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HATÁROZAT 

Az INERT-INWEST Kft. (székhelye: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 13.; a továbbiakban: Engedélyes) 

meghatalmazása alapján eljáró SZA-MA TERV Környezetvédelmi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató 

Kft. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Szarvashegy hrsz.: 4214., a továbbiakban: Tervező) kérelmére, az 

Engedélyes részére  

hulladékgazdálkodási engedélyt 

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.  

1. Az Engedélyes adatai:  

   

1.1. Neve: INERT-INWEST Kft. 

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

1.3. Telephelye: 7521 Kaposmérő, külterület hrsz. 05/1. 

 1.4. Statisztikai azonosító jele: 23146189-3821-113-14 

1.5. KÜJ: 102813195 

 1.6. KTJ: 102710884 

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység: 

 

Nem veszélyes hulladékok (építési-bontási hulladék) előkezelése (R12, E02-03, E02-06) és 

hasznosítása (R5, R10).  

R12: Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez 

a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az 

R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, 

zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés). 
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E02-03: aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés). 

E02-06: válogatás anyagminőség szerint (osztályozás). 

R5: Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását). 

R10: talajban történő hasznosítás (terület feltöltés), amely mezőgazdasági vagy ökológiai 

szempontból előnyös. 

3. Az előkezeleéssel (R12) és hasznosítással (R5, R10) érintett hulladékok  a hulladékjegyzékről szóló 

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége: 

 

Azonosító 

kód 

Megnevezés Korlátozások Mennyiség 

(t/év) 

10 Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék 

10 11 Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék 

10 11 03 Üveg alapú, szálas anyagok hulladékai 

A hulladék nem 

tartalmazhat szerves 

kötőanyagot 
50 

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 07 Üveg csomagolási hulladék - 10 

17 
Építési- bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt 

földet is) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01 Beton 
Elkülönített építési és 

bontási hulladékok 
15.000 

17 01 02 Tégla 
Elkülönített építési és 

bontási hulladékok 
2.000 

17 01 03 Cserép és kerámiák 
Elkülönített építési és 

bontási hulladékok 
1.700 

17 01 07 

Beton, tégla, cserép és kerámia frakció 

vagy azok keveréke, amely különbözik a 

17 01 06- tól 

Elkülönített építési és 

bontási hulladékok 
11.000 

17 02 Fa, üveg és műanyag 

17 02 02 Üveg - 50 

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 

A hulladék nem 

tartalmazhatja a talaj 

humuszos rétegét, 

tőzeget, továbbá 

20.000 
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szennyezett területről 

származó földet, követ. 

19 

Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén 

kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz 

szolgáltatásból származó hulladék 

19 12 
Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, 

tömörítés, pellet készítés) származó hulladék 

19 12 05 Üveg - 40 

20 Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló 

kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten 

gyűjtött frakciót is 

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

20 01 02 Üveg Elkülönített üveg 50 

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

20 02 02 Talaj és kövek 

A hulladék csak 

kertekből, parkokból 

származhat, és nem 

lehet benne humusz 

illetve tőzeg. 

100 

Összesen: 50.000 

 

Az elkülönített építési és bontási hulladékok kis mennyiségben más összetevőket (pl. fémek, 

műanyagok, talaj, szerves anyagok, fa, gumi stb.) is tartalmazhatnak. A hulladék eredetét ismerni kell. 

A tevékenység végzése során előkezelhető hulladék mennyisége maximum: 50.000 tonna/év, 

területfeltöltéssel hasznosítható hulladék mennyisége maximum 50.000 tonna/év, termék előállítás 

során történő hasznosítás mennyisége maximum 10.000 tonna/év. 

4. Az engedélyezett tevékenység  végzése során az inert hulladékok közül eltávolítandó, az 

előkezelés során várhatóan keletkező másodlagos hulladékok: 

 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 
Mennyiség 

(t/év) 

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

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

19 12 01 Papír és karton 

 

19 12 02 Fém vas 

19 12 03 Nemvas fémek 

19 12 04 Műanyag és gumi 

19 12 07 Fa, amely különbözik a 19 12 06- tól 
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19 12 08 Textíliák 

19 12 11* 
Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai 
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 

Összesen: 50 

 

5. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye: 

 

• A nem veszélyes hulladék előkezelését, hasznosítását az Engedélyes a Kaposmérő, külterület 

05/1 hrsz. -ú telephelyen végzi. A Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. -ú terület Egres József 

tulajdonában van, a tulajdoni lap szerint ipartelep besorolású, melynek területe 86.177 m2. A 

telephely bejáratát kétszárnyú kapuval teszik zárhatóvá. A telephelyre az illetéktelen bejutást 

kerítéssel és őrzéssel akadályozzák meg.  A telephelyen található kezelőépületben a 

számítógépes nyilvántartás is megoldott. Az iroda és a szociális létesítmények mobil konténer 

kihelyezésével biztosítottak. Az elektromos energiaellátásról, a térvilágításról, a vízellátásról, 

valamint a kommunális szennyvízelvezetésről és -kezelésről az Engedélyes gondoskodik. Az 

ivóvizet palackos vízzel biztosítják, a szociális vízellátást tartályból oldják meg. A szennyvíz 

gyűjtésére 5 m3 -es zárt szennyvízgyűjtő akna szolgál. A telephely elektromos energia ellátása 

légvezetékről leágaztatva megoldott. Az üzemi út mellett, a konténer két oldalán és a feltöltendő 

gödör irányába összesen 4 db térvilágító oszlop biztosítja a térvilágítást. Kaposmérő Település 

Önkormányzatának 1/2005. (III.02.) számú rendelettel elfogadott és 1/2009. (I.16.) számú 

rendelettel módosított, a település közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 

rendelete szerint a tevékenységgel érintett terület KÜ-SZ jelű (különleges terület) építési 

övezetbe tartozik. 

 

• A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A feltöltés során a felszínt észak 

felé lejtetik, így biztosítják a területre hulló csapadékvíz lefolyását. A rézsűn lefolyó és a 02 hrsz. 

-ú területről lefolyó csapadékvíz gyűjtésére drénrendszer kerül kialakításra, mely a rézsűlábnál 

összegyűlő csapadékvizet egy zsompba vezeti, ahonnan a területre visszalocsolásra kerül. Ez 

a drén biztosítja a művelés ideje alatt a gödörben összegyűlő csapadékvíz gyűjtését is. 

 

• A feltöltésre kerülő gödör befogadó kapacitása - a 30° -os rézsű kialakításával, déli oldalán 1:3 

arányú rézsűvel és 1 m vastagságú rekultivációs takaróréteggel számolva - kb. 270.000 m3. 

 

6. A telephelyre vonatkozó műszaki információk: 

 

• A nem veszélyes építési-bontási hulladék előkezelése, hasznosítása a Kaposmérő, külterület 

05/1. hrsz. -ú telephelyen történik. A tevékenység elsődleges célja a Kaposmérő 05/1 hrsz. -ú 

ingatlanon található leművelt bányaterület hasznosítása, a munka keretén belül, a bányagödör 

inert hulladékkal való feltöltése történik. A bányagödörből talajkitermelés már nem történik, a 

terület terepszintig fokozatosan feltöltésre kerül. 

