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H A T Á R O Z A T 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a Nyír-Flop 

Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121., továbbiakban: 

környezethasználó) által meghatalmazott East-Limit Kft. (4342 Terem 0152/2 hrsz.) kérelmére – az általa 

benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján - a Szakoly 0287/20 hrsz. alatti Dél-Nyírségi Regionális 

Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére, felhagyására kiadott, 768-25/2014., és 768-24/2014. számú 

határozattal módosított 485-27/2013. számú jogerős egységes környezethasználati engedély IV. fejezetének 

1., 2., 6., 7., 11. pontját, valamint 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint  

 

módosítja: 

 

IV. 

A tevékenység végzésének feltételei 

1. Általános előírások 

1.1.  A tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt 

üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos 

jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a Főosztály által 

elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi. 

1.2.   Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Főosztály határozatban kötelezi a 

környezethasználót 200.000 - 500.000 forint bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek 

betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. Amennyiben a 

kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása 

szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a 

környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani, a Főosztály környezetvédelmi felülvizsgálat 

elvégzésére kötelezi a környezethasználót. 

1.3.   Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős 

megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a Főosztály felé a 

változást megelőző 15 napon belül bejelenteni. 

 

 



 

 

 

2. A hulladékok kezelése 

2.1. Lerakással ártalmatlanítható hulladékok: 

A hulladéklerakón az 1. sz. mellékletben foglalt hulladékok, az ott meghatározott éves mennyiségben 

ártalmatlaníthatók lerakással.  

 

2.2. A hulladéklerakó üzemeltetését a jóváhagyott üzemeltetési terv szerint kell végezni.  

 

2.3. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen a 

hulladéklerakóban való ártalmatlanítás átvételi követelményeinek. 

 

2.4. Az üzemeltetés során gondoskodni kell a lerakott hulladék felszínének tömörítéséről, takarásáról. A 

hulladékot a depónián kívüli területekről folyamatosan össze kell gyűjteni és meg kell akadályozni a szél általi 

elhordását. 

 

2.5. A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemeltetésből ne származhassanak 

környezetszennyező hatások. Ennek érdekében el kell kerülni: 

a) a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és aeroszolok képződése), valamint a 

bűzhatásokat, 

b) a hulladéknak széllel való elhordását, 

c) a forgalom okozta káros zaj- és rezgésterhelést, 

d) a madarak, a kártékony kisemlősök és rovarok elszaporodásából származó károkat, 

e) a tűzesetek bekövetkezését, 

f) a felszíni, valamint a felszín alatti víz, továbbá a földtani közeg szennyezését. 

Biztosítani kell a hulladéklerakóra történő szabad bejutás kizárását. A kapukat munkaidőn túl zárva kell 

tartani. Biztosítani kell, hogy ne történjék illegális lerakás a hulladéklerakó területén. 

 

2.6. Az ártalmatlanítandó hulladék vonatkozásában a technológiai leírás szerinti ártalmatlanítási műveletet 

kell alkalmazni. 

A hulladék ártalmatlanítása során úgy kell eljárni, hogy a hulladék okozta környezetterhelés csökkenjen, a 

környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatások megszűnjenek, és ezek a környezet elemeitől történő 

elszigeteléssel vagy a hulladék anyagi minőségének megváltoztatásával kizárásra kerüljenek. 

A lerakott hulladékkal okozott környezeti károkozás elévülési ideje a létesítmény bezárásától számított 30 év. 

 

2.7. A környezethasználó a hulladék kezelésének díját a hulladék fajtája, típusa, jellege és mennyisége 

szerint köteles megállapítani és közzétenni. 

 

2.8. A hulladék átvételi követelményeinek való megfelelés bizonyítása a lerakásra szánt hulladék  

a) alapjellemzéséből, 

b) megfelelőségi vizsgálatából, 

c) helyszíni ellenőrző vizsgálatából áll. 

A környezethasználó az engedélyében előírt feltételek mellett azt a hulladékot veheti át, amely megfelel az 

alapjellemzésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelőségi vizsgálatnak. 

 

2.8.1. B1b alkategóriájú hulladéklerakóban átvehető és lerakható hulladéknak a lerakhatósági szempontok 

szerinti értékelését a kioldási vizsgálatok eredményei, valamint a hatályos jogszabályban felsorolt 

határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni. 

 

2.9. A környezethasználó a telephelyének beléptető pontján és a lerakás helyén helyszíni ellenőrző 

vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az 

alapjellemzésben és megfelelőségi vizsgálatban leírt hulladékkal. A vizsgálati eredményeket és a mintákat 

legalább egy hónapig meg kell őrizni. 



 

 

A helyszíni ellenőrző vizsgálatok - minden egyes hulladékszállítmány esetében - a hulladéklerakó beléptető 

pontján, illetve a lerakás helyén kiterjednek: 

a) a kísérő dokumentumok ellenőrzésére, 

b) a hulladékszállítmány szemrevételezéssel történő ellenőrzésére, 

c) szükség esetén a hulladék átvétele szempontjából lényeges alapjellemzők gyorsteszttel történő 

vizsgálatára. 

Ha az alapjellemzés, a megfelelőségi vizsgálat, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék 

eleget tesz a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható, 

ellenkező esetben a hulladék átvételét a környezethasználónak meg kell tagadnia. A környezethasználó az 

átvett hulladék megnevezéséről, kódszámáról és mennyiségéről elismervényt állít ki. 

