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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a MÉH Zrt. (9028 

Győr, Fehérvári u. 80., továbbiakban: környezethasználó) kérelmére indult előzetes vizsgálati 

eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy 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 megvalósításából nem feltételezhető 

jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés 

hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály az előzetes vizsgálat során megállapította továbbá, hogy a tervezett tevékenység 

engedélyezését kizáró ok merült fel, mivel a tervezett tevékenység Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város településrendezési eszközeivel jelenleg nincs összhangban. 

A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot a tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély kiadására 

jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 
 
A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály hatáskörébe tartozó alábbi véglegessé vált 
engedélyek beszerzése szükséges: 
 

- Hulladékgazdálkodási (hasznosítási) engedély. 
 

- Az üzemeltetőnek a tevékenység megkezdése előtt a 8374-4/2015. számú zajkibocsátási 

határérték megállapító határozat módosítását kell kérnie a Főosztálytól. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6142-1/2020.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában a Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. sz. alatti telephelyen tervezett 

fémhulladék hasznosítási tevékenység megvalósításához az alábbi előírások betartása mellett 

hozzájárult: 

1. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a 
vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell 
tartani.  

2. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett 
tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló 
többször módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell 
tartani.  

3. A 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 
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állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 
határértékeket meghaladó minőség romlást.  

4. A telephely területéről csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, ha a vízminőségi 
paraméterek értékei megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és vízszennyező anyagok kibocsátásaira 
vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM 
rendeletben található határértékeknek.  

5. A telephelyen a keletkező csapadékvizek elszikkasztásánál úgy kell eljárni, hogy a 
szikkasztásra igénybe vett területeken a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) 
szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségi romlást ne okozzon.  

6. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. 

7. A tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek 
üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne 
kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések 
megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási 
munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel 
rendelkező helyen kell gondoskodni.  

8. Azokat a hulladékokat, amelyekből szennyeződés mosódhat ki és a felszín alatti vizek 
minőségi állapotában romlást okozhat kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott fedett 
területen tárolhatják.  

9. A lebetonozatlan területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből, vagy 

átalakulási termékeiből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgása nem 

okozza a minőségi állapotának romlását.  

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében 

hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható 

meg. 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól 

nem mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztálynak 15 napon belül 

írásban be kell jelenteni. 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási 

díját, azaz 250.000 Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik 

véglegessé. 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé 

válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, 

amelyet  a Debreceni Törvényszékhez címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus 

kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni. 

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell megfizetni.  

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart. 

 

INDOKOLÁS 
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A környezethasználó 2020. szeptember 30. napján a Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. sz. (6836/3, 6836/4, 

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

tevékenység megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat iránti kérelmet és dokumentációt nyújtott 

be a Főosztályra.  

Az előzetes vizsgálati dokumentációt szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítette el.  

A tervezett tevékenység bemutatása: 

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. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § 

(1) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. sz. 

melléklet 108. pontja (Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep /beleértve az 

autóroncstelepeket/ 5 t/nap kapacitástól) alapján a tervezett tevékenység megvalósítása a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály 

másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági 

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében 

igazgatási szolgáltatási díjköteles. 

A díj mértéke a Díjrendelet 1. számú melléklet 35. főszáma alapján: 250.000,- Ft. 

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a Főosztály hivatalában, valamint 

honlapján az eljárás megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a 

közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit az 5415-2/2020. számon a 

telepítés helye szerinti település, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének is megküldte, aki 

gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt a tárggyal 

kapcsolatosan sem a Főosztályhoz, sem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez nem érkezett 

észrevétel. 

A Főosztály az 5415-3/2020. ügyiratszámú levelében az Ákr. 25. § (1) bekezdése, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatósághoz (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), és tájékoztatta az Ákr. 5. § (1) bekezdése 

szerinti nyilatkozattételi lehetőségéről. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 4494-2/2020. számon a következő tájékoztatást adta:  

„A megkeresésében szereplő Nyíregyháza 6836/3, 6836/4, 6836/5, 6836/6, 6836/7, 6838/1 hrsz.-ú 

ingatlanok a rendelkezésünkre álló adatok alapján nem képezik sem az országos, vagy helyi 

jelentőségű védett természeti területek, sem az európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) 

természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának részét. 

