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H A T Á R O Z A T 

 

A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi út 24., továbbiakban: érdekelt) által a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához benyújtott, az érdekelt Újfehértó, 0551/93. és 0551/94. hrsz. alatti ingatlanokon 

végzett tevékenységeinek környezetvédelmi teljesítményértékelését 

 

jóváhagyom. 

 

Az egyszerűsített határozati formában történő döntéshozatalra vonatkozó kérelmet 

elutasítom. 

 

Az eljárásba szakhatóságként bevont Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság a teljesítményértékelés jóváhagyásához a 36500/2016-1/2016.ált. számú (saját 

szám: 2077-1/2016.) szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal hozzájárult: 

- A telephelyen folytatott tevékenységet, a szennyvizek és csapadékvizek elhelyezését a környezet 

szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a felszíni és felszín alatti víz ne 

szennyeződjön. 

- Szükség szerint gondoskodni kell a gépjárművek tárolásával igénybe vett területeken a 

csapadékvizek szakszerű, a szomszédos ingatlanok elöntését kizáró elhelyezéséről. A 

csapadékvíz elhelyezését szolgáló vízilétesítmények megvalósítása, majd használatba vétele 

jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában 

kezdhető meg. 

A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-

ában, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-ában és 2. sz. mellékletében előírtak betartásával, 

megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a 

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtani. A megvalósult vízilétesítmények 

használatbavételéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kérelméről és mellékleteiről a 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a és a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a 

rendelkezik. 

 

Az eljárás során eljárási költségként az eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, melyet a 

Mineral Monti 2009 Kft. megfizetett. 

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

emelkedik jogerőre. 
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A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

E határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormány-

hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezés díjköteles, a díj mértéke 125.000,-Ft. A fellebbezési eljárás díját a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-

00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával 

egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is.  

A fellebbezés alapján a kormányhivatal a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve 

az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való felterjesztésről 

dönthet. 

 

I N D O K O L Á S 

A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi út 24.) megbízásából a DEHYDRO 

Szakipari és Szolgáltató Bt. (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 3.) elvégezte az érdekelt Újfehértó, 

0551/93. és 0551/94. hrsz. alatti ingatlanokon végzett tevékenységeinek környezetvédelmi 

teljesítményértékelését. A teljesítményértékelést tartalmazó dokumentációt az érdekelt 

jóváhagyásra benyújtotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztályára (továbbiakban: Kormányhivatal).  

 

A vizsgált tevékenység a dokumentáció alapján: 

Telephely adatai:  

Név: Mineral Monti 2009 Kft. Újfehértói telephelye 

Cím: Újfehértó, 0551/93. és 0551/94. hrsz. 

EOV koordináták: X = 272 450 

         Y = 846 880 

KTJtelephely: 100911371 

 

A Mineral Monti 2009 Kft. hivatalos cégkivonata szerinti fő tevékenysége:  

Egyéb gépjármű-kereskedelem (TEAOR 4519) 

 

Egyéb tevékenységei:  

üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme (TEAOR 4671) 

 

Önkormányzat felé bejelentett tevékenységei:  

48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű)  

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű alkatrész és tartozék  

52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés kereskedelem  

A telephelyen palackos pb gáz csere, valamint a fenti tevékenységek közül a használt és új 

mezőgazdasági gépek kereskedelme, tárolása folyik. Javítással nem foglalkoznak.  

A hídmérleg adta lehetőséget kihasználva az önkormányzat, mint szívességi használó végzi az 

Újfehértó területén elhullott állatok tetemeinek ATEV általi elszállításkor történő mérlegelését. 

Az elhullott állatok tetemeinek tárolása a teleptől DNy-i irányban önkormányzati tulajdonban 

lévő lekerített területen konténerekben történik. 
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A telephelyen korábban végzett tevékenységek bemutatása  

A telep jelenlegi tulajdonosa 2009-ben vásárolta meg a telepet a terület korábbi tulajdonosának, 

az Újfehértó Városfejlesztési Kommunális és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

felszámolójától.  Az azóta eltelt időben a fentiekben bemutatottakon kívül egyéb tevékenységet 

nem végzett.  

