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Tárgy: VÉPFU Kft. Kiskunfélegyháza- homokbánya rekultivációja – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

H A T Á R O Z A T 
 

A VÉPFU Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Jegenye u. 1.) megbízásából a 

Novai Környezetvédelmi és Energetikai Bt. (6726 Szeged, Magdolna u. 20.) által 2018. július 9. napján a 

Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti homokbánya rekultivációjához tervezett építési és bontási hulladék 

hasznosítási tevékenység tárgyában előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Rendelet) 3. számú mellékletének 107. a) pontja – Nem veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap 

kapacitástól szerint minősül, –nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység megkezdéséhez 

nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

A tervezett tevékenység hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg. 
 

A hulladékgazdálkodási engedély kérelemben meg kell adni a feltöltés céljából, anyagában történő 

hasznosításra átvehető 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 06 azonosító kódszámú elkülönítetten 

gyűjtött hulladék frakció maximális mérethatárát. 

 

Szakkérdés vizsgálata 

 

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

a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok 

véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

1. A telephelyre beérkező, homokbánya rekultivációjához hasznosítani kívánt hulladék „minőségének” 

folyamatos ellenőrzéséről gondoskodni kell.  

2. A telephely környezetében található védendő ingatlanok terhelési határértékeinek betartása 

érdekében a hulladéklerakási (rekultivációs) és a bányászati tevékenység párhuzamosan történő 

végzése esetén munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy a két tevékenység egy időben ne a védendő 

ingatlanhoz közeli területen történjen.  

3. A tevékenységből származó zaj nem haladhatja meg a vonatkozó határértékeket.  
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4. A tevékenység végzése nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely 

légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő.  

5. A hulladékkezelési tevékenység végzése során a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb 

egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati 

kártevők (egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról 

gondoskodni kell. 

 

II. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően: 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.  

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/3357-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Vépfu Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz.) részére Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti 

homokbánya rekultivációjára vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban  

szakhatósági hozzájárulásomat megadom az alábbiak szerint. 

Előírások: 

1. A rekultiválandó területet kizárólag szennyezés mentes inert hulladékkal lehet feltölteni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatnak a felszín alatti víz szennyezésel szembeni védelméhez szükséges 

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben. 

3. A környezetveszélyeztetés és környezetszennyezés megakadályozása érdekében a szállítójárművek 

megfelelő műszaki állapotáról folyamatosan gondoskodni kell, azok szervízelését, karbantartását kizárólag 

szakszervizben végeztethetik. 

 

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

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján 

a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

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

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

Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – elektronikus ügyintézésre 

kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározott elektronikus úton – benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van 

helye. 

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

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

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

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

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

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

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

 

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

véglegessé válik. 
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I N D O K O L Á S 

 

A VÉPFU Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Jegenye u. 1.) megbízásából a 

Novai Környezetvédelmi és Energetikai Bt. (6726 Szeged, Magdolna u. 20.) 2018. július 9. napján 

benyújtotta hatóságunkra a Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti homokbánya rekultivációjához tervezett 

építési és bontási hulladék hasznosítási tevékenység tárgyában készített, a környezeti hatásvizsgálati és az 

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

előzetes vizsgálati dokumentációt. 

 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának - a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 35. pontja szerinti 

250.000 Ft-nak a befizetéséről szóló igazolást a beadványhoz csatolták. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kiskunfélegyháza település 

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

 

A környezetvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 10. § alapján az ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás 

megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a honlapján közzétette az eljárás megindításáról 

szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – 2018. július 16. napján 

megkereste a létesítmény helye szerinti önkormányzat, Kiskunfélegyháza Város Jegyzőjét, aki a település 

hirdetőtábláján közleményünket 2018. július 23-tól 2018. augusztus 8-ig kifüggesztette, mellyel 

kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.  

 

A tényállás tisztázása érdekében BK-05/KTF/03740-10/2018. ikt. számon (KTFO: 112848-2-10/2018.) 

hiánypótlásra szólítottuk fel az ügyfelet 2018. augusztus elsejei teljesítési határidővel. 