A csatolt dokumentációban foglaltak ellen természetvédelmi szempontból kifogást nem emelünk, az 

abban foglaltakat elfogadhatónak tartjuk. 

Kérem, a működtetés és az esetleges havária helyzetek esetén fordítsanak megfelelő figyelmet a 

környező területek természeti állapotának megőrzésére.” 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság 

állásfoglalása, a vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóság állásfoglalása és a 

rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 

valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során az 5415-4/2020. számú ügyiratban a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján 

szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztályát, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és 

Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, 

a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg 

Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályát, az erdők 

védelmének tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása 

tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg. 

Az eljárásba bevont szervezeti egység a szakkérdésben az állásfoglalását az alábbiak szerint adta 

meg: 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály a HB/15-

ERD/11914-3/2020. számú, a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály a 11540/2/2020. számú, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-

10/84/02194-2/2020. számú, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, 
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Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztálya a BO/15/02186-2/2020. 

számú, a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/01909-2/2020. 

számú szakkérdés vizsgálatában a hatáskörük hiányát állapították meg. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/1540-2/2020. számú, szakkérdés vizsgálata tárgyú iratában 

megállapította, hogy a 

„tervezett (hulladékhasznosítás) tevékenység megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi 

hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában 

hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.”  

Állásfoglalását a következőkkel indokolta:  

„A MÉH Zrt. (9028 Győr, Fehérvári u. 80.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, 

Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. alatti telephelyen megvalósítandó fémhulladék hasznosítási tevékenység 

előzetes vizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai 

állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik.  

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre 

[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] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy: 

- a hulladék hasznosító tevékenység település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői 

anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító 

kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást.  

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.  

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és 

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 

ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. 

rendelet szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 

16. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam 

meg.” 

A Főosztály az 5415-5/2020. számú végzésben az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. 

táblázat 2. és 3. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását 

a 36500/6142-1/2020.ált. számon előírásokkal adta meg, amely előírások jelen határozat rendelkező 

részében szerepelnek. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 
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„A Főosztály a 2020. október 22-én érkezett 5415-5/2020. számú megkeresésében a MÉH Zrt. 

(9028 Győr, Fehérvári u. 80.) által kérelmezett, Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. sz. (6836/3, 6836/4, 

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

tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálat ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban 

szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi 

Igazgatósághoz.  

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjai alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz 

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

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá 

annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra 

milyen hatást gyakorol.” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, 

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a 

rendelkezésére álló adatok alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 

9. táblázatának 2. és 3. pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította 

meg:  

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A 

felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az 

adatszolgáltatást; 

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a 

környezeti célkitűzések teljesülését.” 

 A MÉH Zrt. (továbbiakban Társaság) Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. szám alatti telephelyén nem 

veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, továbbá veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi 

tevékenységet végez. A MÉH Zrt. nyíregyházi telephelyén éves szinten jelenleg 102 000 

tonna nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése engedélyezett. Továbbá 5 390 tonna 

veszélyes hulladék gyűjtése és kereskedelme engedélyezett. 

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

egészíteni fémhulladék hasznosítással (62 000 tonna/év) is. 

 A társaság nyíregyházi telephelyén ipari termelőktől, hulladékkereskedőktől és lakosságtól 

begyűjtött, ill. a hulladék tulajdonosa által beszállított települési szilárd hulladékok, valamint 

fémtartalmú veszélyes hulladékok hasznosítását célzó fizikai előkezelést (válogatás, 

osztályozás, bontás, darabolás, ollózás, bálázás, kézi lángvágás) végez. A fizikai előkezelés 

azokra a hulladékokra terjed ki, melyek a beszállított állapotban nem alkalmasak 

másodnyersanyagként történő közvetlen felhasználásra. A feldolgozott állapotban beérkező, 

ill. a másodnyersanyaggá alakított hulladék átmeneti készletezést követően hasznosítókhoz, 

míg a hasznosított fémhulladékok feldolgozókhoz kerülnek kiszállításra. A jelenlegi 

engedélyeknek megfelelően a vas- és acél, valamint alumínium hulladék gyűjtésre és/vagy 

előkezelésre kerül, és azt hulladékként szállítják a hasznosítóhoz vagy egyéb kezelőhöz. 