 

2.10. Ha a hulladéklerakó üzemeltetője egy adott hulladékszállítmányt vagy annak egy részét nem veszi át, 

akkor azt jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv 1 példányát a hulladék átadójának és 1 példányt a 

Főosztálynak haladéktalanul meg kell küldenie. 

 

2.11. Az üzemelés során keletkező hulladékok (kommunális hulladék, veszélyes hulladék) gyűjtéséről, 

ártalmatlanításáról/hasznosításáról úgy kell gondoskodni, hogy a környezeti elemek (talaj, levegő, felszíni és 

felszín alatti vizek) szennyeződése kizárt legyen.  

 

2.12. A környezethasználó az üzemelés során keletkezett hulladék kezeléséről 

a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító 

vagy ártalmatlanító eljárás, 

b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, 

c) a hulladék szállítónak történő átadása, 

d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása, 

e) a hulladék közvetítőnek történő átadása, 

f) a hulladék kereskedőnek történő átadása útján köteles gondoskodni. 

 

2.13. Nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó előírások: 

2.13.1.A környezethasználó a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól 

átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni.  

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az adatszolgáltatási 

kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi 

hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa. 

A környezethasználó a nyilvántartást a veszélyes hulladékra vonatkozó adatokról, és az egységes 

környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek végzése során képződő hulladékra vonatkozó 

adatokról hulladéktípusonként és technológiánként, naprakészen, anyagmérleg alapján köteles vezetni. 

A környezethasználó köteles az általa átvett hulladékról a nyilvántartás részeként az alapjellemzés, valamint 

a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét megőrizni.  

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a környezethasználó legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 10 

évig – köteles megőrizni. A hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető. 

2.13.2. A környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet követő év március 1. napjáig 

köteles teljesíteni. 

A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség 

keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi 

hatóságnak köteles bejelenteni.  

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) 

használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető.  

 

2.14. A környezethasználó köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben 

foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a vonatkozó jogszabályban előírt ellenőrzési és megfigyelési 

programot. A mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium végezheti.  

 



 

 

2.15. A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályban 

előírtakat kell betartani. 

2.16. A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely műszaki kialakításának meg kell 

felelnie a vonatkozó jogszabályban előírtaknak.  

2.17. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedély érvényességi ideje alatt 

fenn kell tartani. 

 

2.18. Inert hulladékok hasznosítására vonatkozó előírások: 

2.18.1. A hulladéklerakón depónia takarására, támasztógátak kialakítására, belső közlekedési utak 

kialakítására, karbantartására hasznosítható hulladékok (a hasznosítás kódja: R5): 

 

EWC kód Megnevezés Mennyiség t/év 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 3000 

17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 

különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól    

3650 

  

2.18.2. A 2.18.1. pontban felsorolt, hasznosítható inert hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 

10 tonna/nap mennyiséget. 

 

2.18.3. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az 

előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.  

 

2.19. A hulladéklerakó telepre vonatkozó hulladékártalmatlanítási, hulladékhasznosítási engedély 

érvényességi ideje: az engedély jogerőre emelkedésétől számított 5 év.   

 

A 768-25/2014., és 768-24/2014. számú határozattal módosított 485-27/2013. számú jogerős egységes 

környezethasználati engedély IV. fejezetének 3. Vízminőségvédelem című pontját törlöm. 

 

6. Szakhatósági, valamint szakkérdés vizsgálata során tett előírások  

 

6.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/1409-1/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásának előírásai: 

6.1.1. A hulladéklerakó telep vízellátásra, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére, továbbá a 

telephely vízellátását biztosító mélyfúrású kútjára vonatkozóan az egységes környezethasználati 

engedély módosításának jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedély 

kiadására vonatkozó kérelmet és mellékleteit be kell nyújtani a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságra engedélyeztetésre. 

6.1.2. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó 

érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

6.1.3. A telephelyen folytatott tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell 

végezni, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon 

a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőség romlást.  

6.1.4. A talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatok 

útján rendszeresen ellenőrizni kell. A talajvízfigyelő kutak vízvizsgálatát évente kétszer március 31-ig és 

szeptember 30-ig el kell végeztetni, majd a vizsgálati eredmények megküldését (adatszolgáltatást) a 

talajvízszint mérési adatokkal együtt április 30-ig és október 31-ig kell az eljáró hatóság felé teljesítenie. 



 

 

Az adatszolgáltatást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízvédelmi hatóság felé a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 34.-35. § szerinti FAVI rendszer Környezethasználati Monitoring alrendszerén kell 

teljesíteni. A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség végzésére vonatkozó információk 

a http://web.okir.hu/hu/ weboldalon találhatók. 

A talajvízvizsgálatoknak a pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), foszfát, 

szulfát, klorid, összes alifás szénhidrogén (TPH) B, Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, As, Hg, Se tartalom 

meghatározására kell kiterjednie. 

A vízmintavétellel egyidejűleg a talajvízszint mérést is el kell végezni. 

6.1.5. A talajvíz vizsgálati eredmények alapján a tevékenység talajvízre gyakorolt hatását évente, az éves 

jelentés keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában ki kell 

értékelni, és tájékoztatás céljából a környezetvédelmi hatóság által meghatározott időpontig meg kell küldeni 

a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is. 

6.1.6. A monitoring kutak kútfejeit a vízminőség védelme érdekében le kell zárni. A kutak karbantartásáról, 

állagmegóvásáról gondoskodni kell. 

6.1.7. A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi helyek biztonságos és állandó elérhetőségét 

biztosítani. 