A felhívásnak a VÉPFU Kft. által meghatalmazott Novai György 2018. augusztus 1. napján csak részben tett 

eleget. A további hiánypótlás érdekében BK-05/KTF/03740-14/2018. ikt. számon (KTFO: 112848-2-

13/2018.) kiadott végzésben foglaltakat a Novai Bt. 2018. augusztus 7. napján teljesítette. 

 

A kiegészített dokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg. 

 

Az engedélyt kérő azonosító adatai: 

Teljes név:   VÉPFU Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye:    6100 Kiskunfélegyháza, Jegenye u. 1. 

TEÁOR száma:   4941 

KSH szám:   12659292-4941-113-03 

Adószám:   12659292-2-03 

Az engedélyes KÜJ száma: 100 761 214 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Neve:     Novai György okl. környezetvédő,  

a NOVAI Környezetvédelmi és Energetikai Bt. ügyvezetője 

(SZKV-vf/06/0171/H-2409/12 

SZKV-zr/06/0171/H-2409/12 

SZKV-hu/06/0171/H-2410/12 

SZKV-le/06/0171/H-2410/12) 

Címe:     6726 Szeged, Magdolna u. 20. 

 

Neve: Neve:      Sipos László, fizikus, zajcsökkentési szakmérnök 

      (SZKV-zr/06/0121/H-2609/12.) 
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Címe:     6722 Szeged, Petőfi S. sgt. 40/C. 

 

Neve: Neve:      Faggyas Szabolcs, okl. geográfus, természetvédelmi mérnök 

      SZTjV, SZTV (Sz-009/2009.) 

Címe:     6400 Kiskunhalas, Alsóöregszőlők 41020. 

 

Neve:     Szóráth Zoltán, hulladékgazdálkodási szakértő 

(SZKV-hu/06/1136/H-2800/2013.) 

Címe:     6726 Szeged, Orsolya u. 8. 

 

 

Tervezett tevékenység: a „Kiskunfélegyháza, VII. - homok” védnevű bányatelek (Kiskun-félegyháza, 

külterület 0595/37 hrsz.) bányaművelés alól kivett részén az építési és bontási 

munkák során keletkező, bánya rekultivációhoz felhasználható hulladékok 

feltöltéssel megvalósuló, anyagában történő hasznosítása (TEÁOR’08: 38.21 

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása). 

 

 

A tervezett tevékenység helye: 

A tervezett tevékenységgel érintett 0595/37 hrsz. alatti ingatlan Kiskunfélegyháza város külterületén 

helyezkedik el. Teljes területe 4,0643 ha, amelyből a tervezett tevékenységgel érintett részterület 1,4526 ha 

kiterjedésű. A terület kivett homokbánya művelési ág besorolású. 

 

Tervezett tevékenység 

A „Kiskunfélegyháza, VII. - homok” védnevű bányatelek (Kiskunfélegyháza, külterület 0595/37 hrsz.) 

bányaművelés alól kivett részén (4.-5.-6.-7.-8.-9. töréspontokkal lehatárolt, 1 ha 4 526 m
2
 területén) az 

építési és bontási munkák során keletkező, bánya rekultivációhoz felhasználható hulladékok feltöltéssel 

megvalósuló, anyagában történő hasznosítása (TEÁOR’08: 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, 

ártalmatlanítása). A feltöltésre, a leművelt terület helyreállításáig hasznosítani tervezett hulladékok: 

 

Hulladék 

azonosító 

kód 

Megnevezés 
Mennyiség 

(tonna/év) 

17 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)                                                     

17 01 03 cserép és kerámia 5 000 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, 

amely különbözik a 17 01 06-tól 

7 000 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 10 000 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 2 000 

Összesen: 24 000 

A beszállítást az adott hulladéktípusra érvényes szállítási engedéllyel rendelkező beszállítók végzik, illetve 

döntő részben országos területi érvényű hulladék szállítási engedély birtokában a VÉPFU Kft. saját 

fuvareszközeivel szállítja. A telephelyen a beszállításra kerülő építési és bontási hulladék deponálására külön 

tároló terület nem kerül kijelölésre, előkezelés nem tervezett. A hasznosítás céljából (feltöltésre) átvenni 

kívánt hulladékot a gyűjtés helyszínén és/vagy a telephelyi beléptetéskor ellenőrzik, azonosítják az eredetét, 

tisztázzák a keletkezési körülményeket: pontosan milyen tevékenységből, hogyan keletkezett, milyen 

