
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., 6001 Kecskemét, Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

 

 

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L  

KECS KEM ÉTI  JÁR ÁS I HIVA TA LA  

                                                                                                              

 KTFO-azonosító:112848-1-14/2017. 

                                                                                                            Ikt. szám: BK-05/KTF/000341-4/2017.     
                                                                                                            Melléklet: - 

             Ügyintéző: dr. Séra Judit 

                   Filakné Enyedi Andrea 
                                                                                                                               Pintér Ágnes 

              Telefon: +36 (76) 795-861 

 

Tárgy: VÉPFU Kft. – Kiskunfélegyháza, nem veszélyes hulladék hasznosítás - előzetes vizsgálati eljárást 
lezáró határozat 

 

H A T Á R O Z A T  

 

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

Szóráth Zoltán (6726 Szeged, Orsolya u. 8.) által 2017. január 24-én a Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti 
„Kiskunfélegyháza, VII.- homok” védnevű homokbánya rekultivációjához tervezett nem veszélyes hulladék 

(szennyezés mentes föld és inert hulladék) hasznosítása tárgyú - előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a 

következőket állapítom meg. 

 
A Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti „Kiskunfélegyháza, VII.- homok” védnevű homokbánya 

rekultivációjához tervezett szennyezés mentes föld és inert hulladék (beton, tégla, cserép, kerámia, 

bitumen, vasúti pályakavics hulladék) hasznosítási tevékenység (területfeltöltés) - mely a 314/2005. (XII. 
25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107.a) pontja („ nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap 

kapacitástól”) szerint minősül - engedélyezésére vonatkozóan az előzetes vizsgálat során a tevékenység 

engedélyezését kizáró ok merült fel, ezért az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására 

engedély nem adható. 
 

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 tárgyi homokbánya inert, nem veszélyes építési/bontási hulladékkal történő feltöltése közegészségügyi 
szempontból nem igényli további vizsgálat (hatásvizsgálat) lefolytatását. 

2. A tervezett tevékenység megvalósítása során a zajhatása nem lépheti túl az egyedileg megállapított 

határértéket meghaladó zajterhelést a védendő homlokzatoknál. 
 

II. Termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően:  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból nem fogadható el, mert a termőföldön 
hulladékot lerakni, tárolni tilos. A Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz-ú földrészlet az ingatlanügyi 

nyilvántartásban jelenleg 4,0685 hektáros 5-6. minőségi osztályú szántóként szerepel (egy része 

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

védelmére kiterjedően: 

Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy nyilvántartott 
örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése 

szükségtelen. 

 

IV. Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának 
vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából: 

A Kiskunfélegyháza 0595/37 hrsz. alatt a „Kiskunfélegyháza VII. - homok” védnevű bányatelek található. A 

bányaüzemnek 2019. december 31-ig érvényes a kitermelési műszaki üzemi terve. A bányaüzemben jelenleg 
is folyik a termelés. A Bányafelügyelet véleménye szerint az építési hulladékot csak azon a területen lehet 

elhelyezni, ahol már nem folyik kitermelés és a hatályos műszaki üzemi terv tartalmazza a tájrendezés 

ilyen formátumban történő megoldását. Ebben az esetben a Bányavállalkozónak kérnie kell a műszaki 

üzemi terv módosítását és a részleges bányabezárást és tájrendezést. Mivel ez még nem történt meg, 

így a Bányafelügyelet az építési hulladék elhelyezéséhez nem járulhat hozzá. 
 

Szakhatóság állásfoglalása: 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/959-1/2017. ált. számú állásfoglalása: 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztályának megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a Vépfu Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Jegenye 

út 1.) részére, a Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti homokbánya (Kiskunfélegyháza VII. - homok) 

rekultivációjához építési/bontási hulladék hasznosítása tárgyban indult előzetes vizsgálati eljárást lezáró 

határozat kiadásához 
szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom. 
A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 
A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú határozat, 

illetve az I. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.” 
 

