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KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: 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 az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 

Nyíregyháza, Bokréta u. 22.) 2021. szeptember 29. napján benyújtott kérelmére közigazgatási hatósági 

eljárás indult a 0188/19 hrsz. alatti Nagyecsedi Regionális Hulladékkezelő Telepen történő nem 

veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység kapacitás növelésére vonatkozó előzetes vizsgálat 

tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 5636/2021. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122 

Az eljárás megindításának napja: 2021. szeptember 29. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2021. szeptember 29. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A Nagyecsedi Regionális Hulladékkezelő Telepen az inerthulladék hasznosítása jelenleg a 113-7/2021, 

113-6/2021, 7149-10/2019, 4363- 21/2018. számú határozatokkal módosított 4363-15/2018. számú 

egységes környezethasználati engedély alapján történik, amely napi 10 tonna (3650 t/év) 

inerthulladék�hasznosításra vonatkozó hulladékkezelési engedélyt, valamint szintén 3650 t/év HAK 19 

05 01 kódú hulladék hasznosítására vonatkozó engedélyt tartalmaz.  

Ezen mennyiségeket kívánja a Kft. megnövelni úgy, hogy az inert hulladékok esetében a hasznosítható 

hulladékok összmennyisége az 5780 t/év-et nem haladja meg  

(A feltüntetett mennyiségek maximális mennyiségek, melyek vonatkozásában az egyes hulladéktípusok 

arányára vonatkozóan a beszállítói szándék előre nehezen becsülhető, nem meghatározható):  

 

HAK kód Megnevezés 
Jelenlegi 

Mennyiség t/év 

Tervezett 
Mennyiség (t/év) 

17 01 01 beton 
3650 

5780 

17 01 02 téglák 
3650 

5780 

17 01 03 cserép és kerámiák   
3650 

5780 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

3650 
5780 

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 
01-től    

3650 
5780 

17 06 04 szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 
01 és 17 06 03-tól   

3650 
5780 



 

 

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 
01-től    

3650 
5780 

17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 
különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól    

3650 
5780 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól   
3650 

5780 

Az inert hulladék kizárólag a szorítótöltések és ürítő-terek megépítéséhez kerül felhasználásra. Az eddigi 

működés során befogadott mennyiség sem tette lehetővé maradéktalanul a szorítótöltések megépítését: 

ahhoz a kérelemben szerepelő mennyiségű anyagmennyiség szükséges. 

 

Továbbá a jelenlegi engedély alapján a mechanikai-biológiai kezelés során keletkező, 19 05 01 

azonosító kódú hulladék takaróföldként a depónián hasznosítani kívánt mennyiségét 3650 t/év-ről 

15.000 t/évre kívánják növelni. 

A jelen kérelemben kért mennyiség hasznosítása 2021.12.01.-tól tervezett 

A hasznosítási tevékenység a már meglévő, művelés alatt álló 4,6 ha-os, B3 kat. hulladéklerakó depónia 

területére korlátozódik, újabb területet nem vesz igénybe. 

 
Érintett település: Nagyecsed 
 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  
 
Levegővédelmi hatásterület: 
A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete:139 m 
 
Zajvédelmi szempontú hatásterület: 
A hulladékkezelő telep zajvédelmi hatásterülete 720 m. 
 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2021. október 20-tól – 2021. november 12-ig 

megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, 

szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5636-2021 webcímen, valamint 

Nagyecsed 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 Főosztályon 

észrevételt lehet tenni.  

 

A 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.” 

 