összetételben, milyen mennyiségben (pl.: milyen célra használt, milyen anyagokból készült épületet 

bontottak, milyen technológiával). A telephelyre beérkező hulladékot – a fuvar okmányok vizsgálata mellett 

– szállítmányonként ellenőrzik először még a gépjárművön szemrevételezéssel és amennyiben a „minősége” 

már láthatóan nem felel meg az átvételi követelményeknek, akkor a szállítmányt azonnal visszafordítják. 

Amennyiben a fuvarokmányok nem tartalmazzák a szállítmány súlyára vonatkozó mérlegjegyet, a 

szállítmányt a VÉPFU Kft. Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zs. u. 49/A. (2173/5 hrsz.) alatti építőanyag elárusító 

telephelyére irányítják, ahol a megfelelő mérlegelési lehetőség (hídmérleg) biztosított. Saját beszállítás 

esetén a beléptetéskor történő ellenőrzés már a második rendbeli „minőségi” ellenőrzés, ezért a hulladékot 

közvetlenül a végleges helyére ürítik. Külső beszállítás esetén külön depóniába ürítik a hulladékot és 
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szemrevételezéssel ismételten ellenőrzik. A nem megfelelő „minőségű” hulladékot a beszállítóval 

visszaküldik a származási helyre. A már ellenőrzött, leürített és külön depóniában lévő hulladékot a 

rendelkezésre álló munkagéppel (2 db homlokrakodó, 1 db forgókotró) a végleges helyére helyezik. A 

tömörítést a munkagépek és a beszállító járművek mozgása végzi.  

A feltöltés az érintett 14 526 m
2
-es területen 2,0 m-es rétegvastagsággal számolva 29 052 m

3
 inert hulladék 

elhelyezésével történik, ami 1,6 tonna/m
3
 átlagos térfogatsúlyt figyelembe véve 46 483 tonna hulladéknak 

felel meg. A tervezett éves maximális hulladékhasznosítási kapacitás 15 000 m
3
 (24 000 tonna/év, 96 

tonna/nap). 

A bányanyitáskor letermelt fedő humuszréteg a helyszínen deponálásra került, amely a terület hulladékkal 

történő feltöltését követően fedőrétegként a területen visszaterítésre kerül. 

A tevékenység megkezdésének tervezett időpontja: 2018. IV. negyedév (a hulladékgazdálkodási engedély 

jogerőre emelkedésével). A tevékenység időtartama minimum 2 év a megfelelő minőségű inert hulladék 

rendelkezésre állásától (piaci viszonyoktól) függően. 

 

Várható környezeti hatások 

Földtani közeg 

A telephely alkalmazottainak (1-3 fő) szociális vízellátása biztosított.  

Technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

A keletkező kommunális szennyvíz a területen felállított mobil WC-be kerül, melynek ürítését arra 

specializálódott vállalkozó, érvényes szerződéssel végzi.  

A területen hullott tiszta csapadékvíz a burkolatlan felszínen elszikkad, a tervezett tevékenységgel 

összefüggésben szennyezett csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni.  

 

A földtani közeg vonatkozásában az esetlegesen bekövetkező havária eset lehet például a munkagépek, 

illetve szállítójárművek okozta kisebb olajszennyezések. Havária esetén a szennyezés terjedése elkerülhető a 

sérült járművek műszaki mentése, az esetlegesen kijutott anyagok (pl.: olaj) felitatása által. A megfelelő 

technológiai- és környezetvédelmi előírások betartásával azonban a haváriaszerű események 

minimalizálhatók. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett tevékenység építési és bontási hulladékok anyagában történő hasznosítása feltöltéssel, felhagyott 

bányaterületen. A tevékenység megkezdéséhez építési, kivitelezési munkálatok nem szükségesek. A 

működési fázisban az indoklás tervezett tevékenységet leíró részében foglaltak szerint történik a hulladék 

hasznosítása. Átvételre kizárólag olyan, nem veszélyes építési és bontási hulladék kerül, amely más – például 

