyeztetést követő – 8 napon belül az érintett nyilvánosság számára. 

A Kormányhivatal a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok és mellékleteit 

elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett dokumentumok és mellékleteinek 

elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017b730e18484ec8/108377/-

3881500410158621226/1477_Saubermacher%20Marcali%20Kft_HP%20dokument%C3%A1ci%C3%

B3.zip 

Az érintettek a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumokat és mellékleteit Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, valamint a Kormányhivatal (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) 

hivatalos helységében ügyfélszolgálati időben (H.: 8.00 – 12.00, Sz.: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30, P.: 8.00 

– 12.00) tekinthetik meg előre egyeztetett időpontban. 

A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.  

A tervezett beruházással, az engedélyezési dokumentációval kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket 

a fenti hivatalokhoz lehet benyújtani. 
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A közlemény kiegészítés közzétételére vonatkozó tájékoztatás: 

A Kormányhivatal a közlemény kiegészítését 2021. augusztus 25. napján a 7400 Kaposvár, Nagy Imre 

tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján 

((https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirdetmenyek1) teszi közzé. 
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