Az adásvételi szerződésben rögzítésre került, hogy a szerződés tárgyát képező terület mindkét 

helyrajzi számú ingatlanára vonatkozóan a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 11508-14/2008. számú határozatával rekultivációs 

és különböző utógondozási kötelezettséget írt elő.  

A környezetvédelmi hatóság által a területre kiadott rekultivációs határozat kötelezettje 

Újfehértó Város Önkormányzata, aki közigazgatási úton vitatja a határozat jogosságát, 

véleménye szerint az Újfehértó 0551/93, és  0551/94 hrsz. alatti ingatlanokon soha nem történt 

hulladék lerakás. 

 

A benyújtott dokumentáció elbírálása: 

A Kormányhivatal a benyújtott kérelem alapján megállapította, hogy az 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 40. főszáma alapján 250.000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díjat az érdekelt a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizette, az 

eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése értelmében, a kormányhivatal hivatalában, 

valamint honlapján hirdetményt tett közzé az eljárás megindításáról a hatásterületen élő 

ügyfelek tájékoztatása érdekében, és a hirdetményt, a kérelmet és a nyilvánosságra hozható 

mellékleteit 1598-1/2016. számon megküldte az érintett település, Újfehértó Város Jegyzőjének, 

aki gondoskodott a hirdetmény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló hirdetmény 15 napos közzétételének időtartama alatt a tárggyal 

kapcsolatosan sem a Kormányhivatalhoz, sem a Jegyzőhöz nem érkezett észrevétel. 

A Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján a kormányhivatal az eljárás megindításáról - mint ismert 

ügyfeleket - az 1598-2/2016. számú levelében tájékoztatta a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2), az 1598-3/2016. számú levelében az érintett 

ingatlan tulajdonosait, valamint az 1598-7/2016. számú levelében Újfehértó Város 

Önkormányzatát. 

Újfehértó Város Önkormányzata a 3800-1/2016. számú levelében a teljesítményértékeléssel 

kapcsolatban az alábbi ügyféli nyilatkozatot tette: 

„Az Újfehértó 0551/93. és 0551/94. helyrajzi számú ingatlanokon végzett tevékenységek 

környezetvédelmi teljesítményértékelési dokumentációban megfogalmazott megállapítások 

Újfehértó Város érdekeivel ellentétes információt nem tartalmaznak. 

A két helyrajzi szám vonatkozásában kommunális, vagy bármilyen más hulladék elhelyezéséről 

nincs tudomásunk, a kérelemben szereplő rekultivációs kötelezettség alóli mentesítést 

támogatom.” 

 

A Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és 6. 

számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján az eljárás során az 1598-5/2016. sz. 

végzésében szakhatóságként megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2016-

1/2016.ált. számú (saját szám: 2077-1/2016.) szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi 

teljesítményértékelés jóváhagyásához, a véleményezésre megküldött dokumentációk, valamint a 

rendelkezésre álló adatok alapján a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult. 

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály 2016. február 5-én érkezett 1598-5/2016. számú megkeresésében a Mineral 

Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi út 24.) által az Újfehértó 0551/93 és 0551/94 hrsz. 

alatti ingatlanon végzett tevékenységekre elkészített környezetvédelmi teljesítményértékelés 

jóváhagyásához kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

A Főosztály a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés és 6. melléklete II. 

táblázatának 3. pontja alapján az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

 „a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesülnek-e” (vízvédelmi hatáskörében eljárva) 

 „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, továbbá annak elbírálása 

kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra 

milyen hatást gyakorol” (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva) 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva, a 

környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyásához a rendelkező részben foglalt 

előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy a rendelkező részben foglalt előírások 

betartásával a vízvédelmi és vízgazdálkodási követelmények érvényesíthetők.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását az alábbiak figyelembe 

vételével adta meg: 