építési – célra nem hasznosítható. A feltöltés során inert hulladékkal helyettesítik a talajkitermeléssel érintett 

terület helyreállítására máskülönben felhasználandó hulladéknak nem minősülő anyagot (pl. homok, 

termőföld). A hasznosítás másodlagos hulladék keletkezésével nem jár. Veszélyes hulladék képződésével 

eseti jelleggel, havária esemény bekövetkezésekor kell számolni. A veszélyes hulladék gyűjtéséről és további 

kezelésére történő azonnali elszállításáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik a VÉPFU 

Kft. Hulladék gyűjtőhely (munkahelyi vagy üzemi) a telephelyen nem kerül kialakításra.  

A tevékenység a környezetére hulladékgazdálkodási szempontból a rendelkező részben foglalt 

környezetvédelmi feltételek teljesítése mellett számottevő kockázatot várhatóan nem jelent. 

 

Levegővédelem 

A homokbánya területe Kiskunfélegyháza külterületén, a 0595/37 hrsz. alatti ingatlanon található. 

A bányatelek közvetlen környezetében mezőgazdasági művelés alatti (Má-3) és gazdasági erdőterületek (Eg) 

vannak, amelyeken elszórtan tanyaépületek helyezkednek el. A legközelebbi tanyaépület a bányatelek 

szélétől kb. 25 m-re található, a 0596/3 hrsz. alatti ingatlanon. További tanyák találhatók a 0594/5 hrsz. alatti 

földút DNy-i oldalán, a 0593/13-16 hrsz. alatti, ill. az ÉK-i irányban a 0595/5 hrsz. alatti ingatlanon.  

A vizsgált területre tervezett tevékenység levegőterhelő hatásait vizsgálva a dokumentáció készítői 

megállapították, hogy a munkaterületen anyagszállítást, mozgatást végző gépek kipufogógáz kibocsátásának 

hatásterülete a szállítási útvonalakra és azok közvetlen környezetére korlátozódik. Jelentősebb hatással a 

hulladék helyszíni elterítését, egyengetését és tömörítését végző gépek munkavégzése által keltett 

porterheléssel lehet számolni, melynek hatásterülete a bánya telekhatárától számított 44 méteres sávval 

megnövelt terület. A vizsgált tevékenység levegővédelmi hatásterületén a bánya DK-i telekhatárától 25 

méterre lévő 0596/3 hrsz.-ú ingatlanon lakott tanyaépület található. 
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A telephelyre történő hulladékbeszállítás ponyvával fedett tehergépkocsikkal végzik napi 5–10 fordulóval. A 

tervezett tevékenység levegőterhelő hatása várhatóan nem jelentős, annak hatása a tevékenység környezetére 

korlátozódik. 

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.  

A dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található anyagokat, eszközöket, folyamatokat az 

éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja. A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem 

váltanak ki éghajlatváltozást előidéző folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

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

szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet (továbbiakban R.) hatálya alá tartozik. 

A telephely Kiskunfélegyháza külterületén található D-i irányban a 0595/37 hrsz. alatti ingatlanon. Az 

ingatlan különleges bányaterület (Kbk) övezetben található, a szomszédos ingatlanok általános 

mezőgazdasági (Má) övezetbe tartoznak. A legközelebbi védendő épület a K-i irányban 25 m-re található, 

0596/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő tanya, általános mezőgazdasági (Má) övezetben. A területen részleges 

bányabezárás történt, így bányászati tevékenységet az ingatlannak csak egy részén (26 159 m
2
-es terület) 

folytatnak. Az ingatlan bányászati tevékenységgel nem érintett részét kívánják inert építési-bontási 

hulladékkal feltölteni. A rendelkezésre álló üzemviteli adatok alapján a teljes kitermelhető homokmennyiség 

kb. negyedét fejtették le, ezért a bányászati tevékenység és a hulladék lerakása egy ideig párhuzamosan 

történik. 

Tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (06-22h) végeznek. 