 

• Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek közül a hulladék telephelyen történő 

előkezelését a Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti területen végzi az Engedélyes. A Rubble 

Master 60, valamint a TörőgépRM 60 (mágneses osztályozóval) típusú mobil kőtörőket egy 20 

x 40 m -es alapterületű 800 m2 -es nehézburkolatú munkaterületen üzemeltetik. A beszállított 

inert hulladékok gyűjtése, kézi utóválagotása is itt történik. 
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• Az előkezelt nem veszélyes építési-bontási hulladék egy részét előkezelt hulladékként vagy R5 

hasznosítási mód alkalmazásával építési szabványnak megfelelő termékké minősítés után 

értékesítik. 

 

• A területfeltöltés jelen engedély alapján a Kaposmérő, külterület 05/1 hrsz. alatti területen 

(hasznosítási terület) végezhető. A bányagödör feltöltéséhez – tekintve, hogy a feltöltéshez 

felhasználni kívánt hulladékok víz-oldható komponenseket nem tartalmaznak – szigetelőréteg 

kialakítására nincs szükség, mivel a terület adottságai biztosítják a k≤1,0x10-7 m/s szivárgási 

tényezőt. A mértékadó talajvízszint és a depónia közötti 1 m -es rétegvastagság biztosított. 

 

• A befogadó kapacitás a feltöltendő bányagödör méretei alapján kb. 270.000 m3, azaz kb. 

432.000 tonna. A feltöltés várhatóan kb. 10 évet vesz igénybe. 

 

• A feltöltésre kerülő bányagödör műszaki adatai: 

 

- A bányagödör talpszintje: 139,24 mBf 

- A tervezett feltöltés síkjának szintje: 152,00 mBf 

- A feltöltésre kerülő bányagödör területének sarokponti EOV koordinátái:  

x546109, y114059 

x546282, y114163 

x546169, y114293 

x545986, y114225  

- A feltöltendő bányagödör becsült térfogata: 270.000 m3 

 

7. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői: 

 

A telephelyre a külső vállalkozók a saját építkezéseikről, a környező települések és Kaposmérő 

lakossága egyénileg szállítja be a bontásból, építésből származó hulladékot. A telephelyen csak a 

területfeltöltésre  is felhasználható hulladékok vehetők át. A beszállított hulladékok összetételének, 

fizikai paramétereinek ellenőrzése szemrevételezéssel történik. Az előkezelésre, hasznosításra 

beérkező hulladékok mérlegelése az Engedélyes által külső telephelyen bérelt EMX 100/111. típusú 

40.000 kg méréshatárú hídmérlegen történik.  

 

7.1. Hulladék előkezelés 

 

• Az előkezelő egységhez csak az engedélyezett hulladékokat szállítják be. Az átvett 

hulladékot a szállítójármű az utóválogató térre borítja, ahol azt a tolólapos – markoló 

kanalas munkagép 25 – 30 cm vastagságban elteríti. A hulladékok elterítése után az inert 

hulladékok közé keveredett, ide nem tartozó összetevőket kézzel kiválogatva a másodlagos 

hulladék gyűjtő konténerekbe gyűjtik össze. A válogatást követően fennmaradó inert 

hulladékot a jobb tömöríthetőség érdekében egy osztályozó és törő betondaráló 

segítségével homogenizálják.  
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7.2. Hulladék hasznosítás 

 

• A hasznosítási tevékenység során egyrészt az előkezelt építési-bontási hulladékot R5 

hasznosítási mód alkalmazásával építési szabványnak megfelelő termékké minősítés után 

értékesítik vagy az előkezelt nem veszélyes építési-bontási hulladékot útalapba 

hasznosítják, másrészt a keleti medence kerül feltöltésre. A jelenlegi bányagödör 

legmélyebb pontja a tervezett medencefenék alatt van, a rézsűk meredekségének 

kialakítása mellett a terület feltöltése szükséges a tervezett fenékszintig. A feltöltéshez 

szükséges anyag a rézsűk visszametszéséből, valamint a nyugati gödörből biztosítható. 

• A hulladékok elhelyezése tervezetten, gödörfeltöltéses technológiával történik.  

• A bányagödörbe leürített hulladék időnkénti rendezéséről az Engedélyes gondoskodik, 

mely során a hulladékot tolólapos géppel egyengetik el, így kerül a gödör folyamatos 

feltöltésre, rendezésre. 

 

8. Személyi és tárgyi feltételek: 

 

• A kezelési műveleteket közvetlenül szakirányú végzettséggel rendelkező személy irányítja. 

 

• Az inert hulladék előkezelő és hasznosító telep üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló 

létesítmények és berendezések a telephelyen rendelkezésre állnak.  

 

• A tevékenységhez szükséges eszközöket az Engedélyes bérlet útján biztosítja. 

 

• Az Engedélyes a 7521 Kaposmérő, külterület 05/1. hrsz. alatti telephelyre beérkező hulladék  

mérlegeléséhez a Kaposmérői Közszolgáltatási Kft. (székhely: 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 

13., a továbbiakban: Kft.)  tulajdonában lévő, a Hetes 062/1/A-D, 062/1/F-K hrsz.-ú területen 

található MX 100/111. típusú 40.000 kg mérési határú hídmérleget bérleti szerződés alapján 

használja. A hídmérleg rendelkezik a  Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi és Mérésügyi 

Osztály által SO-04S/MER/00008-2/2018/1 ügyiratszámon kiadott hitelesítési bizonyítvánnyal. 

 

9. A feltöltésre tervezett bányagödör medencéjének kialakítására vonatkozó előírások: 

 

- a növényzetet el kell távolítani, 

- a feltöltendő területen legalább 1 m -es vastagságú természetes szigetelő réteget kell 

kialakítani, amelynek szivárgási tényezője k ≤ 10-7 m/s értéknél, 

- a feltöltendő gödör aljzatát a bányatalp jelenlegi alapsíkja felett kell kialakítani, 

figyelembe véve a mértékadó nyugalmi vízszinthez igazított min. 1 m távolságot, 

- a tervezett fenékszint 145,5 mBf- ben határozható meg, 

- a véglegesen kialakított gödör aljzaton a természetes szigetelőréteg (a talajmechanikai 

vizsgálatok eredménye szerint a természetes szigetelőréteg rendelkezésre áll)  

talajának szivárgási tényezőjét a talajtükör kialakítása után ellenőriztetni szükséges, 

- a telep felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának az ellenőrzése céljából a területen 

legalább 1 db figyelőkút kialakítása szükséges. 
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10. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások: 

 

10.1. Jelen engedély alapján a  7521 Kaposmérő, külterület hrsz. 05/1. telephelyen az 

Engedélyes által átvett, a határozat 3. pontjában meghatározott hulladékok előkezelése, 

hasznosítása végezhető. Évente legfeljebb 50.000 tonna hulladék előkezelése (válogatás, 

aprítás) végezhető. A területfeltöltés során hasznosított hulladék mennyisége legfeljebb évi 

50.000 tonna hulladék. Évente legfeljebb az átvett, előkezelt  hulladék 20 %- a 

hasznosítható termékként. 