6.2. A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Népegészségügyi Osztály SZ-10/NEO/00954-2/2018. számú állásfoglalásának előírásai: 

6.2.1. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet értelmében, a dolgozóknak szükség szerinti védőoltással és érvényes 

orvosi vizsgálatokkal kell rendelkezniük.  

6.2.2. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi expozíciókat a külön 

jogszabályban foglaltaknak megfelelően fel kell mérni, a megbetegedési veszély csökkentése érdekében – a 

munkáltatónak a foglalkoztatás feltételeként – külön jogszabály szerint biztosítania kell az adott 

veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.  

6.2.3. Az üzemelés során a dolgozók részére biztosítani kell a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat, 

részükre fekete- fehér rendszerű öltözőt kell biztosítani, a munka-védőruha mosását, tisztítását központilag 

kell megoldani, továbbá a hulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés rendszeres tisztítását fertőtlenítését 

biztosítani kell.  

6.2.4. A helyszínen megfelelően feltöltött elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani.  

6.2.5. A telephelyen az egészségügyi kártevők (rovarok és rágcsálók) elleni védekezésről gondoskodni kell, 

ezért szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal rovar– és rágcsálóirtást kell végezni. 

6.2.6. A telephelyen veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel folytatott tevékenység esetén a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben előírtakat be kell tartani, 

(kockázat-becslés készítése, felülvizsgálata). 

6.2.7. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben, illetve a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról 

és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának 

részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben foglaltaknak - nemdohányzók védelme 

érdekében - eleget kell tenni. 

6.2.8. A tevékenység végzése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, illetve a települési 

szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM 

rendeletben előírt szabályokat be kell tartani. 

6.3. A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Sz-10/84/00347-2/2018. számú állásfoglalásának 

előírásai: 



 

 

- A Szilárdhulladék Lerakó Teleppel szomszédos termőföldön (szántó művelési ágú területen) a továbbiakban 

is biztosítani kell a talajvédő gazdálkodás feltételeit, a termőtalaj illegális hulladéklerakás és kiporzás 

következtében, illetve talajon és talajvízen keresztül nem szennyeződhet. 

 

7. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség 

7.1. A környezethasználó a környezeti elemeket érintő környezetkárosodásról a lehető legrövidebb időn belül 

köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot.  

A környezetvédelmi hatóság ügyeleti telefonszáma: 06 30 620-7007; fax száma: 06 42 598-941. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság telefonszáma: 06 52 589-000. 

A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és 

pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való 

csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles 

feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.  

A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének 

részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék 

minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását. 

A hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben 

foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni az előírt ellenőrzéseket és megfigyeléseket az üzemeltetés és 

az utógondozás időszakában is. 

 

7.2. A környezethasználónak éves gyakorisággal összefoglaló jelentést kell készítenie a Főosztály részére az 

engedélyezett tevékenység adatairól, az elvégzett ellenőrzésekről, karbantartási munkákról, 

megfigyelésekről, a gyűjtött vizsgálati eredmények értékeléséről. Az 5.1-5.4. pontokban előírt vizsgálatok 

eredményét, az eredmények értékelését, valamint a 6.1.4. pont szerinti talajvíz vizsgálatok eredményeinek 

értékelését az éves összefoglaló jelentésben kell a Főosztály részére megküldeni minden tárgyévet 

követően április 30.-ig.  

Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a hulladéklerakó üzemeltetése teljes költségének, 

továbbá a hulladéklerakó lezárásának és legalább 30 évig történő utógondozásának becsült költsége 

időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is. 

 

7.3. A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez 

kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz 

beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott 

választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és az ellenőrzések időpontjában a 

kormányhivatal részére át kell adni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon 

belül a panaszokat részletező beszámolót a kormányhivatalhoz benyújtani. 

7.4. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre 

vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy 

éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, valamint 

a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabályban foglaltakra is figyelemmel - felül kell 

vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2022. november 30-ig kell a Főosztályhoz 

benyújtani. Ezzel egyidejűleg be kell nyújtani a hulladékártalmatlanítási, hulladékhasznosítási 

engedélykérelmet is. 

 

11. Egyéb rendelkezések 

14.1. A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke 200.000,- Ft azaz kettőszázezer 

forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni minden év február 28-ig, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 

számú előirányzat-felhasználási számlájára. 

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.  

 



 

 

1. számú melléklet 

A hulladéklerakón lerakással ártalmatlanítható hulladékok 

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség t/év 

01 05 04 édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok 500 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve csomagolóeszközöket) 100 

02 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 600 

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok 500 

04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok 500 

10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve 10 01 04) 500 

10 01 02 széntüzelés pernyéje 500 

10 01 03 
tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó 

pernye 
500 

10 01 24 fluid-ágyból származó homok 200 

10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladékai 200 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 500 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 500 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 1500 

15 01 09 textil csomagolási hulladékok 200 

16 03 04 szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól 200 

17 01 07 
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 
1000 

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től 500 

17 04 11 kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 500 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 2000 

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 500 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 500 

17 06 04 
szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 

06 03-tól 
500 

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 500 

17 09 04 
kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 

különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 
2000 

18 01 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03) 200 

18 01 04 

hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem 

kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése 

érdekében 

300 

18 02 01 éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) 200 

19 01 12 kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től 200 

19 01 14 pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól 200 

19 01 16 kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től 200 

19 01 18 pirolízis hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től 200 

19 01 19 fluid-ágy homokja 200 

19 02 03 
kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes 

hulladékokat tartalmaz 
600 

19 03 05 stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től 600 

19 03 07 
megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 

06-tól 
200 

19 04 01 üvegesített (vitrifikált) hulladékok 200 

20 01 10 ruhanemű 200 

20 01 11 textíliák 200 

20 02 02 talaj és kövek 200 

20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok 1500 

20 03 07 lom hulladék 1000 



 

 

 

 

Az egységes környezethasználati engedély 1/a., 2. és 6. számú mellékleteit törlöm. 