A bányászati tevékenységre vonatkozóan az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség a 78387-1-3/2010 sz. határozatában zajkibocsátási határértékeket állapított meg. Az 

aktív fejtési terület távolabbra kerül a 0596/3 hrsz. alatti tanyától, a benyújtott dokumentáció számításai 

alapján a határértékek teljesülnek. A hulladéklerakási tevékenység zajterhelése a számítások alapján nem lépi 

túl a határértékeket. A két tevékenység együttes végzése esetén a dokumentációban leírt munkaszervezéssel 

a kiadott zajkibocsátási határozatban leírt határértékek teljesülnek. 

 

Táj- és természetvédelem 

Az érintett külterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek és Natura 2000 

területnek. A terület antropogén hatásoknak kitett, degradált állapotú, ezért a tevékenység nem okoz 

természetvédelmi érdeksérelmet, valamint nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó 

előírásokkal. Az előzetes vizsgálati dokumentációt táj- és természetvédelmi szempontból elfogadjuk, 

környezetvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt. 

 

Szakkérdések indokolása 

 

I. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

Az előzetes vizsgálati dokumentációkban foglaltak vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a tervezett 

hulladékkezelési tevékenység a „Kiskunfélegyháza, VII. – homok” védnevű bányatelek területén 

(Kiskunfélegyháza 0595/37 hrsz-ú ingatlan) üzemelő bánya 4.-5.-6.-7.-8.-9. töréspontokkal lehatárolt, 1ha 

4526 m2 nagyságú, a bányászati tevékenységgel már felhagyott területén, részben inert hulladékfeltöltéssel 

történő homokbánya rekultivációra vonatkozik. A kezelési folyamat gyakorlatilag a hulladék átvételéből és a 

feltöltési területen történő, megfelelő elhelyezéséből tevődik össze. A telephely közelében védendő ingatlan 

található. A telephelyen tervezett tevékenység nem érint védett vízbázist. 

Szakmai álláspontom kialakításánál „a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító 

kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől 

(lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes 

hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló 

felszíni vizek védelmére kiterjedően”, a  tervezett tevékenység egészségkárosító kockázatainak elkerülése 

érdekében a rendelkező részben foglaltak betartását írtam elő, a „levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 

23.) Korm. rendelet 4. §., „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól” szóló 284/2007. (X. 

29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése és 12. §., „a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
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szükséges járványügyi intézkedésekről” szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 4. sz. melléklet 7. pontjában 

foglaltak alapján. 

Szakmai álláspontomat „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 5. számú melléklet I. táblázat B oszlopában 

meghatározott szakkérdésekre kiterjedő szempontok alapján adtam ki, „a fővárosi és megyei kormányhivatal, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi faladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm. 

rendelet) 13 § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben, a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdésében megállapított illetékesség alapján. 

 

II. Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal jogkörét és illetékességét a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése, valamint az 52. § (1) bekezdése állapítja meg. A talajvédelmi 

szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III.30.) Kormány rendelet 28 § (1) bekezdése, valamint az 5. 

melléklet I. táblázat B oszlop szerint történik.  

 

A szakhatóságot az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és 

természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében 

kerestem meg. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztálya 35600/3357-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában nem kérte az eljárás 

hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatósági állásfoglalás előírásait a határozat rendelkező része tartalmazza.  

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 2018. július 17. napján érkezett megkeresésében kérte hatóságunk szakhatósági állásfoglalását a 

Vépfu Kft. részére Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti homokbánya rekultivációjára vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárásban. A hatóságunk részére rendelkezésre bocsátott dokumentáció és a rendelkezésünkre 

álló információk alapján az alábbiakat állapítottuk meg: 

A Kft. építési-bontási munkák során keletkező, bánya rekultivációnál feltöltéshez felhasználható hulladékok 

hasznosítását tervezi az érintett területen. A tervezett tevékenység a Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti – 

részlegesen bezárt - VII. sz. homokbánya inert, nem veszélyes építési-bontási hulladékkal történő feltöltése. A 

kezelési folyamat a hulladék átvételéből és a feltöltési területen történő, megfelelő elhelyezéséből áll. 

A tevékenység során üzemszerű körülmények között a felszín alatti vízbe és a földtani közegbe sem 

közvetlenül, sem pedig közvetve kockázatos anyag bevezetése nem történik. Mivel a tervezett feltöltés a bánya 

fekü szintjén kezdődik (a talajvíz és a fekü közötti védőréteg átlagos vastagsága: 2 m), ezért a feltöltés a 

talajvizet közvetlenül nem fogja érinteni. 