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Újfehértó 

Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.), mint az Újfehértó, 0551/93, 94, 95, 

96, 97, 98, 106, 107, 111, 112, 113. hrsz. alatti kommunális hulladéklerakó üzemeltetője 

részére, az Újfehértó, 0551/93, 94, 95, 96, 97, 98, 106, 107, 111, 112, 113. hrsz. alatti 

kommunális hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására 11508-14/2008. számú 

határozatával rekultivációs és különböző utógondozási kötelezettséget írt elő. 

Fenti határozat a 3191-7/2009. és 3607-13/2014. számú határozatokkal módosításra került. 

A módosítások a hulladéklerakó területén üzemelő 3 db monitorig kútban (UH-1, UH-2, UH-3 

jelű) vizsgálandó komponensek körére, valamint a hulladéklerakó végleges felső záró-réteggel 

történő lezárásának határidejére vonatkoztak. 

A 11508-14/2008. számú határozat 1.3.1. pontja a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt 

vizsgálandó komponenseken túl a Cd, Pb, Ni, Cu, Cr, Zn, Hg és összes alifás szénhidrogén 

(TPH) tartalom vizsgálatát is tartalmazta.  

A fenti a komponensekre 2004. és 2005. évben elvégzett talajvíz-vizsgálati eredmények a 

vonatkozó „B” szennyezettségi határértékektől lényegesen kisebb, egyes komponenseknél 

nagyságrenddel alacsonyabb értékeket mutattak mindhárom kútban, ami a komponensek 

további vizsgálatát nem támasztotta alá. 

A 3191-7/2009. számú módosító határozat szerint a monitoring tevékenységet a monitoring 

kutak H-6205-5/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak szerint kell végezni, 

azaz a mintavételezést évente két alkalommal április 30-ig és október 31-ig kell elvégezni, majd 

a vizsgálati eredményeket a mintavételt követő május 15-ig és november 15-ig kell a hatóság 

részére megküldeni. A talajvízvizsgálatoknak a pH, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), 

foszfát, összes oldott anyag tartalom meghatározására kell kiterjednie. 
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A 3607-13/2014. számú módosító határozatban a hulladéklerakó végleges felső záró-réteggel 

történő lezárásának határideje 2018. december 31-ben lett megállapítva. 

A MINERAL MONTI 2009 Kft. tulajdonosa a környezeti teljesítményértékelésben vizsgált 

Újfehértó 0551/93 és 0551/94 hrsz.-ú területet 2009-ben vásárolta meg a terület korábbi 

tulajdonosának az Újfehértó Városfejlesztési Kommunális és Szociális Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság felszámolójától. 

Az adás-vételi szerződésben rögzítésre került, hogy a szerződés tárgyát képező terület 

mindkét helyrajzi számú ingatlanára vonatkozóan a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 11508-14/2008. számú határozatával rekultivációs 

és különböző utógondozási kötelezettséget írt elő. 

A 0551/94 hrsz.-ú ingatlan kivett telephely minősítésű, a területen felépítmény nincs. A 

0551/93 hrsz.-ú ingatlan „a” és „b” alrészletre oszlik. Az „a” alrészleten kommunális hulladék 

átrakó állomás működött. A „b” alrészleten található a D-ről szomszédos területen lévő, 

felhagyott kommunális hulladéklerakó UH-3 jelű talajvízfigyelő kútja. 

Az UH-2 jelű talajvízfigyelő kút a „b” alrészleten kívül, a „b” alrészlet D-Ny-i sarkánál, az 

UH-1 jelű talajvízfigyelő kút a „b” alrészlettől D-re, a felhagyott hulladéklerakó területén 

létesült. 