10.2. Az engedély alapján az Engedélyes az előkezelést, hasznosítást az engedély 5. pontjában 

meghatározott területen, a 7. pontban foglalt technológiával végezheti. 

10.3. Jelen engedély alapján az Engedélyes kizárólag a 7521 Kaposmérő, külterület hrsz. 05/1. 

telephelyen végezhet hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenységet. A területfeltöltés 

kizárólag a sarokponti koordinátákkal meghatározott területen végezhető.  

10.4. A hulladékok tárolásáról, előkezeléséről, hasznosításáról, a fel nem használt illetve 

keletkező másodlagos hulladékok elszállíttatásáról az Engedélyes gondoskodik. 

10.5. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (4) bekezdése 

alapján ha az eredeti hulladéktermelő vagy a hulladékbirtokos a hulladékot a hasznosítást 

vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz 

szállítja, akkor ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a teljes hasznosítási vagy 

ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti. 

10.6. A hulladék előkezelése során előállított anyagok az előkezelést követően is hulladéknak 

minősülnek, így azokat csak arra engedéllyel rendelkező gazdálkodó hasznosíthatja, illetve 

annak megfelelő gazdálkodó részére értékesíthetők. 

10.7. A hasznosítási műveleten átesett, telephelyről kikerülő hulladékok esetében az 

Engedélyesnek a Ht. 9. § (1) bekezdésben foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó 

feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie. Amennyiben arra 

hatáskörrel rendelkező szervezet a kezelt hulladékot építőanyagnak minősíti – 

továbbiakban nem tekinthető hulladéknak –, az szabadon értékesíthető. 

10.8. A telephelyre beszállított hulladékokat, amennyiben a területfeltöltésre alkalmasak vagy az 

előkezeléssel alkalmassá tehetőek a terület feltöltéshez kell felhasználni. 

10.9. Amennyiben az előkezelés során előállított anyagok nem hasznosíthatók, úgy azok további 

kezeléséről a Ht. 31. §- ának figyelembevételével gondoskodni kell. 

10.10. A telephelyre beszállított, valamint az onnan kiszállításra kerülő hulladékot minden 

esetben mérlegelni kell. Amennyiben a mérlegelés a hulladék keletkezésének helyszínén  

történik, az arról készült mérlegjeggyel kell igazolni a hulladék mennyiségét. 

10.11. A telephelyen a hiteles mérlegelés lehetőségét legkésőbb 2020. június 30. napjáig ki kell 

alakítani. 

10.12. Az Engedélyes részére a Kft. által üzemeltetett hetesi telephelyen végzett mérlegelések 

adatait elkülönítetten kell kezelni, azokat hetente le kell menteni elektronikus adathordozóra 

és biztosítani kell a hozzáférést az ellenőrző hatóság részére.  

10.13. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás 

megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. A tárolást a 

jelen engedélyben jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában leírtak 

szerint kell végezni. 
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10.14. Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes 7521 Kaposmérő, 

05/1 hrsz. -ú telephelyének mindenkori vezetője által kijelölt személy felelős. A 

hulladéktároló helyen vegyes hulladék nem tárolható. 

10.15. A hulladéktároló helyen átvett és tárolt, valamint a hulladéktároló helyről elszállított 

hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni. 

10.16.  A hulladéktároló helyen a saját technológiából keletkező veszélyes hulladékok csak a 

veszélyes hulladékgyűjtőhelyen gyűjthetők, a hulladék kémiai hatásainak ellenálló 

gyűjtőedényzetben. 

10.17. A tevékenység végzése során a munkaterületen keletkezett, a területfeltöltésnél nem 

hasznosítható másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól 

elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre 

arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni. 

10.18. A terület feltöltéshez nem használhatók fel  azok az építési – bontási hulladékok, amelyek 

szerves vagy szervetlen veszélyes összetevőket (pl. azbeszt, kátrány) tartalmaznak vagy 

az építés során ilyen anyagot használtak, illetve az épületben olyan termékeket tároltak 

vagy gyártottak, amelyekkel az építőanyagok szennyeződhettek. 

10.19. Az előkezelt, a hasznosított, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban 

előírtaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni. 

10.20. A telephelyre beszállított hulladék más hulladékkal nem keverhető. 

10.21. Amennyiben az átvett hulladék közé az engedélyezettektől eltérő típusú hulladék 

keveredik, azt környezettszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és annak átvételére 

jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni. 

10.22. Amennyiben az Engedélyes egy adott inert hulladékszállítmányt, vagy annak részét nem 

veszi át, akkor a visszautasításról haladéktalanul értesítenie kell a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Járási Hivatal). 

10.23. Az Engedélyes rendszeresen köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben foglalt 

előírások betartását, különös tekintettel a következőkre: 

- az elsődleges technológiai építmények és berendezések (hasznosító-, gödör, tároló 

terek, vezetékek, műtárgyak) műszaki állapota, állapotváltozása, 

- a csapadékvíz- gyűjtő rendszerének megfigyelése, 

- a felszíni vizek minőségének alakulása. 

10.24. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során tapasztaltakat az üzemnaplóban kell 

rögzíteni. 

10.25. A jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban előírt ellenőrzési és megfigyelési eljárások 

során észlelt környezetszennyezésről 8 napon belül az Engedélyes köteles a Járási Hivatalt 

értesíteni, illetőleg a szennyezés megszüntetését azonnal meg kell kezdeni és saját 

költségen végrehajtani. 

10.26. Jelen engedély veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett egyéb 

hulladék kezelésére nem jogosít. 

10.27. A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és 

berendezések üzemeltethetők. 

10.28. A feltöltés kivitelezése során – figyelembe véve a más hatóság vonatkozó engedélyében 

foglaltakat – mindenkor biztosítani kell a csapadékvíz lefolyását. 

10.29. A bányagödrön belül dombművelésű technológiával kell az inert hulladékot elhelyezni. 

Ezeken az oldalakon a gödör támasztó töltését az inert feltöltés üteméhez igazodva 
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magasítani kell. A támasztó töltésekhez a törőgéppel feldolgozott apró szemcséjű anyagot 

vagy földet kell felhasználni. A töltésmagasításnak az inert hulladék feltöltés előtt kell 

haladnia, hogy az inert hulladék beépítése ennek védelmében történjen. A jól tömörített 

töltésnek meg kell akadályozni a csurgalékvíz oldalirányú elfolyását. 

10.30. A feltöltéshez felhasználásra kerülő hulladékoknak a lehető legkisebb szemcseméretűnek 

kell lennie a hulladék tömöríthetősége és stabilitása érdekében. 

10.31. A 300 mm-nél nagyobb szemcseméretű hulladékok csak előkezelés (törés) után 

használhatók fel a feltöltéshez. 

10.32. A bányagödör a környező terepszint magasság eléréséig tölthető fel. A feltöltés 

befejezését követően – a terület további hasznosítását figyelembe véve – a felszínen 

kiegyenlítő réteget, valamint fedőréteget kell kialakítani. A kiegyenlítő és a fedőréteg 

kialakításához a terület használatának megfelelő minőségű anyag használható fel. 