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, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 
példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.  

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 
díjtétel 50 %-a, azaz 125.000,- Ft, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj 

megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési 

bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát. 
 

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

fel. 
 

I N D O K O L Á S  

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

Szóráth Zoltán (6726 Szeged, Orsolya u. 8.) a Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti „Kiskunfélegyháza, 

VII.- homok” védnevű homokbánya rekultivációjához tervezett nem veszélyes hulladék (szennyezés mentes 

föld és inert hulladék) hasznosítás tárgyában - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) szerinti – előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be hatóságunkhoz elbírálás céljából. 

 
A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának - 250.000 Ft-nak - az átutalását igazoló bizonylatot a 

kérelemhez csatolta. 
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A tervezett beruházás a Rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontja (Nem veszélyes hulladék-hasznosító 
telep 10 t/nap kapacitástól) alá sorolható. 

 

A Rendelet 3. § (1) a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles 
benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú 

mellékletben szerepel.  

 

Az előzetes vizsgálati eljárásban a környezetvédelmi hatóság megvizsgálja, hogy a tevékenység várható 
hatásai jelentősek-e, és ettől függően dönt arról, hogy a tervezett beruházás hatásvizsgálat köteles-e. 

 

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

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 

 

Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján 2017. február 1-től közzétette 
az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – 

megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kiskunfélegyháza Város 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017. február 8. napjától 2017. február 24. napjáig közzétételre került, 
mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.  

 

A benyújtott dokumentáció alapján a következőket állapítottuk meg:  

A tervezett tevékenység: 

I. Szennyezetlen föld hasznosítása (terület feltöltés): 

 

A folytatni kívánt tevékenység a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete szerinti besorolása: 
R10 Talajban történő hasznosítás, mely mezőgazdasági, vagy ökológiai szempontból előnyös.  

 

Kezelni tervezett hulladék:  
 

Megnevezés Azonosító 

kód 

Mennyiség [tonna/év] 

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

17 05 04 10 000 

 

A VÉPFU Kft. üzemelteti a Kiskunfélegyháza, külterület 0595/37 hrsz. alatti ingatlanon levő, 

„Kiskunfélegyháza VII.-homok” védnevű homokbányát. A bányatelket a Szolnoki Bányakapitányság 
SZBK/3146/17/2007. számú határozatával engedélyezte. A bányát a Kft. jelenleg is üzemelteti a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 2015. április 13-án kelt, SZBK/329-7/2015. számú határozatával 

jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján. A műszaki üzemi terv jóváhagyásához az ATI-KTF a 35212-8-
1/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult. 

A bánya terület feltöltése, rekultiválása után az ingatlant telephely céljára tervezik hasznosítani, ezért 

Kiskunfélegyháza területrendezési tervében a terület használati módját különleges mezőgazdasági üzemi 
(Kmü) övezeti besorolásba tervezik módosíttatni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor mezőgazdasági 

általános (Má-3) vagy gazdasági erdőterület (Eg) övezetbe kívánják besoroltatni a területet. 

 

A homokbánya Kiskunfélegyháza külterületén, a 0595/37 hrsz. alatti ingatlanon található, mely 
Kiskunfélegyháza hatályos területrendezési tervében különleges bányaterület (Kbh) övezetbe besorolt. 

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 homokbányától K-i 

irányban kb. 250 méterre vezet az 5402 számú, Kiskunfélegyházát Kiskunmajsával összekötő közút és 

vasútvonal. A homokbányától Ny-i irányban kb. 350 méterre vezet az M5-ös autópálya. 
A tervezett tevékenység célja a művelés alatt lévő homokbánya nem veszélyes hulladékkal történő feltöltése 

a bánya leművelésének ütemében a bánya végleges bezárásáig, ill. a leművelt terület helyreállításáig.  