 A fémhulladék tárolása a telephely 2.800 m
2
-es tárolóterületén, valamint az újonnan 

betonozásra került 3.500 m
2
-es térrész plusz 6.000 m

2
-es zúzottköves területen történik. A 

fémhulladékokat halmokban tárolják. A vasforgács tárolása 200 m
2
-es betonozott teknőben 

történik. Saválló színesfém hulladék tárolása 70 m
2
, alumínium hulladék és horgany 160 m

2
 

betonozott területen konténerben, réz és ólom hulladék 50 m
2
-en zárható raktárhelyiségben 

történik. 

 A kiselejtezett elektronikai berendezések veszélyes hulladékainak a tárolása fém 

konténerekben történik, 50 m
2
-es, vízzáró aljzattal ellátott, zárt helyiségben.  
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 A hulladék iszapok tárolása egy 15 m
3
-es tartályban történik. A tartály egy pótkocsin 

helyezkedik el, elszállításig nem kerül lerakásra. 

 A nem veszélyes hulladékok tárolása nyílt területen ömlesztve történik. Egymástól 

hulladéktípusonként, fajta és jelleg szerint elkülönítve tárolják. 

 A veszélyes hulladékok tárolása egy 40 m
2
-es fedett, zárt, betonozott aljzatú veszélyes 

hulladék üzemi gyűjtőhelyen történik. A gyűjtőhely aljzata folyadékzáró betonnal készült, 10 

cm-es kármentő küszöbbel ellátva. A hulladéktároló helyekhez vezető közlekedési útvonalak 

és a tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. 

 A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékká vált gépjármű karosszéria elemek száma 12 

db. A Társaság csak olyan szárazra fektetett gépjármű karosszéria elemeket vesz át a 

telephelyen, melyben veszélyes összetevőt tartalmazó elem, alkatrész, üveg, katalizátor stb. 

nem található. A hulladékká vált gépjárművek a Társaság miskolci telephelyére kerülnek 

beszállításra, ahol megtörténik a további kezelésük. 

 A telephelyi vízfelhasználás kommunális jellegű (ivóvíz, fürdő, WC, takarítás), a technológia 

víz felhasználást továbbra sem igényli. A telephely vízellátása és a keletkező szennyvíz 

elvezetése az Nyírségvíz Zrt. által üzemeltetett közüzemi víz- és szennyvízhálózatról 

biztosított. A telephelyi vízfelhasználás 252 m
3
/év.  

 A telephely csapadékvíz elvezető rendszere nyílt és zárt szelvényekből épül fel. A nyílt 

szelvények esetében előregyártott mederburkoló elemeket alkalmaznak. A zárt szelvények 

NA 200 KG-PVC anyagú csőből készültek, a Ø800 belső átmérőjű vasbeton csomóponti 

tisztítóaknákat előregyártott elemekből, Ø600 kúpos szűkítővel, Ø600 acél fedlappal 

készítették. A vezeték a meglévő vezeték átépítésével valósult meg. A meglévő 

vezetékszakaszt süllyesztették, az aknákat átépítették. Az átemelő és MA1 jelű akna között új 

vezeték épült. A rendszerbe víznyelő aknákat építettek be. A vasúttól délre elhelyezkedő 

szakaszra olaj- és iszapleválasztó berendezést létesítettek. A csatornákból származó 

csapadékvizet nyílt árokba emelik át. Az átemelő akna előregyártott vasbeton, az átemelő 

szivattyú Grundfos típusú. A területen befogadóként új, 350 m
3
 térfogatú, földmedrű 

tárolómedence épült.  

 A MÉH Zrt. (9027 Győr, Puskás Tivadar u. 12.) mint engedélyes rendelkezik a Nyíregyháza, 

Kinizsi u. 1. szám (6838/1, 6836/3, 6836/4, 6836/5, 6836/6, 6836/7 hrsz.) alatti telephely 

csapadékvíz-elvezető és -elhelyező létesítményeire vonatkozóan kiadott 36500/7751-9/2019. 