A teljesítményértékeléssel érintett két ingatlan alkotta területet drótfonatos kerítés veszi 

körül. A terüket felszíne egyenetlen 0,5-1,5 m lokális szintkülönbségek észlelhetők. 

Az átrakó állomás aszfaltozott területén található a használaton kívüli átrakó rámpa és a 

tömörítő gép. A rámpa oldalában alakították ki a pb. gáztároló ketrecet. Az egykor üzemelő 

átrakó területét övárok vette körül, melynek nyoma már csak helyenként látható. Megtalálható 

az egykori övárok csapadékvízgyűjtő aknája is. 

A telepen elsődlegesen mezőgazdasági és egyéb gépek kereskedelme történik, másodlagos 

tevékenységként pb. gázpalack cserével foglalkoznak. A telepen egyéb tevékenység nincs, 

termékeket nem állítanak elő. A telepen üzemanyag, vagy egyéb anyagátfejtés nem történik. 

A környezeti teljesítményértékelésben foglaltak és a rendelkezésre álló adatok alapján az 

alábbi megállapítások, következtetések tehetők: 

Újfehértó település és az Újfehértó 0551/93 és 0551/94 hrsz. alatti ingatlanok a felszín alatti 

víz állapota szempontjából a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú melléklete és a 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján érzékeny területen helyezkednek el. 

A tevékenységgel érintett ingatlanok közüzemi ivóvízbázist nem érintenek. A vizsgált 

területen, ingatlanokon folytatott tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a 

mederfenntartásra hatást nem gyakorol.  

A volt kommunális hulladékátrakó állomás területén lévő irodának is használt mérlegház 

szociális célú vízellátását közüzemi hálózatról bekötött ivóvízvezeték biztosítja.  A telephely tűzi-

vízellátását közüzemi tűzcsapok biztosítják. A szociális szennyvizet szigetelt földalatti tartályban 

gyűjtik, melynek szippantó-kocsis elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. A telepen 

technológiai vízhasználat, szennyvízkibocsátás nincs. A telep csapadékvíze a szabad burkolatlan 

felületeken elszikkad.  

A vizsgált területnek felszíni vízfolyásokkal kapcsolata nincs.  

A területen 2015 decemberében végzett feltáró fúrások szerint a talajvíz megütött szintje 

viszonylag mélyen, 6-7 m mélységben húzódott. 

A felülvizsgálati, valamint a rekultivációs tervdokumentációk alapján a talajvíz áramlás 

iránya É-ÉK-i. A hulladéklerakó három monitoring kútjának helye a talajvízáramlás figyelembe 

vételével került kijelölésre. A talajvízáramlás irányát és a volt hulladéklerakó elhelyezkedésétt 

tekintve az UH-2 és UH-3 jelű kút a kiáramlási oldalra, az UH-1 jelű kút a beáramlási 

területekre esik. 
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A teljesítményértékelés a terület hat pontján létesített furatból történt talajvízminta vétel 

alapján készült, figyelemmel a területen és annak közvetlen közelében lévő UH-2 és UH-3 jelű 

talajvízfigyelő kutak vizsgálati eredményeire is. 

F1 – F6 furatokból 2015.12.15-én vett vízminták vizsgálati eredménye: 

  „B” 

h.ért. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

pH  6,5-9,0 6,32 7,27 6,57 6,73 7,08 6,68 

Elektr. fajl. 

vezetőkép. 

uS/c

m 

2500 1190 1320 678 3220 1660 2130 

Nitrit mg/l 0,5 0,11 0,13 0,20 0,55 0,08 0,13 

Nitrát mg/l 50 322 32 37 410 14,4 148 

Ammónium mg/l 0,5 0,57 0,81 0,62 0,46 0,86 0,56 

foszfát mg/l 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Összes oldott anyag mg/l  1060 1170 434 3020 1460 2240 

 

A vizsgált területen lévő és ahhoz legközelebb eső UH-2 és UH-3 jelű monitoring kútból 

2014.11.7-én vett vízminták vizsgálati eredménye: 