A hulladék beszállítását engedéllyel rendelkező beszállítók, illetve az engedélyes végzi. A beszállított, 
lemért, ellenőrzött hulladékot a leürítési helyre irányítják. A leürített, és külön depóniában levő hulladékokat 

a rendelkezésre álló munkagéppel a végleges helyére viszik. A telephelyen külön hulladéktároló terület nem 
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kerül kialakításra. Saját beszállítás esetén a hulladékot közvetlenül a hulladék végleges helyére ürítik le. A 
feltöltési munkaterületre a hulladékok beszállítása a keletkezés ütemében fog történni, mely átlagosan max. 

96 t/nap hulladék beszállítását jelenti. A feltöltendő munkaterületre a hulladék leborítása, elterítése az 

ingatlanhatártól a feltöltendő terület belseje felé halad. Ennek megfelelően a hulladék területen belüli 
mozgása, belső területrészekre történő ürítése a már feltöltött, tereprendezett területrészen keresztül valósul 

meg. 

A Kft. a saját szállító járműveit és munkagépeit a telepengedéllyel rendelkező, saját telephelyén tárolja, és 

szakszervízben javíttatja. A gépjárművek és munkagépek mosását engedéllyel rendelkező mosóállomáson 
végeztetik.  

 

Helyszíni tereprendezést ellátó munkagép: 
1 db Liebherr L 506 típusú homlokrakodó 

1 db JCB 4CX T4 típusú homlokrakodó  

1 db CATERPILLAR M 318 D típusú forgókotró 

 

Hulladékgazdálkodás 

A kitermelhető ásványvagyon összesen 78.900 m3 (126.240 t). A feltölteni kívánt terület nagysága 40.000 

m2, átlagos mélysége 2,5 méter, így a feltöltendő térfogat 100.000 m3. A területet az eredeti terepszint 
visszaállítása érdekében tervezik feltölteni összesen 79.000 m3 (126.400 t) hulladékkal, majd azt a 

bányanyitáskor letermelt humuszréteggel fedőrétegként fedik.  

A hulladékkezelés helyszínére beszállított hulladék - szennyezetlen föld - előkezelést nem igényel, leürítést 
követően a hulladékok elterítése, bedolgozása folyamatos lesz, hulladék depóniákat nem alakítanak ki. A 

föld hasznosítása során hulladék nem keletkezik. 

A helyszínen üzemelő munkagépek javítása, szervízelése a hasznosítási területen nem tervezett, ezen 

tevékenységeket szakszervízben kívánják elvégezni. Esetleges havária esetén a helyszínen tartott felitató-
anyag használatával kívánják a környezetszennyezést megelőzni. 

Az építési munkaterületről a hulladék beszállítását annak szállítására engedéllyel rendelkező szakcég fogja 

végezni. 
 

Levegőtisztaság-védelem 

A 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 hatásként a hulladék helyszíni 

elterítését, egyengetését és tömörítését végző gépek munkavégzése által keltett porkibocsátás porterhelésével 

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. 

A hulladék beszállítását tehergépkocsikkal végzik. Napi 5–10 forduló várható, melynek levegőterhelő hatása, 
előre láthatóan nem lesz jelentős és csak a tevékenység környezetére fog korlátozódni. 

A tevékenységhez bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem kapcsolódik.  

 

Zajvédelem 
A Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti ingatlan különleges bányaterület (Kbk) övezetben található, a 

szomszédos ingatlanok általános mezőgazdasági (Má) övezetbe tartoznak. A legközelebbi zajtól védendő 

épület a K-i irányban 25 m-re található, a 0596/3 hrsz. alatti ingatlanon lévő tanya, általános mezőgazdasági 
(Má) övezetben. A területen a bányászati tevékenység jelenleg is folyik. A rendelkezésre álló üzemviteli 

adatok alapján a teljes kitermelhető homokmennyiség kb. negyedét termelték ki, ezért a bányászati 

tevékenység és a hulladék feltöltés egy ideig párhuzamosan fog folyni. 
A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet (továbbiakban R.) hatálya alá tartozik. 