Az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles, 

melynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját 

(750.000,- Ft-ot) az eljárás során megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

jogerőre. A határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, 

de a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van 

helye.  

A fellebbezés díjköteles, a díj mértéke 375.000 Ft. Fellebbezés esetén 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 Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásra nincs 

lehetőség. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 

jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 485-27/2013. 

számú határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott a Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) részére a Szakoly 0287/20 hrsz. alatti 

Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére, felhagyására.  

A határozat 2014.01.22-én emelkedett jogerőre, és a jogerőre emelkedésétől számított 11 évig, azaz 2025. 

01.22-ig érvényes. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt a 768-25/2014., és 768-24/2014. számú 

határozatokkal módosította.  

Az engedély 7.5. pontjában foglaltak értelmében „az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a 

környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló 

hatályos jogszabály alapján legalább ötévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt 2017. 

november 30-ig kell a felügyelőségnek benyújtani.” 

A környezethasználó által meghatalmazott East-Limit Kft. (4342 Terem 0152 hrsz.) a 3355-1/2017. számon 

iktatott, 2017. november 29-én érkezett, majd a 2017. december 20-án kiegészített kérelmében az 5 éves 

felülvizsgálati dokumentáció benyújtására vonatkozó határidő 2017. december 31-ig történő 

meghosszabbítását kérte, mely kérelemre vonatkozóan a Főosztály eljárást indított. 

Az East-Limit Kft. (4342 Terem 0152 hrsz.) 2017. december 29-én benyújtotta a Főosztályra a Dél-Nyírségi 

Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére és felhagyására kiadott 485-27/2013. számú 

egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatára vonatkozó dokumentációját. 

Tekintettel arra, hogy az ügyfél a felülvizsgálati dokumentációt az eljárás lefolytatása közben benyújtotta, 

ezáltal az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem állt fent, ezért a Főosztály a határidő 

módosítására irányuló közigazgatási hatósági eljárását a 149-1/2018. számú végzésben megszüntette.  

 

A benyújtott 5 éves felülvizsgálat elbírálására irányuló kérelemmel kapcsolatosan a Főosztály megállapította, 

hogy az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az 

eljárás díja a Díjrendelet 3. számú melléklet 4. főszám, valamint 10. főszám 1. alszáma alapján 750.000 Ft. 



 

 

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

 

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban - a 71/A. § (6) bekezdésében foglalt 

esetek kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést 

hoz. 

Fentiek alapján a Főosztály a 146-2/2018. számú végzésében függő hatályú döntést hozott. A függő 

hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel a Főosztály az ügy érdemében 2 hónapon 

belül döntött. 

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

(továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a kérelem és a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását 

követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé. 

Egyidejűleg a 146-3/2018. számon megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység 

telepítési helye szerinti település, azaz Szakoly Község Jegyzőjének közhírré tétel céljából. A jegyző 2018. 

január 12-től 2018. január 29-ig gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. A kifüggesztés ideje alatt 

észrevétel sem Szakoly Község Jegyzőjéhez, sem a Főosztályhoz nem érkezett. 

A Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján, a Főosztály a 146-4/2018. számú levelében - mint ismert ügyfelet - 

értesítette az eljárás megindításáról a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 

2.), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályt (3527 Miskolc, 

Soltész Nagy Kálmán út 5.), valamint Szakoly Község Önkormányzatát (4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.), mint 

az ingatlan tulajdonosát.  

A Főosztály a 146-8/2018. számú végzésében hiánypótlásra szólította fel a környezethasználót, aki a 

hiánypótlást teljes körűen 2018. február 16-án teljesítette. 

 

Az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati eljárása során a környezetvédelmi és 

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

rendelet 28. § (2) bekezdése, az 5. sz. melléklete II. táblázat 3. pontja alapján a Főosztály a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) kereste meg 

szakhatóságként. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/1409-1/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását vízvédelmi szempontból előírásokkal adta meg (előírásait a határozat rendelkező 

részének 6.1. pontja tartalmazza) Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály 2018. január 23-án érkezett 146-6/2018. számú megkeresésében a Nyír-Flop Kft. (4400 

Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) meghatalmazottjaként eljáró East-Limit Kft. (4342 Terem, 0152 hrsz.) részére 

a Szakoly, 0287/20 hrsz. alatti területen található Dél-Nyírségi Regionális Szilárdulladék Lerakó Telep 

üzemeltetésére és felhagyására kiadott 485-27/2013. számú egységes környezethasználati engedély 5 éves 

felülvizsgálata ügyében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott 

be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. 

melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az alábbi szakkérdések vizsgálata vonatkozik: 

 „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 

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

gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

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

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-

e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Szakoly, 0287/20 hrsz. alatti területen folytatott tevékenység egységes 

környezethasználati engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, 



 

 

hogy vízbázis és vízvédelmi szempontból az eljárás tárgyát képező tevékenységnek a felszíni és felszín alatti 

vizekre a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása mellett káros hatása nincs, a tevékenység az 

árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra káros hatást nem gyakorol. 

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam 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 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján Szakoly 

település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek közé került besorolásra. 