10.33. A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. 

mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó 

légszennyezettséget, lakosságot zavaró kiporzást nem okozhat. 

10.34. A diffúz jellegű porkibocsátást a hulladékkezelési tevékenység (törés, anyagmozgatás, 

feltöltés) során - műszaki intézkedésekkel - a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 

10.35. A törőgép üzemelése során a vízpermetezéses porlekötési technikát üzemképes 

állapotban kell tartani, és a berendezés üzemelése során folyamatosan működtetni kell, az 

ingatlanon a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról 

gondoskodni kell, a feltöltés során pedig a hulladék felszínén a tömörítést folyamatosan kell 

végezni. 

10.36. A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg 

elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést. 

10.37. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében 

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

Hivatalt. 

10.38. Rendkívüli meteorológiai viszonyok között, valamint a pormegkötést biztosító technológia 

meghibásodása esetén a tevékenység nem végezhető. 

10.39. A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Dél-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: 

Felügyelőség) által a 907-7/2011. számú határozattal módosított, a 1293-13/2010. számú 

határozatban (a továbbiakban: Határérték Határozat) megállapított zajkibocsátási 

határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan - a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan - 

minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell. 

10.40. A tárgyi telephelyen tevékenység csak heti 6 napon, nappali időszakban (Hétfőtől 

péntekig: 600-tól – 1200-ig, valamint 1300-tól – 2200-ig, illetve szombaton: 600-tól – 1200-ig) 

végezhető. 

10.41. Amennyiben a zajvizsgálatok mérési eredményei alapján, a Határérték Határozatban 

megállapított zajkibocsátási határértékeket megalapozó műszaki dokumentációban 

rögzített hatásterület megváltozik, úgy az Engedélyesnek a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 3. számú mellékletében 

előírtaknak megfelelően be kell nyújtani a zajkibocsátás megváltozásáról szóló jelentést, és 
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a KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelmet - a mérési jegyzőkönyv 

benyújtásával egyidejűleg - a Járási Hivatal részére. 

10.42. A tevékenység megkezdését – az Engedélyes – köteles 8 napon belül bejelenteni a 

Járási Hivatalnak. 

10.43. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a 

hatásterületük a legkisebb legyen. 

10.44. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkavégzési helyszínek 

rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell. 

10.45. A területet úgy kell bekeríteni és olyan véderdőt (többszintes, sűrű, fás-bokros zöld sáv) 

szükséges létesíteni, hogy a hulladékkezelő telepről a hulladék ne szórodjon ki a közutakra 

és a környező földterületekre. 

10.46. A telephelyre való illetéktelen bejutást meg kell akadályozni, a kapukat munkaidőn túl 

zárva kell tartani.  

10.47. A telekhatárok mentén szükséges a fa- vagy cserjesor megőrzése vagy telepítése a 

meglévő hazai fa és cserjefajokból. 

10.48. A tevékenység végzése során fokozott figyelmet kell fordítani a védett énekesmadarak 

élőhelyének védelmére, ezért a tervezett vegetációmentesítést, költési időszakon kívül 

augusztus 01 – március 01 közötti időszakban kell elvégezni. 

10.49. A területtől Észak- nyugatra húzódik a Cingető patak, melynek mellékága a telep sarkától 

kb. 30 méterre található. A vízfolyást a bányagödör feltöltésből származó szennyezés nem 

érheti. 

10.50. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztetheti, vagy károsíthatja az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket (a továbbiakban: Natura 

2000 terület), az ott található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű 

fajokat, illetve élőhelytípusokat. 

10.51. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztethet vagy károsíthat országos 

jelentőségű védett természeti területet. 

10.52. A hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja a védett és 

fokozottan védett fajok egyedeit. 

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

elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.  

10.54. Az Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária 

tervében foglaltakat. 

10.55. Amennyiben havária esemény következik be, megszüntetése érdekében haladéktalanul 

meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Járási Hivatalt. Havária 

esetén a bekövetkező szennyezés felszámolásáért az Engedélyes a felelős. A rendkívüli 

eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni. 

10.56. A telephelyen végzett tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró 

módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín 

alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon 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 

mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértéket meghaladó minőség romlást. 

10.57. A  munkagépeket, szállítójárműveket az erre engedéllyel (vízjogi üzemeltetési engedély, 

kibocsátási engedély) rendelkező mosókban kell tisztíttatni, gépkocsi mosást a telephelyen 
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– megfelelő berendezés és szennyvízkezelés, valamint üzemeltetésre jogosító engedély 

(vízjogi üzemeltetési engedély, kibocsátási engedély) hiányában – végezni nem szabad. 

10.58. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, 

a földtani közeg, vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a 

felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, 

természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének 

megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. 

rendelet előírásait kell alkalmazni. 

10.59. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására 

megfelelő eszközöket, anyagokat biztosítani kell.  

10.60. Havária esetén (üzemanyag-, hidraulikaolaj kiömlés, stb.) képződött veszélyes hulladékot 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásait alkalmazva, környezetszennyezést kizáró 

módon kell gyűjteni, további kezelésre csak arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak 

lehet átadni. 

10.61. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie 

környezeti káreseményre kiterjedő felelőségbiztosítással. 

10.62. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető 

legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne 

okozzon környezetszennyezést és biztosítsa a hulladék hasznosítást. 

10.63. Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a telephelyen 

további hulladék átvételét tilos végezni. A tevékenység felhagyása során a telephelyen lévő 

hulladékok megfelelő kezeléséről gondoskodni kell, a telephelyen a tevékenység 

befejezését követően a tevékenységből eredő, beszállított, valamint előkezelt hulladék nem 

maradhat. A tevékenység befejezését a Járási Hivatalnak be kell jelenteni.  

10.64. A hulladékkezelő telep bezárására indított eljárás során az Engedélyesnek be kell mutatni 

a telephely működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a 

Járási Hivatal megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és 

tájrendezés feltételeit. 

10.65. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak 

megfelelően köteles végezni. 

10.66. A tárgyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell. 

10.67. A tevékenység ideiglenes, 30 napot meghaladó felfüggesztését a Járási Hivatalnak be kell 

jelenteni. 

 

11. Egyéb rendelkezések: 

 

11.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, 

valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés 

hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – telephelyenként – a tárgyév február 

28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély véglegessé válását 

követő 30 napon belül kell megfizetni a Járási Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 

számú előirányzat-felhasználási számlára.  
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11.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – 

adataiban való változást az annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a 

Járási Hivatalnak bejelenteni. 

11.3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás esetén az 

Engedélyesnek előzetesen engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania a Járási 

Hivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Járási Hivatal végleges határozata alapján 

valósítható meg.  

11.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának 

lejártát követően is folytatni kívánja, az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új 

engedély iránti kérelmet kell benyújtania. 

11.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását 

meg akarja szüntetni, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően 

legalább 30 nappal a Járási Hivatalnak be kell jelentenie.  