ált., 36500/445-1/2016. ált. és a 11326-5/2011. számú határozatokkal módosított 1025-

7/2007. számú (vksz.: 37/145-2004.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel melynek érvényességi 

ideje: 2022. április 30. 

 A Katasztrófavédelmi Igazg atóság továbbá megállapította, hogy Nyíregyháza település a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából az érzékeny területek közé 

került besorolásra. 

 Az érintett ingatlan közüzemi vízbázist nem érint. 

 A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, a 

telephely közüzemi vízbázist nem érint. 

 A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére 

vonatkozó követelményeknek. 

A meglévő vízilétesítmények üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi 

üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

A tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni 

vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének 

megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkeztem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, 

Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. sz. (6836/3, 6836/4, 6836/6, 6836/7, 6838/1 hrsz.) alatti telephelyén 
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megvalósítandó fémhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálat 

ügyében indult engedélyezéshez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó 

vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával 

biztosíthatók. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 

66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. 

rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére 

irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi 

szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.  

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem 

járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy 

károsítana. 

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok 

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-

gazdálkodási tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való 

megfelelőséget. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen tervezett tevékenység a rendelkező 

részben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend 

betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények 

betartása biztosítható.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában 

megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő 

tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi 

igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. 

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül 

köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

A Főosztály az 5415-6/2020. számú végzésében megkereséssel fordult Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, hogy 

nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás 

időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel összhangban van-e. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője a FŐÉP/1738-2/2020. számon adott válaszában az 

alábbi tájékoztatást adta: 

„Tájékoztatásul közöljük, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által a város 

közigazgatási területére vonatkozó 21/2007. {Vl.12) Közgyűlés rendeletével jóváhagyott többször 

módosított szabályozási terve a Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. sz. (6836/3, 6836/4, 6836/5, 6836/6, 

6836/7, 6838/1 hrsz.) alatti belterületi ingatlanokat Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónának 

(Gk) jelölte ki.  
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A helyi építési szabályzat 8. § (1) bekezdése értelmében:  

,,(1) Gazdasági zónákra vonatkozó általános előírások  

a)Új épület e/helyezése során biztosítani kell annak legalább 6,0 m szélességű gépjárműúttal való 

körüljárhatóságát. Ez alól a rendelkezés alól egyedi tűzrendészeti szakhatósági engedély alapján 

lehet eltérni.  

b) A telekhatár mentén, amennyiben meglévő építmény nem akadályozza, legalább fasorból és 

cserjesorból álló növénytelepítés biztosítandó.  

e) Szomszédos lakó-, vegyes-, üdülő- és különleges területek telekhatára mentén amennyiben 

meglévő építmény nem akadályozza, 3 szintes növényállományból álló növénytelepítés biztosítandó.  

d) Azokon a területeken, amelyeken az övezeti besorolás szerint a megengedett legkisebb építési 

telek nagysága 2500 m
2
 vagy az alatti, oldalhatáron álló beépítési mód is alkalmazható a 

szakhatóságok hozzájárulásával, és nem kell alkalmazni az a) pontban előírt feltétele) A gazdasági 

zónák esetében az építési övezetre előírt építménymagasság alsó értékét nem kell betartani.  

f) A minimálisan kialakítható telek legkisebb szélességét el nem érő telkeknél a maximális építmény-  

magasság 6,5 méter."  

A helyi építési szabályzat 8. § (2) bekezdése értelmében: ,,(2) Kereskedelmi szolgáltató zóna (Gk}  

a) A zóna a nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló építmények  

elhelyezésére kijelölt terület.  

b)A területen  

- mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági célú épület, gazdasági célú épületen belül a  

tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, kereskedelmi, szolgáltatási épület, 

igazgatási épület, parkolóház, sportépítmény, továbbá kivételesen,  

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális intézmény, egyéb közösségi szórakoztató épület 

helyezhető  

el.  

c)A területen meglévő épületek a kivételesen elhelyezhető épületek funkciói szerint is átalakíthatók."  