A telephely kijelölt, vagy becsült ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. 

A Szakoly, Dél-Nyírségi Regionális Hulladéklerakó Telep vízellátásra, szennyvíz- és csapadékvíz 

elhelyezésére kiadott vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2016. április 1-én lejárt. 

A telephely vízellátását biztosító 36/264-1996 vksz.-ú mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedély 

érvényességi ideje 2015. november 15-én lejárt. 

A Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) a 

Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep, Szakoly 0287/20 hrsz.-ú területen lévő 3 db (1., 2. és 

3. számú) talajvízfigyelő kútre vonatkozóan 36500/417-8/2016. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2020. december 31. 

A benyújtott dokumentáció alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakat állapította meg: 

A vízellátást 1 db Grundfos SP 5A-12 típusú búvárszivattyúval oldják meg. A tüzivíz ellátásról egy Grundfos 

SP 27-7 típusú szivattyú gondoskodik. Vezérlése kézi rendszerű. A kisebb vízigényt biztosító szivattyú 

hálózata a kútaknában kettéválik. Egyik ága a szociális épületbe köt be, ahol vízkezelő és hidroforos 

víztisztító berendezés került elhelyezésre. Másik ága az öntözőhálózatot, valamint a mosóhelyeket látja el a 

működésükhöz szükséges nyers vízzel. 

A kitermelt nyersvíz ketté válik, és a ivóvízellátáshoz szükséges víz egy 200 literes gumimembrános 

hidrofortartályba kerül. 

A szociális épületben elhelyezésre került egy Culligan UB 30 típusú víztisztító berendezés (szűrőtöltet: 

hidroantracit, aktivált zeolit, kvarchomok; Q=0,8 m
3
/h). 

A beérkező nyersvízbe a vas- és mangántalanító előtt egy ProMinent típusú vegyszeradagolóval KMnO4 

tartalmú vegyszert adagolnak. 

A vízből kiváló csapadék a fent említett szűrőtöltetes hengeren megkötődik. A vízkezelő berendezés 

szűrőtöltetének átmosatásához 1 alkalommal kb. 0,5 m
3
 vizet használnak fel. 

A telep éves vízigénye jelenleg 61-7637 m
3
, ez 250 munkanap esetén napi 0,244-3,052 m

3
. 

A telepen a szociális épületben keletkező szennyvíz D 160 KG PVC csövön keresztül egy tisztítóaknán át a 

telep nyugati oldalánál található kommunális szennyvízaknába kerül. 

A szociális szennyvizet szippantás után a Nyírségvíz Rt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre szállítják. 

A konténermosó mosóvize, ill. az abroncsmosó vize az olajfogó után a gyűjtő aknába kerül. A keletkező 

mosóvizet a fent említett szennyvíztelepre szállítják. 

A vízkezelő berendezések átmosatásra használt víz a szociális épület melletti mesterséges kerti tóba kerül. 

A csurgalékvíz a depónia felszínén 3%-os lejtést alakítottak ki az egyes dréncsövek két oldalára. A 4 db 

dréncső lejtése 0,5%-os. A töltésen átvezetett dréncsövek a töltéslábnál kiépített csurgalékvíz elvezető 



 

 

árokba csatlakozik. Az esetleges lerakódások, eldugulások elhárítására az észak-déli szakaszt elválasztó 

töltés rézsűjén a dréncsöveket a koronaszint fölé vezetik, hogy folyásirányban a vezetékeket öblíteni 

lehessen. 

A depóniából a csurgalékvizet átemelővel emelik vissza a depónia felszínére. 

Az elvezető cső, NA 200 HD-PE. Csurgalékvíz átemelőként FLYGT CP 3127 HT-257 merülő szivattyú 

működik, a nyomóvezeték NA 80 HD-PE PN 10 típusú. Végpontjában, a töltés koronában földfeletti tűzcsap 

lett telepítve, ahonnan nyomótömlőn keresztül juttatható vissza a csurgalékvíz a koronára. 

A telep útfelületein, illetve a szabad térfelszínekre hulló szennyezetlen csapadékvíz elvezetésére a depónia 

keleti, északi és déli oldala mellett szikkasztó övárok lett kialakítva. Az övárok kb. 1 m fenékszélességű, 1:1,5 

rézsűjű és 0,7 m mélységű. 

A burkolt üzemi út kb. 270 m hosszú, 6 m-es burkolatszélességű, útkoronaszélessége 9 m. Keresztirányú 

esése 2,5 %, mely biztosítja a burkolatra hulló csapadékvíz elvezetését a szikkasztó árok irányába. 

A beszállító járművek kerekeinek és a konténereknek a tisztítása, fertőtlenítése egy a technológiai géptároló 

mellett található műtárgyban történik, mely a térburkolatba mélyített vasbeton tálca. A mosás befejezése után 

a terület letisztítása és fertőtlenítése történik. A mosó területe két oldalról, hosszanti irányban vízlepergető 

felületű fémlemezzel van határolva, a mosóvíz elfolyása ellen, a környező térburkolat elszennyezésének 

megakadályozása érdekében. A nagyobb szennyeződéseket a vasbeton tálcán kialakított rács és homokfogó 

fogja fel. A szennyvíz a homok- és olajfogó műtárgyba kerül, ahonnan automatikusan átemelő  szivattyúval 

juttatják a tisztított szennyvizet a depóniára. Az olajfogóból lefölözött olajat zárt gyűjtőedényben tárolják. A 

keletkezett veszélyes hulladékot a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező ártalmatlanító, hasznosító 

társaság számára adják át. 