 

12. Szakhatósági állásfoglalás: 

 

12.1. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 

a 35200/4294-1/2017. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához 

vízügyi és vízvédelmi szempontból a tárgyban a SO-04Z/KO/1707/2017. ügyiratszámon 

folytatott eljárásban – az alábbi előírásokkal – hozzájárult: 

 

• „Az inert hulladéklerakó tér kialakítása, működtetése során az engedélyes terv szerinti   

feltöltést, szinteket, csapadékvíz gyűjtést be kell tartani. 

 

• Esetleges szennyeződés esetén a kárenyhítést, kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni. 

 

• A rendkívüli eseményeket be kell jelenteni az Igazgatóságnak 

 

• A tervezett 1 db figyelőkút létesítése, majd üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység. 

A vízjogi engedély kiadását külön eljárásban kell kezdeményezni az Igazgatóságon.” 

 

12.2. A Vízügyi Hatóság a 35200/1443-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az 

engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból a megismételt eljárásban – az 

alábbiak szerint – hozzájárult: 

 

„Környezethasználó hulladékgazdálkodási engedélyének kiadásához a korábban tárgyi ügyben 

kiadott 35200/4294-1/2017.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásunkban foglaltak változatlan 

formában történő fenntartása mellett hozzájárulunk.” 

 

13. Egyidejűleg a gyűjtési technológiához kapcsolódó hulladéktároló hely – a Járási Hivatal által 

a SO-04Z/KO/1707-2/2017. ügyiratszámú végzésében határidő tűzésével előírt, az Engedélyes 

által 2017. július 17. napján jóváhagyásra megküldött – üzemeltetési szabályzatát a jelen 

engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett  

 

jóváhagyom. 

 



13 
 

14. Az engedély 2024. március 31. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből 

visszavonható.  

 

Az eljárás során az Engedélyes 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.  

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja: az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjának 50%-a, azaz 295.000 forint, illetve civil szervezetek esetében az elsőfokú hatósági eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 5.900 forint, melyet a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-

00299688-38100004 előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás során a 

közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés ügyiratszámát, és az átutalási megbízást vagy annak 

hiteles másolatát a Járási Hivatal részére meg kell küldeni.  

 

INDOKOLÁS 

A Járási Hivatal jogelődje a Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) megállapította, hogy az Engedélyes által végezni kívánt 

hulladékhasznosítási tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének a 107. pontja 

alapján előzetes vizsgálat és a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat 

köteles tevékenység. 

A Felügyelőség által lefolytatott eljárás során megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati 

dokumentáció szerint a tevékenység célja a leművelt bányaterület hasznosítása, az ingatlan szabadidős 
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– rekreációs célú – felhasználásra alkalmassá tétele. A Felügyelőség az előzetes vizsgálatot lezáró 

966-4/2011. iktatószámú határozatában (a továbbiakban: Határozat) megállapította, hogy a tervezett 

tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, annak várható környezeti hatásait nem ítélte 

jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta szükségesnek, valamint hogy a 

tevékenység megkezdése előtt hulladékgazdálkodási engedély beszerzése szükséges. A Felügyelőség 

a Határozatot a Mérői Aranyhomok Kft. (7478 Bárdudvarnok, Mihálypuszta 1.) részére adta ki. A 

Felügyelőség a 12370-5/2013. iktatószámú határozatában a Határozatot módosította az Engedélyes 

nevére. 

A Járási Hivatal a SO-04Z/KO/1707/2017. ügyiratszámú eljárásban az alábbiakat állapította meg: 

Az Engedélyes meghatalmazása alapján a Tervező 2017. június 29. napján nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be a 

Járási Hivatalhoz, melyhez csatolta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. 

Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdés előírásai szerint összeállított dokumentációt. 

A Tervező a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékletként a következő nyilatkozatokat, 

dokumentumokat csatolta: 

- Az engedélyezési eljárás során eljáró Szathmáry Magdolna (lakcím: 7624 Pécs, Hermann Ottó 

utca 4., kamarai nyilvántartási szám: 02-0169) hulladékgazdálkodási szakértő szakértői 

igazolását. 

- A Kaposvári Törvényszék Cégbírósága által kiadott végzést. 

- Nem hiteles tulajdoni lapot. 

- Telekalakítási helyszínrajzot. 

- A Mérő Aranyhomok Kft. (7478 Bárdudvarnok, Mihálypuszta 1.) képviselőjének Egres 

Józsefnek a hozzájárulását, hogy az Engedélyes a Kaposmérő 05/1 hrsz. -ú területen 

bányagödör feltöltéssel hulladék előkezelő és hasznosító telepet üzemeltethessen. 

- Nyilatkozatot arról, hogy a Kaposmérő 05/1 hrsz. -ú területen kizárólag az Engedélyes fog 

hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet folytatni. 

- Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. 

- A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály által SO-04/D/EOH/20-8/2017. iktatószámon kiadott építési engedélyt. 

 

A Járási Hivatal a Tervező által benyújtott kérelmet áttanulmányozva megállapította, hogy a kérelem 

hiányos, mivel nem tartalmazza az Eng. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés i), j), l), m), n), o) pontjaiba 

foglalt dokumentumokat, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 21. § (4) 

bekezdése alapján előírt üzemeltetési szabályzatot. 

A Járási Hivatal a SO-04Z/KO/1707-2/2017. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra hívta fel az 

Engedélyest. 

A Tervező a hiánypótlási felhívásra a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat pótlólag csatolta: 

- Az Engedélyes és a Tervező között létrejött, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 40/A. §-nak 

megfelelő meghatalmazást. 
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- A környezeti károkozásra vonatkozó felelősségbiztosítás meglétének igazolását. (CIG 

PANNÓNIA Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Kötvényszám: 31000168) 

- A hídmérleg használatára vonatkozóan megkötött gépbérleti szerződést. 

- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozatokat. 

- A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazási lehetőségének 

figyelembe vételéről szóló nyilatkozatot. 

- A köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozatot. 

- A Létr. 21. § (5) bekezdéseben előírt tartalommal összeállított üzemeltetési szabályzatot. 

- A kérelem tárgyát a feltöltés I. és II. ütemére vonatkozóan. 

- A feltöltéssel érintett terület pontos geodéziai lehatárolását a sarokponti koordináták 

megadásával. 

- A csapadékvíz elvezető drén tervezett elhelyezésének pontosítását. 

- A telephelyre vonatkozó KTJ számot. 

- A havária tervet. 

 

A dokumentáció nem tartalmazta a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 31. pontja alá 

tartozó nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles hasznosítása tevékenység 

alapján előírt telepengedélyt. A telepengedélyezési eljárásban a Járási Hivatal SO-04Z/TO/1262-

6/2017. ügyiratszámon szakhatósági állásfoglalást adott ki.  

A Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2017. június 22. napján a 7521 Kaposmérő, 

05/1 hrsz. -ú telephelyre vonatkozó telepengedélyt 2751-12./2017./H. ügyiratszámon megadta az 

Engedélyesnek.  

