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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő azt szeretné megtudni,
hogy az általa megjelölt HajdúBihar
megyei
ingatlanokon,
amelyek az ökológiai hálózat
magterületét képezik, valamint egy
további ingatlanon mely az
ökológiai
hálózat
mellett
helyezkedik el, ki és mikor
engedélyezte építési hulladékok
deponálását és feldolgozását.
Bejelentő
megírta,
hogy
álláspontja szerint az általa csatolt
légi felvétel jól bizonyítja az
ökológiai hálózat károsítását,
valamint megírta azt is, hogy az
érintett terület 2012–ben még
sértetlen állapotban volt. Kérte a
terület azonnali rekultivációját és
az eredeti ökológiai állapot
visszaállítását,
az
ipari
tevékenység
soron
kívüli
felszámolása mellett.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben eljárásra jogosult Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi
hulladékgazdálkodási hatóság) a közérdekű bejelentésre megírta, hogy a bejelentésben megjelölt területek
nem érintenek országosan védett, vagy Natura 2000 védettség alá tartozó területet, ugyanakkor egyes
ingatlanok az ökológiai hálózat magterületét képezik.
A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei településrendezési kategóriákat képeznek. A Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 4. § 34. pontja szerint az
ökológiai hálózat magterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek
tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit
hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. A Tvt.
4. §-a alapján természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli
állapotok jellemeznek. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: HNPI) által a
természetvédelmi hatóság részére átadott „természeti terület” fedvénynek a terület nem része. A HNPI mint a védett természeti értékek jogszabályban meghatározott természetvédelmi kezelője - adatai alapján
a tárgyi területről védett faj előfordulása nem ismert. A fentiek alapján az élőhely magterület mivolta
(eredeti állapotában is) erősen kétséges, ezen funkcióját betölteni nem tudta. Mindezek alapján a
természetvédelmi hatóságnak nem áll módjában a tárgyi tevékenységtől annak végzőjét eltiltani, az
érintett terület helyreállítására kötelezni.
A területi hulladékgazdálkodási hatóság munkatársai 2022. március 5-én helyszíni ellenőrzést tartottak,
és megállapították, hogy a bejelentésben szereplő ingatlanok közül két megjelölt hrsz. alatti ingatlanon,
engedély alapján folytatnak hulladékgazdálkodási tevékenységet. Három megjelölt hrsz. alatti ingatlanon
hulladék nem volt található, azokon hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végeztek. Az ellenőrzés
során meghallgatták a két megjelölt hrsz. alatti ingatlan tulajdonosát, aki egy Kft. ügyvezetője. A
tevékenységgel érintett ingatlanokon téglagyártásból származó hulladékokkal, illetve építési-bontási
hulladékokkal feltöltött, megközelítőleg 5 m mélységű kubikgödrök találhatóak. A Kft. Magyarország
területén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedéllyel,
valamint hulladékok országos szállítására, kereskedelmére, és közvetítésére jogosító engedéllyel
rendelkezik, amelyek alapján a területről kitermelt hulladékot a képződés helyszínén kezelik. Fenti
tevékenységgel egyidejűleg két vizsgált hrsz-ú ingatlant a tulajdonosa, 2020. január 1-től, bérleti
szerződéssel bérbe adta a Kft. részére, a Kft. tevékenysége során kezelt hulladékok, és a kezelését
követően termék minősítést nyert anyagok tárolása céljából. A termékek rendelkeznek a
termékminősítéshez szükséges talajmechanikai és laboranalitikai vizsgálati jegyzőkönyvekkel.
Fentiek alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a bejelentéssel érintett
ingatlanokon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység érvényes hulladékgazdálkodási engedély
birtokában zajlik, így hulladékgazdálkodási szempontból nem valósul meg jogsértés.