A telepet elhagyó járművek abroncsainak fertőtlenítésére szolgáló abroncsmosó 18 m hosszú, 4 m széles; 

mélysége: 0,58 m. A monolit vasbeton alaplemezt két oldalt beton fal zárja le, mely 20, ill. 50 cm-rel 

emelkedik ki az üzemi út pályaszintjéből. A betonmedence belső felületét a fertőtlenítőszerek korróziója ellen 

1,5 mm vastag CONIPUR poliuretán műgyanta burkolattal látták el. 

A gépkocsi és konténermosó a lerakó szállítóeszközeinek és a szeméttároló edényzet a mosására szolgál. A 

mosó a raktárépület mellett lett kialakítva. Monolit vasbetonból készült műtárgy, melyet 10 cm magas 

szegéllyel vettek körül. Belső felületét szintén CONIPUR poliuretán műgyantával látták el. A keletkező 

mosóvíz egy olajfogó aknába kerül. Mérete: 1,8 m x 0,8 m x 0,8 m. Az akna belső fala RIVALSYN epoxyd 

szigetelőanyaggal van bevonva. 

Gépkocsi- és abroncsmosó szennyvízét 2 db 5 m
3
-es aknába gyűjtik. 

A kocsi- és konténermosó mosóvize az olajfogó után, az abroncsmosó vize közvetlenül egy 2 m
3
-es 

gyűjtőaknába kerül. 

A telep szennyező forrásai a depónia, a csurgalékvíz gyűjtő műtárgy, kommunális szennyvízakna, olajfogó 

műtárgy, szennyvízgyűjtő akna (abroncsmosó), szennyvízgyűjtő akna (kocsimosó), üzemanyag töltő, trafó, 

gáztartály (használaton kívül), csurgalékvíz átemelő akna, csurgalékvíz elvezető árok. 

Csurgalékvíz minőségi adatai: Az elmúlt 5 évben több alkalommal történt mintavétel a csurgalékvízből. 

A csurgalékvíz kémhatása minden évben az enyhén lúgos tartományba mozgott. A szervetlen vegyületek 

(ionok) közül jelentős mennyiségben tartalmaz kloridot, ammóniumot, szulfátot és foszfátot. A nitrogénformák 

közül a nitrátion és a nitrition-tartalom valamennyi évben alacsonynak volt tekinthető. A csurgalékvíz 

nehézfém- és félfémtartalmáról elmondható, hogy jelentős mennyiségben tartalma bórt, arzént, nikkelt, 

krómot, báriumot és antimont. A 2011. évben mért jelentős szeléntartalom 2011-től már nem volt kimutatható. 

A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 3 db egyenként 10,0 m talpmélységű 

talajfigyelő kút került kialakításra. 

Az elvégzett talajvízvizsgálatokból látható, hogy a telep környezetében létesített monitoring kútból és a feltáró 

fúrásokból vett talajvízminta nitrogénformák (nitrát), valamint klorid tekintetében szennyezettnek tekinthető. A 

szennyezettség a 2. sz. figyelőkút környezetére koncentrálódik. 

Tekintve, hogy a nitrát szennyezés egy korábbi szennyezésre utal, valószínűsíthető, hogy a jelenleg a 

telepen folytatott tevékenység nem okozhatta, legalábbis nem a vizsgált időszakban a terület ilyen mértékű 

elszennyezését. Az új szennyezést jelző ammónium a talajvízben kis koncentrációban mérhető csak. 

A telepen a megfelelő műszaki védelemmel ellátott műtárgyakból szivárgásra nem kell számítani, a 

műtárgyak szakszerű és folyamatos karbantartásával a szennyezés a továbbiakban is elkerülhető lesz. 



 

 

Az egységes környezethasználati engedélyben és a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt 

előírások alapján a talajvízfigyelő kutak mintavételezését és a laboratóriumi vízvizsgálatukat évi két 

alkalommal végzik. Az előírt vizsgálandó paraméterek: pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, 

nitrit, nitrát), foszfát, szulfát, klorid, összes alifás szénhidrogén (TPH) B, Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, As, Hg, Se. 

A rendelkezésre álló nyilvántartási adatokból megállapítható, hogy az elmúlt időszakban mért talajvíz 

vizsgálati eredmények szerint, 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 mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértékekhez képest határérték túllépések 

túlnyomórészt nitrát vonatkozásában fordultak elő. 

A fedett, szigetelt aljzatú épületekben végzett tevékenység, a vízzáróan és zárt rendszerben kialakított 

szennyvíz és csurgalékvíz tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett végzett 

tevékenység esetén a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése kizárható. 

A telephelyi tevékenységek végzéséről 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. §-ának (1) bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkeztem. 

A környezetbe kikerülő anyagok észlelésére, a talajvíz esetleges szennyeződésére a telep területén létesült 

talajvízfigyelő kutak szolgálnak. 

A telephelyen folytatott tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek 

minőségének, állapotváltozásának ellenőrzésére talajvízfigyelő monitorig kutak működtetése és a 

talajvízminőség állapotváltozásának rendszeres figyelése indokolt.  

A talajvízben mért jellemzők alakulásának nyomon követését szolgáló környezethasználati monitoring 

működtetéséről, a monitoring adatszolgáltatás módjáról, rendjéről a monitoring kutak vízjogi üzemeltetési 

engedélyében és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak figyelembe vételével rendelkeztem. 

A telephely vízilétesítményei üzemeltetésénél a kiadott érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedélyekben 

foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam. 

Fentiek alapján és a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása esetén a 220/2004. (VII.21.) és 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletekben foglalt vízvédelmi követelmények betartása biztosítható. 