 

  „B” h.ért.  UH-2 UH-3 

pH  6,5-9,0  7,6 7,6 

Elektr. fajl. vezetőkép. uS/cm 2500    

Nitrit mg/l 0,5  n.d. 0,01 

Nitrát mg/l 50  487 0,8 

Ammónium mg/l 0,5  n.d. 2,6 

foszfát mg/l 0,5  0,0 1,16 

Összes oldott anyag mg/l   2906 2327 

 

A furatokból és talajvízfigyelő kutakból történt mintavételek közötti a több mint egy év 

időkülönbség miatt a vizsgált komponensek terjedését nem lehet összefüggésbe hozni. A 

területen lévő talajvízfigyelő kutak 2014 novemberétől 2004-ig visszanyúló mérési adatai 

alapján a talajvíz állapotára az alábbi megállapítások tehetők: 

Az ammónium-koncentráció tekintetében néhány magas érték kivételével emelkedő tendencia 

nem figyelhető meg. Az értékek jellemzően határérték alatt, vagy annak közelében szóródnak. 

A nitrát-koncentrációk esetében a határértéket nagyságrenddel megközelítő, vagy meghaladó 

értékek is előfordultak, de egyértelmű emelkedés itt sem figyelhető meg. Többnyire a határérték 

2-4 szeres tartományában húzódnak. 

A többi komponens esetében egy-két kivételtől eltekintve túllépés nem volt. 

A furatok vízvizsgálati eredményei alapján tett megállapítások: 

 A pH értéke egyedül az F1. furatból vett mintában esik kívül a 6/2009.(IV.14.) KvVM-

EüM-FVM rendelet mellékletében megadott referencia tartományból. 
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 Az oldott ionos állapotú komponensek mennyiségével összefüggésben lévő elektromos 

vezetőképesség értékeinek eloszlása azt mutatja, hogy a telep déli szomszédságában lévő 

hulladéklerakótól mért távolság növekedésével a vezetőképesség mértéke csökken. 

 A nitrit-koncentráció egyedül az F4 mintavételi pontnál haladta meg a „B” 

szennyezettségi határértéket. Az UH-2 monitoring kútból vett mintában 2014-ben a nitrit 

ion jelenléte nem volt detektálható. 

 Az F1, F4, F6, valamint az időbeli eltérés miatt összehasonlításra alkalmatlan UH-2 

kútból vett vízminták nitrát tartalma haladja meg a határértéket. A mintavételi helyek 

térbeli elhelyezkedése miatt és a vízminták nitrát tartalma között egyértelmű összefüggés 

nem állapítható meg. 

 A vizsgált minták közül egyedül az F4 furatból vett mintában nem haladja meg az 

ammóniumion koncentrációja a határértéket. Azokban a mintákban ahol a nitrát ion 

koncentrációja határértéken felüli volt, az ammóniumion koncentráció nem, vagy alig 

haladta meg a szennyezettségi határértéket. 

 A foszfát-koncentráció egyetlen mintában sem haladta meg a határértéket, jelenléte nem 

számottevő. Az összehasonlításra alkalmatlan monitoring eredmények szerint az UH-2 

kútból vett mintában nem mutatható ki a foszfátion, míg az UH-3 kútból származó vízben 

a határértéket kétszeresen meghaladó koncentrációt mértek (2014.). 

 Az összes oldott anyag eloszlási képe a minták vezetőképességének eloszlásával 

érthetően szoros korrelációt mutat, azaz a hulladéklerakótól a talajvíz áramlási 

irányában haladva, É-ÉK felé távolodva a vízben oldott anyagok mennyisége csökken. 

 Összességében a talajvíz a vizsgált komponensek tekintetében, a nitrát-koncentráció 

kivételével, enyhén szennyezettnek tekinthető. A szennyezések jellegét, mértékét tekintve 

beavatkozást nem igényel. 