Tevékenységet kizárólag 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 kitermelési terület távolabbra kerül a 

0596/3 hrsz. alatti tanyától, a benyújtott dokumentációban megadott számítások alapján a zajterhelési 

határértékek teljesülnek. A hulladékfeltöltési tevékenység által okozott zajterhelés a számítások alapján nem 
lépi túl a 27/2008. (XII. 03.) KVvM-EüM együttes rendeletben szereplő határértékeket. A bányászati és a 

hulladék hasznosítási (feltöltési) tevékenység együttes végzése esetén is a dokumentációban leírt 

munkaszervezéssel a korábban megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülnek. 
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Természet- és tájvédelem 
Az érintett külterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek és Natura 2000 

területnek, a tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. 

 

Földtani közeg védelem 

A telephely alkalmazottainak (1-3 fő) szociális vízellátása biztosított. A területen mobil WC található, 

melynek ürítését arra specializálódott vállalkozó, érvényes szerződéssel végzi. Technológiai szennyvíz nem 

keletkezik. A csapadékvíz a burkolatlan felszínen elszikkad, a tevékenységgel összefüggésben szennyezett 
csapadékvíz keletkezésével nem kell számolni. 

 

A földtani közeg vonatkozásában az esetlegesen bekövetkező havária eset (munkagépek, illetve 
szállítójárművek okozta kisebb olajszennyezések) járhat káros hatással. Ebben az esetben a szennyezés 

terjedése elkerülhető a sérült járművek műszaki mentésével, az esetlegesen kijutott anyagok (pl.: olaj) 

felitatásával. A megfelelő technológiai- és környezetvédelmi előírások betartásával ezen események 

bekövetkezése minimalizálható.  
 

A tervezett szennyezés mentes földhulladék hasznosítása – megvalósítása esetén nem gyakorol jelentős 

mértékű kedvezőtlen hatást a földtani közeg fizikai-, illetve kémiai állapotára. 
 

Mindezt figyelembe véve, a szennyezés mentes földhulladék vonatkozásában a hulladékhasznosítási 

tevékenység során levegő- és zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, illetve természetvédelmi szempontból 
jelentős környezeti hatás nem várható. 

Földtani közeg védelme szempontjából azonban a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és 

Talajvédelmi Főosztály, Növény és Talajvédelmi Osztály BK-05/NTO/348-2/2017. számú nyilatkozata 
szerint „a Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz-ú földrészlet az ingatlanügyi nyilvántartásban jelenleg 

4,0685 hektáros 5-6. minőségi osztályú szántóként szerepel” ezért talajvédelmi szempontból az előzetes 

vizsgálati dokumentáció nem fogadható el, mert termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 

 

II. Inert hulladék hasznosítása: 

 
A Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti ingatlanon tervezett, inert hulladékkal (beton, tégla, cserép, 

kerámia, bitumen, vasúti pályakavics) történő hasznosítási, területfeltöltési tevékenység engedélyezésével 

kapcsolatban a következőket állapítottuk meg. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban nem került ismertetésre a feltöltésre tervezett hulladékok eredete, 
szennyezettsége, minőségének ellenőrzése, így az sem, hogy jelent-e kockázatot a földtani közegre, nem 

ismertették a kezelni kívánt inert hulladékok méreteit, előkezelését, a terület feltöltésének okát, valamint az 

inert hulladékkal történő feltöltés menetét, rétegeit, ezért a tényállás tisztázása érdekében a 112848-1-6/2017. 
számú végzésben a dokumentáció kiegészítését kértük. 