Az övezeti jel: Gk 711766  

7: egyéb építési zóna az övezet építészeti karaktere  

1: nem kialakult  

1: szabadonálló - telepszerű módon építhető be  

7: az övezetben megengedett legkisebb építési telek nagysága 2500m
2
  

6: maximális beépíthetőség: 50% minimális zöldfelület: 20%  

6: Az övezetre előírt max. épületmagasság: 12,5 m.  

Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap alapján a 6836/3-7 hrsz.-ú ingatlanok művelési ága: ,,kivett 

ipartelep" vagy „kivett iparvasút", a 6838/1 hrsz.-ú ingatlan művelési ága: ,,kivett irodaház".  

A MÉH Zrt. részére az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Mozaik utca 14/A) által 

készített „FÉMHULLADÉK HASZNOSÍTÁSA - ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ - 

NYÍREGYHÁZA" című dokumentáció 2.2.1 pontja szerint:  

„A MÉH Zrt. nyíregyházi telephelyén éves szinten jelenleg 102.000 tonna nem veszélyes hulladék 

gyűjtése és előkezelése engedélyezett. Továbbá 5.390 tonna veszélyes hulladék gyűjthető és 

kereskedelembe bevonható. A nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését a 1220-18/220. 

számú hulladékgazdálkodási engedély, míg a veszélyes hulladékok gyűjtését és kereskedelmét a 

1461-18/2019. számú engedély alapján végzik." 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetben (Gk) nem jelentős zavaró hatású gazdasági 

tevékenység végezhető, zavaró vagy veszélyes tevékenység nem.  

A leírtak ismeretében megállapítható, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Közgyűlése által a város közigazgatási területére vonatkozó 117 /2005. (V.4) számú önkormányzati 

határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve és 21/2007. {Vl.12.) önkormányzati rendelettel 

jóváhagyott többször módosított, hatályos helyi építési szabályzata és szabályozási terve jelenleg 
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nincs összhangban a 6836/3, 6836/4, 6836/5, 6836/6, 6836/7, 6838/1 hrsz. alatti telephelyen végzett 

vagy végezni kívánt tevékenységekkel.  

Az összhang megteremtéséhez Nyíregyháza MJV településrendezési eszközeinek a módosítása 

szükséges a telephely területére vonatkozóan: a telephely építési övezetét Zavaró hatású ipari 

zónára (Gip) szükséges módosítani. A telephelytől délre a közút másik oldalán településközponti 

vegyes zóna (Vt) övezetben lévő lakóépületek találhatóak, melyek védelme érdekében a Gip övezetre 

történő módosító eljárás akkor folytatható le, ha a T. Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály ehhez előzetesen hozzájárul.  

A helyi építési szabályzat 8. § (2) bekezdése értelmében: "(3) Zavaró hatású ipari zóna (Gip)  

a) A terület a környezetét erősen zavaró gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál.  

b) A területen  

- a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzésveszélyes}, bűzös vagy nagy zajjal járó 

gazdasági építmények, valamint a nem veszélyes hulladékok kezelését, újrahasznosítását végző 

telephelyek helyezhetőek el.  

c) A területen újonnan nem telepíthetők:  

- lakások - még a tulajdonos, személyzet számára sem-,  

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális intézmény, továbbá kereskedelmi és szolgáltató funkciójú  

épületek,  

d)meglévő épületek a c. pont szerinti funkciókra nem alakíthatók át."  

Tájékoztatásul közöljük, hogy Nyíregyháza MJV Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi 

Bizottsága átruházott hatáskörében dönt a rendezési tervi módosítások elkészítésének 

megindításáról. A módosító eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.} Korm. rendelet előírásai szerint 

folytatható le. A módosítások egyeztetése és elfogadása az eljárás típusától és a módosítás 

nagyságrendjétől függően legjobb esetben is 4-6 hónapot vesz igénybe. Az eljárás a képviselő-

testület módosítást elfogadó döntésével zárul. 

A közösségi érdekből történő rendezési tervi módosítás a kérelmezőnek általában díjtalan, a 

magánérdekből történő gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó rendezési tervi módosítások eljárási 

költségei átháríthatók a kérelmezőre településrendezési szerződés keretében, melyben többek 

között rögzítésre kerülnek mind az önkormányzat, mind a kérelmező kötelezettségvállalásai. 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.” 