 Az ammónium és a nitrát ionok jelenléte magyarázható a közeli hulladéklerakóból 

származó szennyezéssel, valamint a telephely körzetében lévő mezőgazdasági területek 

talajerő pótlásából származó szennyezéssel egyaránt. 

 A volt hulladéklerakó környezetében működő talajvízfigyelő kutak alkalmasak a területen 

lévő szennyeződések alakulásának nyomon követésére. A talajvízfigyelő kutakban eddig 

vizsgált komponenskör bővítése nem indokolt. 

A környezetszennyezést kizáró módon folytatott, kialakított tevékenység esetén a vizsgált 

területen keletkező csapadékvizek, illetve a felszín alatti és a felszíni vizek szennyeződése 

megelőzhető, kizárható. 

A telephelyi tevékenységekről, szükség esetén a csapadékvizek szakszerű, a szomszédos 

ingatlanok elöntését kizáró elhelyezéséről a rendelkező részben foglaltak szerint rendelkeztem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági 

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

valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 29. § (3) bekezdés és 6. melléklet II. 3. pontjában 

megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-a alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 30 

napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen..” 
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A teljesítményértékelés megállapításait és a Kormányhivatal rendelkezésére álló egyéb 

információkat figyelembe véve a telephelyen folytatott tevékenységek környezetre gyakorolt 

hatásait, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést a Kormányhivatal az 

alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj: 

A terület Újfehértótól délre mintegy 6-700 méterre helyezkedik el, keleti oldalról a 4. számú 

főközlekedési út nyugatról egy aszfaltkeverő üzem szomszédságában. A legközelebbi állandó 

emberi tartózkodásra szolgáló épület mintegy 600-re található.  

A tevékenységből és annak volumenéből nem származik az emberi egészségre és a környezetre 

káros hatást jelentő zajkibocsátás.  

 

Levegő:  

A telephelyen jelentés köteles légszennyező pontforrások nincsenek. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált telephelyen folytatott 

tevékenységek során a levegőtisztaság-védelmi követelmények teljesülnek. 

 

Hulladék: 

A jogelőd Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 

11508-14/2008. számú határozatában Újfehértó Város Önkormányzata részére engedélyt adott 

az újfehértói kommunális hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására. 

A határozatban a tevékenységgel érintett ingatlanok az alábbiak voltak: 

Újfehértó, 0551/93, 94, 95, 96, 97, 98, 106, 107, 111, 112, 113. hrsz., tehát a határozat 

tartalmazta a jelen eljárásban érintett 0551/93 és 0551/94. hrsz.-ú ingatlanokat is.  

 

Az engedélyezési eljárás során - mivel a dokumentációban, illetve annak mellékletében eltérő 

hrsz.-ú ingatlanok voltak feltüntetve a hulladéklerakó területeként - a felügyelőség a 11508-

1/2008. számú levelében, a helyrajzi számok pontosítása érdekében hiánypótlásra szólította fel 

az önkormányzatot. 

Az önkormányzat a hiánypótlási felhívásnak a 2008. június 09-én érkezett levelében tett eleget, 

melyben az Újfehértó, 0551/93, 94, 95, 96, 97, 98, 106, 107, 111, 112, 113. hrsz.-ú ingatlanokat 

sorolta fel, mint a rekultivációval érintett ingatlanokat. Ennek megfelelően a felügyelőség a 

hiánypótlás szerinti hrsz.-ú ingatlanokat szerepeltette a határozatában.  

A határozat 2009. január 06-án lett jogerős, ellene fellebbezéssel nem élt sem Újfehértó Város 

Önkormányzata, sem más.  