Felszíni vizek, vízfolyások a területen és közvetlen környezetében nem találhatók így a tevékenységnek nincs 

hatása felszíni vízre. A tevékenység folytatása vízhasználatot nem igényel. Az ingatlanra hulló csapadékvíz a 

területen elszikkad. A tervezett tevékenységgel érintett ingatlan kijelölt vízbázis védőterületét nem érinti. A 

benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység – a rendelkező részben megadott feltételek 

betartásával – megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak. 

A rendelkező részben tett előírásaink indoklása: 

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának 

biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. A szakhatósági megkeresés 2018. július 17. 

napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül 
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adta ki. Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam. A szakhatósági 

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

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni. 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

Szakhatósági állásfoglalásomat az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 2. és 3. 

pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam 

ki.” 

 

Hatóságunk 2018. július 16. napján – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – az Ákr. 25. § 

(1) bekezdése alapján megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, hogy 

nyilatkozzon a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozására, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjára vonatkozóan.  

 

Kiskunfélegyházi Város Jegyzője K/l2230-2/2018. iktatási számon az alábbi nyilatkozatot tette. 

 

„Helyi környezet- és természetvédelem: 

Az adott ingatlanon tervezett tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, továbbá nem 

ütközik egyéb helyi természetvédelmi és környezetvédelmi előírásokkal sem, így a tervezett tevékenység 

végzésének nincs akadálya. 

Településrendezési tervvel, -előírásokkal való összhang: 
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének Kiskunfélegyháza Város Építési Szabályzata és Szabályozási 

Terve jóváhagyásáról szóló többször módosított 15/2007. (V.02.) rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) SZ-

1/M7 számú külterületi szabályozási terve 36-243-1 számú szabályozási tervlapja a tárgyi 0595/37 helyrajzi 

számú ingatlant Kbh különleges homokbánya terület övezetbe sorolja, amely a HÉSZ 16.§-a szerint építhető 

be. A szabályozási tervlap szerint a tárgyi ingatlant helyrehozatali kötelezettség terheli. A homokbánya 

területének rekultivációja a HÉSZ előírásaival, a helyi településrendezési tervvel összhangban áll, ezért a 

tervezett tevékenység végzésének (nem veszélyes építési-bontási hulladék hasznosítás) nincs akadálya. 

Jelen jogsegélyt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdés b) 

pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdései és az építésügyi és az 

építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján adtam meg.” 
 

A benyújtott dokumentáció és az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása alapján megállapítottuk, hogy a 

tervezett tevékenység során jelentős környezeti hatás természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zaj- 

és rezgésvédelmi, földtani közeg védelme és hulladékgazdálkodási szempontból nem várható, ezért a 

tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység a Rendelet 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, 

hogy a Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély 

birtokában kezdhető meg.  

A rendelkező részben tett környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat a Rendelet 5. § (3) bekezdése 

alapján írta elő hatóságunk. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és a Rendelet 

határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/03740-2/2018. számú végzésével függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság 

2018. augusztus 24. napjáig (objektív határidő) az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja. 
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A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése 

értelmében – véglegessé válásra tekintet nélkül hivatalában és honlapján – közhírré teszi. 

 

Hatóságunk a Rendelet 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes 

szövegének közhírré tételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú 

mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg. 

 

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

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Rendelet 3. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi és 

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

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

 

Kecskemét, 2018. augusztus 22. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Novai György (6726 Szeged, Magdolna u. 20.) meghatalmazott                       e-papír  4T adatok szerint                                                    

2. Kiskunfélegyháza Város Jegyzője  

(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.)  – kifüggesztésre, külön levéllel                                          HKP          

3. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

(6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) – tájékoztatásul                                                                              HKP 

4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                                                  HKP 

5. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Kiskunfélegyházi Kirendeltsége  

(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.)                                                                                          HKP 

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

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.)  HKP 

7. Hatósági Nyilvántartás 

8. Irattár 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró  

járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 