 

A Főosztály az 5415-7/2020. számú végzésében megkereséssel fordult Nyíregyháza Megyei Jogú 

Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, hogy 

nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője az IG/22714-2/2020. számon adott válaszában az alábbi 

tájékoztatást adta: 

„A Méh Zrt. (9028 Győr, Fehérvári u. 80.), mint engedélyes ügyében a Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. szám 

alatti (6836/3; 6836/4; 6836/5; 6836/6; 6836/7; 6838/1 hrsz.) telephelyén megvalósítandó fémhulladék 

hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyú kérelmével kapcsolatosan helyi 

természetvédelmi hatóságként megkereséssel élt hatóságom felé. 

Megkeresésére tájékoztatom, hogy a természet védelméről szóló 1996 évi LIII. törvény 24. § (1) 

bekezdés b) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 44/1991. (1992. 01. 01.) számú KGY. rendeletében helyi védelem alá helyezett Igrice 

mocsár, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi jelentőségű természeti 

emlékek védetté nyilvánításáról szóló 8/1998 (02. 15.) önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított 

fás szárú növények, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2009. (Vl.30.) számú 

KGY. rendeletében helyi védelem alá helyezett Oláh-rét tekintetében megvizsgáltam a kérelmet és 

megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység a Nyíregyháza, 6836/3; 6836/4; 6836/5; 6836/6; 
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6836/7; 6838/1 hrsz.-ú telephelyen nem érint helyi természetvédelmi értéket, illetve azokra közvetlen 

hatással nincs.  

Válaszomat a megkeresésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 25. § (1) bekezdésére figyelemmel, a fent hivatkozott jogszabályok alapján adtam meg.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Levegőtisztaság-védelem:  

A tevékenységet meglévő telephelyen folytatják, új infrastruktúra nem létesül. A tervezett tevékenység 

során keletkező légszennyező anyagok diffúz módon terhelik a környezetet.  

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. 

A dokumentáció számításai alapján az üzemeléshez szükséges anyagok be- és kiszállításához 

kapcsolódó közúti gépjárművek légszennyező anyag kibocsátása miatt, a szállítási útvonalon kialakuló 

vonalszerű légszennyezés az érintett út jelenlegi járműforgalmához képest jelentős mértékben nem 

növekszik. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Környezeti zaj:  

A tevékenységgel érintett ingatlan gazdasági területen helyezkedik el. 

A telephely környezetében az alábbi területek találhatóak: 
1. irány: É-i irányban „Gk — Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zóna” jelű övezet határolja.  
2. irány: K-i irányban, Nyíregyháza Vasútállomás és vasúti terület határolja, a vasúton túl a 

Huszársor, majd pedig „Ln — nagyvárosias lakózóna” jelű övezet határolja. 

Ebben az irányban a legközelebbi védendő területek körülbelül 260-270 méterre találhatók.  

3. irány: D-i irányban a telekhatártól körülbelül 30 méterre a Bottyán János utca húzódik, az utca 

túloldalán a Huszártelep található „Vt — településközponti vegyes zóna” jelű terület. A legközelebbi 

védendő terület, a Huszártelephez tartozó Dália utca épületek, körülbelül 60-65 méterre.  

4. irány: Ny-i irányban Kinizsi Pál utca határolja, az utca túloldalán „Gk — Kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági zóna” jelű terület húzódik. 

A benyújtott dokumentációban lévő számítások alapján a telephely zajvédelmi hatásterületén belül az 
alábbi zajtól védendő létesítmények helyezkednek el. 

Ingatlan helyrajzi 
száma 

Övezeti besorolás Közterület elnevezése 
A védendő épület 
Építményjegyzék 

szerinti besorolása 

8083 Vt Dália utca 1. 1263 

8080 Vt Dália utca 3. 1110 

8078 Vt Dália utca 5. 1110 

8076 Vt Dália utca 7. 1110 

8074 Vt Dália utca 9. 1110 

8072 Vt Dália utca 11. 1110 

 
A környezethasználó rendelkezik a Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. szám alatti telephelyére vonatkozóan 
zajkibocsátási határértékkel, melynek száma: 8374-4/2015. 
 