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) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított 

hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § 

(6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 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.” 

 

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése, 31.§ (1) bekezdése és a kérelem 

alapján  

 az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, 

      az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-   

Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztályát,  

 a 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs- 

Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályát  

kereste meg a fenti szakkérdések vizsgálata érdekében, a 146-7/2018. számú levelében. 

 



 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az SZ/NEF/00199-

2/2018. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és az egységes környezethasználati 

engedély felülvizsgálata ellen kifogást nem emelt. Állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg: 

 

„A Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) megbízásából eljáró East-Limit Kft. (4342 Terem, 

0152 hrsz.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Dél-Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep 

üzemeltetésére és felhagyására kiadott 485-27/2013. számú egységes környezethasználati engedélyének 

felülvizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő. 

Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó 

szakkérdések [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] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát 

kérte fel, mely az üggyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik. 

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel az 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, 

valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a szilárdhulladék lerakó telep 

üzemeltetése során – a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve - a vizsgált 

szakkérdések vonatkozásában jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-

egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására - a felülvizsgálati anyagban bemutatott adatok alapján - 

nem lehet következtetni. 

Jelen eljárás 2017. december 29-én indult, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

tv. 143. § (1) bekezdése alapján az eljárásra irányadó eljárási törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.). 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely (ek) alapján hoztam. 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó 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, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése 

alapján állapítottam meg. 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály SZ-10/NEO/00954-2/2018. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát az 

egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata tárgyában, melyhez a rendelkező rész 6.2. 

pontjában tett előírásokkal közegészségügyi szempontból hozzájárult. Állásfoglalását az alábbiakkal 

indokolta: 

„A Nyír-Flop Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály előtt, a Dél-

Nyírségi Regionális Szilárdhulladék Lerakó Telep üzemeltetésére és felhagyására kiadott 485-27/2013. 

számú egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatára vonatkozó kérelmet terjesztett elő. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály a környezet-egészségügyi feladatkört érintő szakkérdés tekintetében, 

állásfoglalás kiadása iránti kérelemmel fordult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályához (a továbbiakban: 

Népegészségügyi Osztály). 

Népegészségügyi Osztályunk hatáskörébe tartozó környezet-egészségügyi szakkérdések vizsgálati kereteit, 

így különösen 

- az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, 



 

 

- a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, 

- a rovar- és rágcsálóirtás, 

- a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, 

- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények 

érvényesítésére kiterjedően az alábbi jogszabályhelyek határozzák meg: 

- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, 

- a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet, 

- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei, 

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 

- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. 

(IV. 10.) EüM rendelet, 

- a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

szóló 1999. évi XLII. törvény, 

- a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, 

valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. 

rendelet. 

 

Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásaira vonatkozóan a fertőző betegségek és 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

36. § (1) bekezdése értelmében a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros 

rovarok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a 

továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, 

ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) 

gondoskodni kell. 

A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 39. § (1) bekezdése szerint, a védekezés szakmai irányelveit, az 

alkalmazható irtószereket és eljárásokat, valamint a járási hivatal és a kormányhivatalok feladatait az 

országos tisztifőorvos által időszakosan kiadott „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az 

egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” tartalmazza. 

Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásaira vonatkozóan, a 4. számú mellékletben 

foglaltak az irányadók. 

A hivatkozott 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-ban és 39. §-ában, valamint a 4. sz. mellékletében 

foglaltakat be kell tartani, mely szabályok szerint, a települési és szilárd hulladék kezelésével foglalkozó 

telepeken, az ott meghatározott egészségügyi kártevőkre vonatkozóan, szükség szerint, de évente legalább 

2 alkalommal irtószeres kezelést kell végezni. 

 

A többször hivatkozott 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a munkakörökhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettséget 

szabályozó 9. § (1) bekezdése értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát 

veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. 

A megtelepedési veszély csökkentése érdekében – a foglalkoztatás feltételeként – a külön jogszabály szerint 

a munkáltatónak biztosítania kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását. 

A veszélyeztetett munkakörök felmérésének eredményéről a munkáltató kérésére a járási hivatal 

szakvéleményt ad. 

- Veszélyes anyagokkal, illetve keverékekkel folytatott tevékenységre vonatkozó előírásokat a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtási rendeletei tartalmazzák: 

- A 2000. évi XXV. törvény értelmében, kockázat analízist (kémiai) kell készíteni és szükség szerinti, ill. a 

meghatározott időbeni felülvizsgálatát, átdolgozását el kell végezni a törvény 19. §-ában foglaltak szerint. 

A tevékenység során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és keverékek zárt tárolására a 2000. évi XXV. 

törvény 15. §.-ában előírtak az irányadók. 

- Dohányzás tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdésének előírásait be kell 

tartani, melyek szerint: 



 

 

a dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad 

dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni. 

A fenti jogi és ténybeli indokokra tekintettel, a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a 

értelmében a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. 

A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a 

végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe 

vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

 

A hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015 (III. 30) Korm. rendelet 8. sz. melléklet I. táblázat 2. pontja, Illetékességemet az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja, 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 4 - 5. §-ai és a 2. melléklet állapítják meg.” 

 

 

A Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya SZ-

10/84/00347-2/2018. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy 

talajvédelmi szempontból a Szakoly 0287/20 hrsz.-ú kivett művelési ágú hulladéklerakó telep további 

üzemeltetésének a rendelkező rész 6.3. pontjában előírtak betartása mellett a környező mezőgazdasági 

területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható. Állásfoglalását az 

alábbiakkal indokolta: 

 

„Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási 

rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik. 