 

Az Újfehértó, 0551/93. hrsz.-ú ingatlan művelési ága a hiteles tulajdoni lap szerint: 

a) kivett szemétlerakó telep, kommunális hulladék átrakó állomás 

b) kivett anyaggödör 

Az Újfehértó, 0551/94. hrsz.-ú ingatlan művelési ága: kivett telephely 

 

Jelen eljárás tárgyát képező teljesítményértékelési dokumentációban foglaltak alapján az 

Újfehértó 0551/93 és 0551/94. hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan talajvizsgálatokat végeztek 

annak megállapítása érdekében, hogy felderíthetők-e kommunális hulladék lerakásának 

maradékai, ami igazolná, hogy a terület egykor a hulladéklerakó művelés alá vont területe volt. 

A talajvizsgálatok során 6 db furatot mélyítettek az alábbi EOV koordináta pontokon: 
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Jel  EOV Y  EOV X  

F1  846 902  272 504  

F2  846 897  272 540  

F3  846 852  272 507  

F4  846 912  272 409  

F5  846 871  272 417  

F6  846 993  272 411  

 

A dokumentációban a talajmintákat az alábbiak szerint értékelték: 

„F1:  

A furat készítése során a talaj felső 20-60 cm-ből téglatörmelékes feltöltést hozott ki a 

fúróspirál, jellemzően a furat legmélyebb pontjáig különböző színű és állagú homokból állt a 

hozaganyag. 

F2 jelű furat:  

A felszín alatt 0,0-1,20 m között szürkés barna színű iszapos homok, majd -2,20 m-ig szürke 

törmelékes homok, lejjebb sárgás barna és szürke színű különböző állagú homok található. 

F3. jelű furat:  

A fúrási jegyzőkönyv tanúsága szerint a furatban különböző színű homokos réteg volt 

tapasztalható, törmelék, vagy egyéb hulladéktól a talaj mentes. 

F4.jelű furat:  

A talajban a jegyzőkönyvben rögzítettek és a helyszínen tapasztaltak alapján különböző színű 

homok rétegek fedik egymást. A furatban hulladék nyomok nem találhatók 

A furat mellett látható falevelek között valamennyi betontörmeléket is kiemelt a fúró a 

talajfelszín alól. 

 F5. jelű furat:  

A felső réteg barna homok, míg alatta szürke színű iszapos homok helyezkedik el. 

F6. jelű furat:  

A furat felső részében a felszín alatt kb. 30-40 cm mélységig törmelékes feltöltés található, 

melyből néhány műanyag fólia darabot is kiforgatott a fúrószár.  

50 cm alatt a sárga homoktól a szürkéig mélyülő homokréteg, és 8-9m közötti mélységben 

iszapos agyag található.” 

 

A talajmintákból megállapítható, hogy kommunális hulladék lerakása a megmintázott 

ingatlanokon nem valószínűsíthető. 

Ennek megfelelően a Kormányhivatal a 11508-14/2008. számú rekultivációs határozatát külön 

eljárás keretében jelen határozattal összhangba hozza. 

Megállapítható továbbá, hogy a 0551/93 hrsz.-ú ingatlanon vett minták közül az F1 és F6 jelű 

minták felső rétegében inert hulladékkal történő feltöltés tapasztalható. E mellett az F4 jelű 

minta mellett is kitermeltek betontörmeléket. 

Az F6 jelű mintát a 0551/93. hrsz.-ú ingatlan déli, az F1 jelű mintát az ingatlan északi oldalán 

vették. A dokumentációban foglaltak szerint a terület jelentős hányada anyagnyerő hely volt, a 

területen homok kitermelés folyhatott. A visszamaradt tájsebet feltöltéssel szüntették meg, és a 

feltöltés során elképzelhető bontási, építési törmelék elhelyezése is. 
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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 12. 

pontja értelmében:   

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 értelmében  hasznosítási művelet - ha törvény vagy kormányrendelet 

eltérően nem rendelkezik - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási 

engedéllyel végezhető. 

Mivel a környezetvédelmi hatóság a terület feltöltésére vonatkozó hulladékhasznosítási 

engedélyt az Újfehértó, 0551/93. hrsz.-ú ingatlanra nem adott, a Kormányhivatal külön 

eljárásban a szükséges intézkedéseket megteszi. 