A határozat alapján a Dália utca 1,2,3,4,5,6,7,9,11. szám alatti ingatlanokon lévő épületek zajtól 

védendő homlokzatai előtt 2 m távolságban, a zajtól védendő helyiségek padlószintje felett 1,5 m 

magasságban LKHnappal(6:00-22:00) 52 dB zajkibocsátási határértéket kell tartani. 
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A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM 

együttes rendelet 1. számú melléklete szerint a vegyes területen a nappali időszakban 55 dB-nek kell 

teljesülnie. A 8374-4/2015. számú határozat szerint az üzem zajvédelmi hatásterülete fedésben áll a 

„Lengyel és Fia” Kft. Nyíregyháza, Kinizsi u. 1/A. szám alatti telephelyének zajvédelmi 

hatásterületével. A Főosztály információi alapján a „Lengyel és Fia” Kft. Nyíregyháza, Kinizsi u. 1/A. 

szám alatti telephelyén a tevékenységet megszüntette. 

A fentiek, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 

29.) Korm. rendelet 11. § (5) a) pontja alapján a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zajforrás 

üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól a 8374-4/2015. számú zajkibocsátási határérték 

megállapító határozat módosítását kérnie. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű 

járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A MÉH Zrt. nyíregyházi telephelyén éves szinten jelenleg 102.000 tonna nem veszélyes hulladék 

gyűjtése és előkezelése engedélyezett. Továbbá 5.390 tonna veszélyes hulladék gyűjthető és 

kereskedelembe bevonható. A nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését a 1220-18/220. 

számú hulladékgazdálkodási engedély, míg a veszélyes hulladékok gyűjtését és kereskedelmét a 

1461-18/2019. számú engedély alapján végzik.   

A Zrt. a telephelyen ipari termelőktől, hulladékkereskedőktől és lakosságtól begyűjtött, ill. a hulladék 

tulajdonosa által beszállított települési szilárd hulladékok, valamint fémtartalmú veszélyes hulladékok 

hasznosítását célzó fizikai előkezelését (válogatás, osztályozás, bontás, darabolás, ollózás, bálázás, 

kézi lángvágás) végzi. A fizikai előkezelés azokra a hulladékokra terjed ki, melyek a beszállított 

állapotban nem alkalmasak másodnyersanyagként történő közvetlen felhasználásra. A feldolgozott 

állapotban beérkező, ill. a másodnyersanyaggá alakított hulladék átmeneti készletezést követően 

hasznosítókhoz, míg a hasznosított fémhulladékok feldolgozókhoz kerülnek kiszállításra. 

A telephely befogadó kapacitása (egyszerre, egy időben gyűjthető hulladék mennyisége) nem 

veszélyes hulladékok esetében 15.930 tonna, míg a veszélyes hulladékoknál 60 tonna a jelenleg 

érvényes hatósági határozatok alapján.  

A tervezett fémhulladék hasznosítási tevékenységgel a telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok 

mennyisége nem módosul. 

A dokumentációban szereplő hulladékhasznosítási tevékenység végzéséhez hulladékgazdálkodási 

engedély beszerzése szükséges, melyre vonatkozóan a határozat rendelkező részében előírást 

tettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 15.§ (2) bekezdése alapján. 

Az engedélykérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A MÉH Zrt. nyíregyházi telephelyén 62.000 tonna/év nem veszélyes fémhulladék kerülne 

hasznosításra. A hasznosítani kívánt hulladékok az alábbiak:  

 

 

Hulladék megnevezése HAK kód Mennyiség (t/év) 

Vasfém részek és esztergaforgács      12 01 01 62 000 

Vasfém részek és por           12 01 02 62 000 

Nemesvas fém reszelék és esztergaforgács  12 01 03 62 000 

Nemesvas fém részek és por   12 01 04 62 000 

Közelebbről meg nem határozott hulladék  12 01 99 62 000 

Fém csomagolási hulladék   15 01 04 62 000 

Vasfémek  16 01 17 62 000 

Nemesvas fémek  16 01 18 62 000 

Alumínium  17 04 02 62 000 
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Vas és acél  17 04 05 62 000 

Vas- és acélhulladék  19 10 01 62 000 

Nemvas fém hulladék  19 10 02 62 000 

Fém vas  19 12 02 62 000 

Nemvas fémek  19 12 03 62 000 

Fémek  20 01 40 62 000 

Mindösszesen, legfeljebb   62 000 

  

A Társaság FE00026300011 számon kiadott fémkereskedelmi engedéllyel rendelkezik.  