Az Engedélyes a Járási Hivatal SO-04Z/KO/1707-2/2017. ügyiratszámú felhívására pótlólag benyújtotta 

a telephelyre vonatkozó a Létr. 21. § (5) bekezdésben előírt tartalommal összeállított üzemeltetési 

szabályzatot, amelyet a Járási Hivatal a rendelkező részben jóváhagyott. 

A Járási Hivatal megállapította, hogy az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az 

esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik havária 

tervvel, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és 

elhárítására. 

 

A Járási Hivatal a kérelem és a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy az Engedélyes a 

nem veszélyes hulladék előkezelését és hasznosítását (bontási-építési hulladék) kívánja folytatni. A 

Járási Hivatal a továbbiakban megállapította, hogy az Engedélyes a Kaposmérő 05/1 hrsz. ú ingatlanon 

található leművelt bányaterületet szeretné hasznosítani, a bányagödör inert hulladékkal való 

feltöltésével. 

 

Az Engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díj.r.) 1. számú melléklet 5. és 7. pontja 

szerinti 590.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – felhívásra – megfizette. 
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A Járási Hivatal a kérelmet és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során 

a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata érdekében a katasztrófavédelmi igazgatóság 

szakhatóságkénti bevonása szükséges.  

 

A Járási Hivatal a Ket. 44. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

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

továbbiakban: Korm. r.) 31. § (3) bekezdés és 8. számú melléklete II. táblázat 2. pontja alapján 

megkereste az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy 

adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben. 

 

Az Engedélyes a területileg illetékes Vízügyi Hatóság szakhatósági közreműködéséért, az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerinti 5.000 

forint összegű eljárási illetéket – felhívásra –  megfizette. 

 

A hatáskörében és illetékessége szerint eljárt szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint 

megadta. 

 

A Vízügyi Hatóság a 35200/4294-1./2017.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását 

az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály tárgyi ügyben SO-04Z/KO/1707-9/2017. ügyiratszámú – 2017. július 19. napján érkeztetett 

– ügyiratával az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.) 31. § (3) bekezdése és a 8. számú 

melléklet II. táblázata, a szakhatósági hatáskört kijelölő jogszabály alapján a nem veszélyes hulladék 

kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása 

engedélyezése iránti hatósági eljárásban az Igazgatóság feladata vízvédelmi és vízgazdálkodási 

hatáskörében annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint hogy a 

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

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

meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására 

gyakorolt hatás vizsgálata. 

 

A szakhatósági megkeresésben a Főosztály megadta a Tervező által benyújtott dokumentáció 

elektronikus elérési útvonalát (készítette: Tervező, dátum: 2017. április). 

 

A kérelmet áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a 

következőket állapítottam meg. 

 

Engedélyes a Kaposmérő 05/1 hrsz.-ú felhagyott agyagbánya területén építési területekről származó 

nem veszélyes, inert hulladék előkezelését és hasznosítását tervezi a bányagödör feltöltésére. A 

feltöltés befejezését követően a rekultivált terület sportpályának történő kiépítését jelölték meg a terület 

hasznosításaként. 
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A feltöltés során az I. ütemben a keleti medence kerül kialakításra. A nyugati medence feltöltésére a II. 

ütemben kerülne sor. Az I. ütem bányagödör térfogata 270.000 m3, a  feltöltés becsült időtartama 10 

év. A jelenlegi gödör legmélyebb pontja alatta van a tervezett medencefenéknek, ezért a rézsűk 

kialakítása mellett szükség van a terület feltöltésére a tervezett fenékszintig. 

 

A tervezés során elvégzett talaj és talajvíz vizsgálatok a területet szennyeződésmentesnek mutatták. 

 

A tervezett tevékenységnek vízellátási, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetési vonzata nincs. A területre 

hulló csapadékvizeket drénnel gyűjtik, zsompba vezetik és a hulladékra visszalocsolják. A vizek 

lefolyására gyakorolt hatása nem érdemi, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatása nem 

értelmezhető. 

 

Kaposmérő területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából 

„érzékeny” területi kategóriába sorolt. 

 

Az inert hulladék előkezelés, hasznosítás vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági 

határozatban előírt követelményeit nem sérti. 

 

A tevékenység az engedélybe foglalt, valamint az általános jogszabályi előírások betartásával 

megfelelően végezhető, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére 

meghatározott előírások érvényesíthetők. 

 

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. 

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 

 

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

vízügyi igazgatási és a 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. pont b) alpontja 

állapítja meg.” 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztálya (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) az eljárás során a Korm. rendelet 31. § (2) 

bekezdése alapján megvizsgálva a Korm. rendelet 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontjában 

meghatározott környezet-egészségügyi szakkérdéseket megállapította, hogy a nem veszélyes hulladék 

előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs. 
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A Járási Hivatal megállapította, hogy a hulladékkezelési- és hasznosítási tevékenység során nem 

végeznek a levegőminőségi határértéket meghaladó légszennyezettséget okozó tevékenységet, 

engedélyköteles légszennyező forrás nem létesül.  

A Járási Hivatal a levegővédelmi előírásait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Lr.) 4. § és 26. § (1) és (2) bekezdése,  valamint a VM rendelet 1. melléklete alapján 

tette meg. A Járási Hivatal a levegővédelmi követelményeket az Lr. 22. § (2) bekezdés b) pontjában 

biztosított jogkörében eljárva állapította meg. 

A Felügyelőség jogerős Határérték Határozatban zajkibocsátási határértéket állapított meg a Mérői 

Aranyhomok Kft. által üzemeltetett, Kaposmérő 05, 07 hrsz. alatti ingatlanon folytatott tevékenység 

zajforrásaira vonatkozóan. 

Az Engedélyes a Kaposmérő 05, 07 hrsz. alatti telephelyre zajkibocsátási határértékeket megállapító 

1293-13/2010. számú határozat módosítása ügyében 2011. május 5. napján kérelmet nyújtott be a 

Felügyelőség részére, az üzemeltető személyében történt változás miatt. 

A Felügyelőség megállapította, hogy a tárgyi telephelyen a zajforrások üzemelésének körülményeiben, 

a technológiában és a környezet beépítettségében változás nem történt, ezért az üzemeltető 

személyében történt változás miatt módosította a Határérték Határozatát. 

A Határérték Határozatban megállapított határértékek megállapítását megalapozó műszaki 

dokumentációban nappali időszakra vonatkozóan került lehatárolásra, kijelölésre a zajvédelmi 

hatásterület, továbbá a Tervező által készített hulladék előkezelési és hulladék hasznosítási kérelem 

zajvédelmi munkarészében a zajterhelési határértékek teljesülésének igazolása nappali időszakra 

vonatkozóan került bemutatásra, ezért a Járási Hivatal időbeli korlátozást írt elő a tárgyi telephely 

működésére. 

Tekintettel arra, hogy a zajkibocsátási határértékek teljesülése - üzemszerű működés mellett - 

szabványos zajmérésekkel igazolhatóak, ezért a hulladék előkezelési és hasznosítási engedély 

kiadásához a Járási Hivatal a zajvizsgálatok elvégzésére vonatkozó előírással járult hozzá, zajvédelmi 

szempontból. 