Természetvédelem:  

A telephely Újfehértó település külterületén található. Újfehértó 0551/93 és 0551/94 hrsz.-ú 

ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, valamint Natura 2000 területet nem 

érint, nem képezi részét Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, nem minősül természeti területnek. 

Az teljesítményértékelési dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely területe 

antropogén hatás alatt áll. Az ingatlanok botanikai felmérése alapján megállapítást nyert, hogy a 

terület fajok és élőhelyek tekintetében jelentős természeti értéket nem képvisel. Az ingatlan 

vegetációja degradált, a fellelt növényfajok szinte mindegyike az ilyen jellegű élőhelyekre 

jellemző.  

A telephely közvetlen környezetében természetvédelmi szempontból jelentős terület nem 

található. A tevékenység az érintett terület és közvetlen környezete élővilága szempontjából 

jelentős negatív hatást nem okoz. 

A rendelkezésre álló adatok alapján és a fentiek figyelembevételével természet- és tájvédelmi 

előírások nem szükségesek.  

Vízvédelem: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a telephely vízellátásával, 

szennyvíz- és csapadékvíz kezelésével, a felszíni és felszín alatti vizek minőségére gyakorolt 

hatásokkal kapcsolatos megállapításait az igazgatóság szakhatósági állásfoglalása tartalmazza. 

 

Rendkívüli események: 

A telephelyen a Mineral Monti 2009 Kft működése óta rendkívüli esemény nem történt, a 

végzett tevékenység sajátosságaiból adódóan nem is várható. Haváriaterv, kárelhárítási tervek 

készítése nem indokolt. 

A Kormányhivatal az eljárás során vizsgálta, hogy a telephelyen végzett tevékenységek a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, egységes környezethasználati 

engedélyhez kötött tevékenységek közé tartoznak-e. A Kormányhivatal megállapította, hogy a 

telephelyen folytatott tevékenységek nem sorolhatók be a rendelet 2. számú mellékletében 

felsorolt tevékenységek közé.  

A kormányhivatal a megküldött dokumentáció és a rendelkezésére álló adatok alapján 

megállapította, hogy az érdekelt által a vizsgált telephelyen végzett tevékenységek 

környezetre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek, ezért a teljesítményértékelést jelen 

határozatban jóváhagyja. 
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A döntést a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján, hirdetményi úton közlöm az érintett 

nyilvánossággal. Az így közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon tekintem 

közöltnek és az innen számított 15 napon belül biztosítok jogorvoslati lehetőséget a Ket. 78. § 

(10) bekezdése értelmében. Ha a határozat közlése postai úton történik, akkor a fellebbezési 

határidőt a határozat kézhezvételétől kell számolni. 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (Ktv.) 77.§ 

(1) bek. alapján a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bek. szerinti 

formában hoztam meg.  

A Ktv. 79.§ (3) bekezdésében foglalt egyszerűsített határozati formát nem alkalmaztam, mivel 

az eljárás során nem álltak fenn a Ket. 72.§ (4) bekezdésében foglalt feltételek. 

A határozat elleni fellebbezésről és a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidőről a Ket. 98.§ 

(1) és 99.§ (1) bekezdés alapján rendelkeztem. 

Az eljárás díjköteles. Az eljárás díja a díjrendelet 1. számú melléklet 40. pontja alapján 

250.000,- Ft. A Ket. 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen 

határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges 

visszatérítéséről.” Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási 

szolgáltatási díj merült fel, melynek megfizetésére az ügyfelet köteleztem Az ügyfél az eljárás 

során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) 

pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg. 

Az alapeljárás és a fellebbezés díját a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1), (2) és (5) 

bekezdése és 1. sz. mellékletének 40. pontja szabályozza. 

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, 2016. március 16. 

 Kozma Péter 

 kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából 

  

 Rozinka Zsolt Illés sk. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

 főosztályvezető 

 