Fémtartalmú hulladékok hasznosítása:  A telephelyen jelenleg végzett nem veszélyes és veszélyes 

hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenység egészülne ki nem veszélyes fémhulladékok (ideértve vas-

és acél, alumínium) hasznosításával. A fémhulladékokra vonatkozó hulladékstátusz megszűnésének 

feltételeiről az egyes fémtörmeléktípusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 

333/2011/EU rendelet rendelkezik. A rendeleteknek való megfelelőséget a MÉH Zrt. minőségirányítási 

rendszere szabályozza.  

Ezen fémhulladékok esetében egyfajta „átminősítés” menne végbe a vonatkozó 333/2011/EU 

figyelembevételével, azaz a rendeletben leírt kritériumoknak megfelelő fémhulladék már termékként 

kerülne kiszállításra a telephelyről. 

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, melyet a dokumentáció mellékleteként 

benyújtottak. 

A hulladékhasznosítás kódja a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete alapján:  

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

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását). 

A fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

nem indokolt. 

 

Természetvédelem 

A telephely belterületen található. Az ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, 

valamint Natura 2000 területet nem érint, nem képezi részét Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, nem 

minősül természeti területnek. A telephely közvetlen környezetében természetvédelmi szempontból 

jelentős terület nem található.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely területe antropogén 

hatás alatt áll, a terület fajok és élőhelyek tekintetében jelentős természeti értéket nem képvisel. A 

területen védendő növény- illetve állatfaj nem található.  

A rendelkezésre álló adatok alapján és a fentiek figyelembevételével a tervezett tevékenység 

természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.  

 

A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány 

készítését, mivel a Nyíregyháza, Kinizsi u. 1. sz. (6836/3, 6836/4, 6836/5, 6836/6, 6836/7, 6838/1 

hrsz.) alatti fémhulladék hasznosítási tevékenység megvalósítása során a 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet 5. sz. mellékletében szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető 

jelentős környezeti hatás, és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés 

hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy az eljárás tárgyát 

képező tevékenység mely, a területi környezetvédelmi hatóság által kiadott végleges 

engedélyek birtokában végezhető.  
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Mivel a fenti jegyzői nyilatkozat értelmében a tervezett tevékenység Nyíregyháza Város 

településrendezési eszközeivel jelenleg nincs összhangban, azonban az összhang 

megteremthető, ezért a határozat rendelkező részében – figyelemmel a 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rendelet 5.§ (2) bekezdés cb) pontjában foglaltakra – előírtam, hogy a kizáró okot a 

tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg 

kell szüntetni. 

 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. 

pontja alapján került sor. 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) 

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés cb) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ 

és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) 

bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét 

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

A határozat közhírré tételéről a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint 

gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek.  

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja. 

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét 

és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a 

Kp. 37. §-a határozza meg.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett 

a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben 

meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-

ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági 

eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak szerinti 

nyomtatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró 

természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu 

igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a 

keresetlevél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával 

nyújtható be a közigazgatási döntést hozó szervnél. 

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, 

ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság 

tárgyaláson kívül a határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban 

kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.  

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg.  

Az eljárás díja a díjrendelet 2. § (1) (5) (6) (7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján 

került meghatározásra. 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
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A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint 

szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján közlöm. 

 

Nyíregyháza, 2020. november 12. 

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából  

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 

 

Értesülnek : 

Véglegessé válás előtt: 

Elektronikus úton visszaigazolással: 

1. MÉH Zrt. (11122496) 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője 

5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

6. Irattár 

 

Véglegessé válás után:   

Elektronikus úton visszaigazolással: 

7. MÉH Zrt. (11122496) 
 

A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