A zajvédelmi feltétel előírásokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés, a 9. § (1) bekezdés, a 10. § (1) bekezdés, valamint 

a KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján tette meg a Járási Hivatal. 

A Tervező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely védett természeti 

területet, Natura 2000 területet nem érint és nem része az Ökológiai Hálózatnak. Természetvédelmi 

szempontból a terület sem országos, sem regionális értéket nem képvisel. Az agyaggödör kiterjedt 

mélyedésében spontán kialakult nádas, magassásos, bokorfüzes és fás vegetációborítás annak 

természetszerű eredete miatt, az elvárható biológiai rekultiváció szempontjából teljes mértékben 

megfelelő, jelenlétük tájvédelmi szempontból hasznos.  

A természetvédelmi előírásokat a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Tvt.) 7. § (1) bekezdése, illetve a Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján határozta meg a Járási Hivatal. 
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A megismételt eljárást megalapozó jogorvoslati eljárás: 

A Járási Hivatal a SO-04Z/KO/1707-18/2017. ügyiratszámú határozatában hulladékgazdálkodási 

engedélyt (a továbbiakban: Engedély) adott az Engedélyes részére nem veszélyes hulladék 

előkezelésére és hasznosítására. Az Engedély 2017. szeptember 27. napján jogerőre emelkedett.  

 

A Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület (1085 Budapest, Üllői út. 18. I. 9/A. a 

továbbiakban: Fellebbező) 2017. november 03. napján fellebbezést terjesztett elő az Engedély ellen. 

 

A Járási Hivatal SO-04Z/KO/1707-25/2017. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) a 

Fellebbező által az Engedély ellen előterjesztett fellebbezést – tekintettel arra, hogy az nem jogosulttól 

származik – érdemi vizsgálat nélkül elutasította.  

   

A Végzéssel szemben a Fellebbező törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be, amelyet a Járási 

Hivatal felterjesztett a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal). 

 

A Kormányhivatal a PE/KTFO/71-8/2018. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Másodfokú 

Végzés) megváltoztatta a Járási Hivatal által kiadott Végzést.  

  

A Fellebbező a Másodfokú Végzéssel szemben kereseti kérelmet terjesztett elő a Járási Hivatalnál, 

mely felterjesztésre került a Kormányhivatalhoz.  

 

A kereseti kérelem alapján a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.284/2018./8. számú 

ítéletében (a továbbiakban: Ítélet) a Kormányhivatal által kiadott Másodfokú Végzést a Járási Hivatal 

Végzésére kiterjedő hatállyal megsemmisítette és a Kormányhivatalt a Fellebbező által az Engedéllyel 

szemben előterjesztett fellebbezés elbírálására utasította.  

 

A Kormányhivatal ezt követően felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához az Ítélettel szemben, a 

Kúria Kfv.III.38.053/2018/2. számú végzésében megtagadta a felülvizsgálati kérelem befogadását.  

      

A Kormányhivatal a Kúria döntését követően lefolytatta a fellebbezési eljárást, amelynek 

eredményeként PE/KTFO/211-4/2019. ügyiratszámú végzésével megsemmisítette az Engedélyt 

és a Járási Hivatalt új eljárás lefolytatására utasította.   

 

A Járási Hivatal a megismételt eljárásban az alábbiakat állapította meg: 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) 

bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket 

megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek 

(amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági 

nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 
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Az Ákr. 10. (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában 

megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva 

ügyfélnek minősülnek. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése 

értelmében a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és 

érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) 

a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. 

Fentiek alapján a Járási Hivatal az eljárás megindulásáról a SO-04Z/KO/1049-2/2019. ügyiratszámú 

végzésében értesítette az Engedélyest, a Tervezőt továbbá a 7521 Kaposmérő, külterület 05/1. hrsz. 

alatti terület tulajdonosát Egres Józsefet (7478 Bárdudvarnok, Mihálypuszta lakótelep 1.) és a 

Fellebbezőt. 

 

A Tervező és a Fellebbező az értesítést - a letöltési igazolás szerint - 2019. március 12. napján, míg az 

Engedélyes 2019. március 21. napján átvette. 

 

A tértivevény tanúsága szerint Egres József 2019. március 14. napján vette át az eljárás megindulásáról 

szóló értesítést. Az Engedélyes megküldte a Járási Hivatalnak Egres József nyilatkozatát, melyben 

előadta, hogy a SO-04Z/KO/1707/2017. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárását 

megismerte, valamint az eljárásra vonatkozóan nem kíván további tájékoztatást kapni továbbá a 

nyilatkozatban lemondott a fellebbezési jogáról.  

 

A Járási Hivatal a SO-04Z/KO/1049-4/2019. és SO-04Z/KO/1049-15/2019.ügyiratszámú végzéseiben 

hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest, az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés i), m), n) és o) pontjai 

alapján előírt nyilatkozatok, valamint a Eng. Korm. Rend. 9. § h) pontja alapján a kezelési művelettel 

elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy 

termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági 

előnyt, hasznot, továbbá a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz 

megszűnésére vonatkozó igazolás megküldésére vonatkozóan. 

Az Engedélyes a hiánypótlási felhívásra csatolta a környezetvédelmi biztosítás meglétének tényét 

igazoló dokumentumot (befizetés igazolást), nyilatkozatot, arról, hogy a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban szerepel, a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, az Eng. Korm. Rend. 

11. § szerinti nyilatkozatokat, valamint nyilatkozott arról, hogy figyelembe vette a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon 

hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazásának lehetőségét. 

 

Az Engedélyes 2019. március 21. napján érkezett nyilatkozatában rögzíti, hogy az engedélyben 

szereplő hulladékot gödörfeltöltéssel és értékesítéssel kívánja hasznoítani, valamint azt hogy a kezelés 

során keletkező anyag egy részét építési anyagként értékesíteni lehet, továbbá megküldte a Ht. 9. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó nyilatkozatot.   

 

 

A Járási Hivatal az R5 azonosító kóddal rendelkező hulladékhasznosítási tevékenységet korlátozással 

engedélyezte, mert a határozatban engedélyezett hasznosítási tevékenység során az elsődleges cél a 

gödör feltöltése, ezzel egy „tájseb” megszüntetése.  
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A Járási Hivatal a megismétlet eljárásban a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok 

alapján megállapította, hogy teljesülnek az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés h), i), m), n) és o) 

pontjaiban előírt feltételek.  

 

A Járási Hivatal az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a SO-04Z/KO/1049-6/2019. ügyiratszámú 

végzésében megkereste a Kormányhivatalt, hogy az Engedélyre vonatkozó fellebbezési eljárásában 

kiegészítő bizonyítás keretében hiánypótlásként bekért dokumentumokat küldje meg a Járási 

Hivatalnak. A Kormányhivatal a megkeresésre megküldte a hídmérleg hitelesítésének igazolását, a 

környezeti károkozásra vonatkozó felelősségbiztosítás megkötésének igazolását és a befizetési 

igazolást, a tevékenység folytatása során használni kívánt berendezések és eszközök rendelkezésre 

állásának igazolását. 

