
 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) 

bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 

a MÉH Zrt. (9028 Győr, Fehérvári u. 80.) által 2020. szeptember 30. napján benyújtott kérelmére a 

Főosztályon közigazgatási hatósági eljárás indult a Zrt. Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. sz. (6836/3, 6836/4, 

6836/5, 6836/6, 6836/7, 6838/1 hrsz.) alatti telephelyén megvalósítandó fémhulladék hasznosítási 

tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 5415/2020. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122 

Az eljárás megindításának napja: 2020. szeptember 30. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. szeptember 30. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A MÉH Zrt. a Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. szám alatti telephelyén jelenleg nem veszélyes hulladék gyűjtési 

és előkezelési, továbbá veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi tevékenységet végez a 

környezetvédelmi hatóság 1220-18/2020. számú, és 1461-18/2019. számú hulladékgazdálkodási 

engedélye alapján.  

A Társaság a piaci igények alakulása miatt a hulladékgazdálkodási tevékenységet ki kívánja egészíteni 

fémhulladék hasznosítással (62.000 tonna/év).   

A vas- és acél, valamint alumínium hulladék gyűjtésre és/vagy előkezelésre kerül, és azt hulladékként 

szállítják a hasznosítóhoz vagy egyéb kezelőhöz. A tervezett hasznosítás a 333/2011/EU rendeletnek 

megfelelő „termékké” minősítést jelent, azaz a rendeletben leírt kritériumoknak megfelelő fémhulladék 

már termékként kerülhet kiszállításra a telephelyről. 

A hulladékhasznosítási tevékenység megkezdése nem igényel bontási, ill. építési műveleteket, mivel a 

hasznosítás esetében csak egy átminősítés történik. 

A 333/2011/EU rendelet szerinti egyes fémtörmeléktípusoknak a 2008/98/EK hulladékkeret irányelvben, 

ill. a 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott hulladék státusz megszűnését meghatározó 

kritériumoknak való megfelelőséget akkreditált szervezet fogja ellenőrizni. Az ÉMITÜV SÜD Kft. a HU-

EOW-0019/2020. (vas-, acéltörmelék, alumíniumtörmelék) regisztrációs számon hitelesítői nyilatkozatot 

állított ki a Társaság részére, mellyel igazolható, hogy a Társaság eleget tesz a vonatkozó előírásoknak. 

A tervezett hasznosítási tevékenységgel a közúti és vasúti szállítás volumene várhatóan nem fog 

növekedni, mivel a telephelyen átvehető hulladékok mennyiségét a Társaság nem kívánja módosítani.  

A telephelyre beszállított, vagy a telephelyen átvett hulladékok mennyiségét a jelenleg is használt 60 

tonnás közúti hídmérleggel, míg a kisebb súlyokat 1 500 kg-os raktári mérleggel mérlegelik.   

A telephelyi tevékenység változatlanul évi 250 napban, 1 műszakos (hétfő-péntek: 7:00-15:00) 

munkarendben történik. 

 



 

Érintett település: Nyíregyháza 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

 

Levegővédelmi hatásterület: 

A dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység működésének levegőtisztaság-védelmi szempontú 

tényleges hatásterülete maga a telephely és annak néhány tíz méteres környezete, valamint a szállítási 

útvonalak közvetlen környezete. 

 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

Konzervatív megközelítést alkalmazva az eredő 93 dB(A) hangteljesítmény szintet alapul véve a 

telekhatárokon, az 55 dB (A)-s hatásterület a telephely telekhatárától körülbelül 26 méteres távolságban 

húzódik. A Déli irányban a 42 dB (A) hatásterületi görbe 86 méter távolságban húzódik. 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 

12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. október 08-tól – 2020. október 31-ig 

megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, 

szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5415-2020 webcímen, valamint 

Nyíregyháza város önkormányzatánál tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 

vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével 

a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú 

melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is 

tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelem tartalmi követelményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá 

sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető 

meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy 

változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési 

engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 



 

hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó 

előírások figyelembevételével írja elő.” 

 