 

A 2017. február 23-án benyújtott kiegészítés a hiánypótlási felhívásban felsorolt kérdésekre nem adott 

érdemi választ. 
A megküldött dokumentumban a következők szerepelnek: 

„A Vépfu Kft. a bánya feltöltéséhez csak „minőségileg” ellenőrzött, feltöltésre engedélyezett inert hulladékot 

vesz át. A beérkező hulladékszállítmányokat először még a gépjárművön szemrevételezéssel ellenőrzik és 
amennyiben a minősége már láthatóan nem felel meg az átvételi követelményeknek akkor a szállítmányt 

visszafordítják. A leürítési ponton a gépjárműről leürített hulladékot ismét szemrevételezéssel ellenőrzik és a 

nem megfelelő minőségű hulladékot a beszállítóval a származási helyre visszaküldik.”  
„A beszállított hulladékokon a területen semmilyen kezelést nem terveznek végezni. Amennyiben bármilyen 

oknál fogva feltöltésre alkalmatlan, akkor az előzőekben leírtak szerint a szállítmány azonnal visszafordításra 

kerül.” 

 
Mindezek alapján az inert hulladékokkal történő területfeltöltés várható környezeti hatásait nem lehetett 

értékelni, mivel az ügyfél nem igazolta az inert hulladékok R10 kód szerinti, talajban történő 

hasznosíthatóságának mezőgazdasági vagy ökológiai szempontú előnyeit.  
A dokumentáció ezen hiányosságai, a Jász-Nagyun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztályának JN/HF/BO/379-2/2017. számú szakvéleménye, valamint a kérelmezett inert 

hulladékok egyéb hasznosítási kód szerinti, anyagában történő hasznosításának hazánkban széles körben 
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lehetséges és alkalmazott megoldásai miatt az inert hulladékok talajban történő lerakása nem 

engedélyezhető.  
 

A felsorolt indokok alapján megállapítottuk, hogy mind a szennyezés mentes föld, mind az inert hulladék 
hasznosítása tekintetében a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, ezért az adott tevékenység 

kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. 

 

A szakkérdések vizsgálatának indokolása: 
 

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 
A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása, mivel a homokbánya feltöltése során jelentős környezet-

egészségügyi terhelés nem keletkezik. 
Szakmai álláspontomban előírt feltételt „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. 

törvény 4.§ (1) h) pontjában foglaltak alapján írtam elő. 
Szakmai álláspontomat ,,A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó  szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 28. § (l) bekezdésében foglaltak alapján, és az 5. sz. 

melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, az „Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási 
szerv kijelöléséről" szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet 4. § (2) bekezdésében és a „a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról” szóló 66/2015. (III.30.) Kormány rendelet 2. § (1) 

bekezdésében megállapított illetékességgel adtam ki. 
 

Növény és talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

A Kormányhivatal hatáskörét a 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 52. § (1) bekezdés állapítja meg. A 

talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése, 
valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza. 
A talajvédelmi hatóság a fenti jogszabályhelyeken túl a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény 48. § (1) bekezdés alapján hozta meg véleményét. 
 

Örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 
továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak 

tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, 

az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal 

abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárásra jogosult intézmény 
intézkedéséig gondoskodni, továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/516-229) felé azt haladéktalanul 
bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése 

szerint feltárásra jogosult intézményt. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság 
kiszabását vonja maga után. 

Hatóságom illetékességét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. 

(XII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1. mellékletének 3. pontja állapítja meg. 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 

az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 72. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

 

Ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme vizsgálatának indokolása: 

A Bányafelügyelet az elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció áttekintése alapján megállapította, hogy az 

építési hulladékot működő bányaüzem területén kívánják elhelyezni (Kiskunfélegyháza VII.- homok). A 
Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993.évi XLVIIl. törvény 36. §-a alapján hulladék elhelyezéséhez ezért 

nem járulhat hozzá. 

A Bányafelügyelet jelen véleményét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletben 
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foglaltak szerint adta meg. A Bányafelügyelet hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.  

 

A szakhatóságot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály a megkeresésre szakhatósági állásfoglalását 35600/959-1/2017. ált számon előírás nélkül 
megadta. 