 

A Járási Hivatal a megismétlet eljárásban a Kormányhivatal által megküldött dokumentumok 

alapján megállapította, hogy teljesülnek az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés e), i), és f) 

pontjaiban előírt feltételek.  

 

A Járási Hivatal a kérelmet és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a megismételt 

eljárás során a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatóságkénti bevonása szükséges.  

 

A Járási Hivatal a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan 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 19. táblázat 

62. és 63. pontja alapján megkereste az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 

Vízügyi Hatóságot, hogy adja meg szakhatósági állásfoglalását a tárgyi ügyben. 

 

A hatáskörében és illetékessége szerint eljárt szakhatóság állásfoglalását a rendelkező rész szerint 

megadta. 

 

A Vízügyi Hatóság a 35200/1443-1/2019.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását 

az alábbiakkal indokolta: 

 

„A Főosztály tárgyi ügyben SO-04Z/KO/1049-8/2019. ügyiratszámú – 2019 március. 8. napján 

érkeztetett – ügyiratával az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg 

tárgyi ügy megismételt, új engedélyezési eljárásában. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. cím: Egyéb ügyek 62. 63. pontja, a szakhatósági 

hatáskört kijelölő jogszabály alapján a nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, 

ártalmatlanítása engedélyezése iránti hatósági eljárásban az Igazgatóság feladata vízvédelmi 

hatáskörében annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. illetve vízgazdálkodási 

hatáskörében annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz 

elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint feladata a 

vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. 
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Az ügy előzményeként Igazgatóságunk tárgyi tevékenység korábbi, megelőző engedélyezési 

eljárásában 35200/4294-1/2017.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal 

hozzájárult a tevékenységek végzéséhez.  

 

Az ügy jogorvoslati eljárásában a másodfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság, a Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 35000/12607-2/2018. ált. iktatószámú szakhatósági 

állásfoglalásában Igazgatóságunk fent hivatkozott számú szakhatósági állásfoglalását helybenhagyta. 

 

A most megismételt elsőfokú eljárásban a hatáskörünkbe tartózó kérdéskörökben új körülmények, 

szempontok nem merültek fel, ezért a rendelkező részbe foglaltak szerint döntöttem. 

 

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 a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) 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. pont b) alpontja 

állapítja meg.” 

 

A Népegészségügyi Osztály az eljárás során a Korm. r. 31. § (1) bekezdése alapján megvizsgálva a 

Korm. r. 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontjában meghatározott környezet-egészségügyi 

szakkérdéseket megállapította, hogy a nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására 

vonatkozó engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs. 

 

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint 

kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.  

 

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző 

előkészítő művelet. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja alapján a hasznosítás, bármely kezelési művelet, 

amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok 

helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy 

amelynek erdeményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, 

akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse. A Ht. 2. § (1) bekezdés 12. pontja alapján a feltöltés 

olyan hasznosítási művelet, amelynek során meghatározott célra alkalmas hulladék felhasználásával 

hulladéknak nem minősülő anyagokat helyettesítenek kitermeléssel érintett területek helyreállításakor 

vagy tájrendezéskor. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy 

kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a környezetvédelmi hatóság által kiadott 

hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja 

szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak 

hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.  
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A benyújtott dokumentáció alapján a terület feltöltése során kizárólag bomló, éghető és toxikus 

anyagoktól mentes, vízoldhatatlan hulladékok kerülnek a területre, melynek alapján a tervezett 

beruházás földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős. Normál üzemi körülmények között a földtani 

közeg veszélyeztetésével nem kell számolni, az altalaj kizárólag havária esemény (munkagépek üzem- 

és kenőanyagainak elfolyása) alkalmával szennyeződhet, amely a kárelhárításhoz szükséges eszközök 

helyszíni biztosításával elhárítható. 

 

Mivel a hulladékkezelés csak inert építési – bontási hulladékra vonatkozik, így a hulladékokból kioldódás 

nincs, nem jut a környezetbe szennyező anyag. 

 

A normál üzemeltetés során a környezetben érzékelhető negatív hatások nem várhatók.  

 

A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy az engedélyben felsorolt nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem  

műszaki akadálya nincs.  

A Járási Hivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 15. §, 31. § előírásai alapján 

tette meg.  

 

Az Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján írta elő a Járási 

Hivatal. 

 

A Járási Hivatal a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. rendelet 14. 

§ (3) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti 

tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt. 

 

A környezetveszélyeztetésre és környezetkárosításra vonatkozó előírásokat a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján tette meg a Járási Hivatal. 

 

A Járási Hivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta. 

 

A Járási Hivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az 

engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és a Eng. Korm. rendelet 15. § (1) 

és (2) bekezdései alapján rendelkezett.  

 

A Járási Hivatal az Eng. Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére 

figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles 

hulladékgazdálkodási tevékenység továbbfolytatásának szándéka esetén az engedély időbeli 

hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő 

engedélykérelem benyújtásáról. 

 

A Járási Hivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt 

változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. rendelet 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta 

elő. 

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Járási Hivatal.  
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A Járási Hivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Járási Hivatal megállapítja, hogy 

az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt 

feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy 

Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84 § (1) és (2) 

bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza. 

 

A Járási Hivatal egyúttal tájékoztatja az Engedélyest, hogy jelen döntés kiadásával az Ákr. 43. § (1) 

bekezdésére figyelemmel a SO-04Z/KO/1049-3/2019. ügyiratszámon kiadott függő hatályú 

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

 

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak 

(tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és 

polgári jogi vitákat nem dönt el. 

 

A Járási Hivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a Korm. r. 9. § (2) bekezdése és 

(3) bekezdés a) pontja alapján járt el. A Járási Hivatal illetékességi területéről a Korm. r. 8/A. § (1) 

bekezdése rendelkezik. 

 

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

biztosítja. A fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került 

meghatározásra. 

 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának megállapítása a Díj.r. 2. § (1) bekezdése alapján, e 

rendelet 1. számú mellékletének 5. és 7. pontja, valamint a 2. § (5) - (7) bekezdése szerint került 

megállapításra.  

 

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

véglegessé válik. 

 

Kaposvár, 2019. március 29. 

 

         dr. Boldog-Ellenberger Szilvia 

járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 Wéber Béla 

 osztályvezető 
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Hivatali kapun keresztül értesül: 

1. INERT-INWEST Kft. (Adószám: 23146189) 

2. SZA-MA TERV Környezetvédelmi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Adószám: 13136220) 

3. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesület (Adószám: 18226254) 

4. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 

(hiv. szám: 35200/4294-1/2017. ált., 35200/1443-1/2019. ált.)  

5. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály 

(hiv. szám: SO-04/NEO/01553-7/2017., SO-04/NEO/00699-3/2019.)  

6. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(hiv.szám: PE/KTFO/211-4/2019.) (tájékoztatásul) 

7. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tájékoztatásul) 

 

Értesül: 

1. Egres József (7478 Bárdudvarnok, Mihálypuszta Lakótelep 1.) „tv” 

2. Irattár 
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