 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása: 
 „A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályának (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú, 2017. február 9. 

napján érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Vépfu kft. részére, a 

Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatti homokbánya rekultivációjához építési/bontási hulladék hasznosítása 
tárgyban indult előzetes vizsgálati eljárásban. 
A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján az alábbiakat 

állapítottam meg: 
A Kft. az építési és bontási munkák során keletkező, bánya rekultivációnál feltöltéshez felhasználható 

hulladékok hasznosítását tervezi. A tervezett tevékenység célja jelen kérelemben foglaltak szerint - a 

Kiskunfélegyháza, 0595/37 hrsz. alatt lévő művelés alatt lévő VII. sz. homokbánya inert, nem veszélyes 
építési/bontási hulladékkal történő feltöltése a bánya leművelésének ütemében a bánya végleges bezárásáig, 

illetve a leművelt terület helyreállításáig. A kezelési folyamat a hulladék átvételéből:és a feltöltési területen 

történő megfelelő elhelyezéséből áll. A tervezett éves maximális hulladékhasznosítási kapacitás: 15.000 m3; 

átlagosan 96 t/d. 
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 megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe 

tartozó jogszabályi előírásoknak. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdés alapján hatóságom szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül köteles megadni. 
A Ket. 33. § (3) bek. c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 
A szakhatósági megkeresés 2017. február 09. napján érkezett hatóságunkra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 
Hatóságom a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. 
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 a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések vonatkozásában, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.” 

 
Hatóságunk 2017. február 1-én – figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 
Kiskunfélegyháza Város Jegyzője K/2407-2/2017. számú levelében a következőket nyilatkozta: 

„Fenti hivatkozási számú belföldi jogsegélyt kérő levelükre - melyben a VÉPFU Szállítmányozó és 

Kereskedelmi Kft. által a Kiskunfélegyháza, IX. körzet 0595/37 hrsz.-ú homokbánya rekultivációjához 
tervezett építési-bontási hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásához kérik 

nyilatkozatainkat - a belföldi jogsegélyt a kért szakkérdésekre az alábbiak szerint adjuk meg: 

 

Helyi környezet- és természetvédelem: 
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Az adott ingatlanon folytatott tevékenység (nem veszélyes hulladékok hasznosítása) helyi jelentőségű védett 
természeti területet nem érint, továbbá nem ütközik egyéb helyi természetvédelmi és környezetvédelmi 

előírásokkal sem. 

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

Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló többször módosított 15/2007. (V.02.) rendelet (a továbbiakban: 

HÉSZ) 16. §-a és a 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. 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 végzéséhez (nem veszélyes építési-bontási hulladék-hasznosítás) hozzájárulásunkat kikötés 
nélkül megadjuk. 

Jelen belföldi jogsegélyt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján megállapított illetékesség, 

valamint a Ket. 26. § (1) bekezdés c) pontja és a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdései alapján adtam 

meg.” 

 
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban 112848-1-1/2017. számú határozatával függő hatályú döntést 

hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 
A határozat a R. 5. § (2) bekezdés ca ) pontján alapul. Eszerint ha a tevékenység engedélyezését kizáró ok 

merül fel, az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  
 

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

megtámadott döntést hozta. 
 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. március 24. 

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

értelmében – jogerőre emelkedésre tekintet nélkül hivatalában, honlapján és a központi rendszeren 

(www.magyarország.hu) – nyilvánosan közzéteszi. 

 

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

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

szövegének nyilvános közzétételéről. 
 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

mellékletének 35. pontja alapján határoztam meg. 
 

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

 
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. 

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

 
Kecskemét, 2017. március 14. 

 

    

Labancz Attila 
hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. VÉPFU Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Jegenye út 1. tv. 

2. Szóráth Zoltán 6726 Szeged, Orsolya u. 8.      tv. 

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

4. Kiskunfélegyháza Város Jegyzője 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. (kifüggesztésre, külön levéllel)

  tv. 

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

6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. 

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

krt. 12.   

8. BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály 
6000 Kecskemét, Halasi út 36.  

9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 5000 Szolnok, 

Hősök tere 6., Pf. 164. 

10. Hatósági nyilvántartás 

11. Irattár 

 