 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) 

bekezdése, valamint 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. 

számú melléklet 1. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt dokumentáció 

(készítette: East-Limit Kft. 4342 Terem, 0152/2 hrsz.; készült: Debrecen, 2017. július) alapján adta ki.” 

 

A Főosztály döntését a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció, a szakkérdés vizsgálatok, a szakhatóság 

állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján, a következők szerint hozta meg: 

Hulladékgazdálkodás 

A tevékenység 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti besorolása: 

 5.4. pont: „A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában 

meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes 

befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.” 

A lerakó 1998. óta üzemel, 2010. január 1-től szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló 

hulladéklerakóként (B1b alkategória) működik. 

A földrészlet nagysága a tulajdoni lap szerint: 6,3342 ha. Ebből a hulladéklerakásra használt terület 2,25 ha. 

A terület tulajdonosa Szakoly Község Önkormányzata.  

A lerakó depóniatere műszaki védelemmel ellátott. A hulladéklerakás dombműveléses technológiával 

történik. 



 

 

Az építés során 3 kazetta került kiépítésre, közöttük szakaszleválasztó töltésekkel. 

 

A depónia műszaki védelemmel ellátott, melynek rétegrendje felülről lefelé a következő: 

- eltömődés elleni geotextília (150 g/m
2
)  

- 30 cm vastagságú homokos kavics szivárgó réteg (k ≥ 10
-4

 m/s),  

- 800 g/m
2
 geotextília védelem  

- 2 mm HDPE szigetelő lemez 

- 20 cm ásványi szigetelés (k ≤ 10
-9

 m/s, Trg ≥ 98 %) 

- aljzatemelés 25 cm-es rétegekben tömörítve Trg ≥ 95 %) 

- tömörített altalaj (Trg ≥ 95 %) 

 

A depóniát körbevevő támasztótöltés rézsühajlása 1:2, szélessége 2 m. 

A támasztótöltés szigetelése az alábbiak szerint került kialakításra felülről lefelé haladva: 

- használt gumiabroncs borítás 

- 800 g/m
2
 geotextília védelem 

- 2 mm HDPE szigetelőlemez 

- támasztótöltés 

 

A lerakó kiépített maximális kapacitása: 300.000 m
3
. 

A lerakó szabad kapacitása a 2016. december 13-án, az OKSZALUR Kft. (4033 Debrecen, Józsai u. 22.) 

által végzett geodéziai felmérések adataiból számítva: 150.816 m
3
. 

A depónia geofizikai észlelőrendszerrel nem rendelkezik. 

A telepre a hulladékok beszállítása közúton történik.  

A telep körbekerített, őrzése megoldott, körülötte védő fasor található. 

A hulladéklerakó őrzése folyamatos. 

A hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési tervben foglaltak szerint végzik. 

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek: 

 Hulladékártalmatlanítás  

- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján: 

D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is 

elkülönített cellákban); 

Hulladékhasznosítás  

- 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); 

 

Az inert hulladékok, mint nem veszélyes hulladékok hasznosítása a jelenleg hatályos, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 3. sz. melléklet 107. pontja (nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) alapján 

előzetes vizsgálat köteles tevékenység. Mivel előzetes vizsgálati eljárás 10 t/nap kapacitás feletti inert 

hulladék hasznosítása ügyében nem lett lefolytatva, ezért a határozat rendelkező részének 2.18.2. pontjában 

az inert hulladékok hasznosítását a 17 09 04 azonosító kódú „kevert építkezési és bontási hulladékok, 

amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól” hulladék tekintetében maximum 10 t/nap 

kapacitással engedélyeztem.   

A hulladékgazdálkodási (ártalmatlanítási, hasznosítási) engedély jelen engedély jogerőre emelkedésétől 

számított 5 évig érvényes. Az engedély iránti kérelmet az engedély következő 5 éves felülvizsgálatával 

egyidejűleg kell benyújtani a Főosztályhoz a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. szerinti 

tartalommal. 

A környezethasználónak – mint hulladéktermelőnek, hulladékkezelőnek - nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettsége van, melyre vonatkozóan a rendelkező rész 2.13. pontjában tettem előírást a hulladékkal 



 

 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

3.§, 4.§, 6.§, 7.§, 10.§, 11.§, 12.§, 13.§-a, valamint 1-4. sz. melléklete alapján. 

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás adminisztrációs és 

technikai feltételeiről a http://web.okirat/hu/tart/index/57/ adatszolgáltatások internetes elérhetőségen 

tájékozódhat. 

A 485-27/2013. számú egységes környezethasználati engedély kiadása óta eltelt években bekövetkezett 

hulladékgazdálkodást érintő jogszabályváltozások miatt az egységes környezethasználati engedély 2. 

Hulladékgazdálkodás c. fejezetét a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam. 

Levegőtisztaság-védelem 

A hulladéklerakó üzemeltetése során porszennyezés, bűzterhelés, az alkalmazott gépek légszennyező anyag 

kibocsátása, a hulladék beszállítását végző járművek emissziója okoz a környezeti levegő minőségében 

változást. 

Az elérhető legjobb technika alkalmazásával megakadályozható, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a 

levegőbe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos levegőbe történő kibocsátások, és 

bűzkibocsátás nem eredményezi a környezet állapotának, és a lakókörnyezetben az életfeltételek romlását. 

 

Zajvédelem 

A hulladéklerakó telep Szakoly külterületén helyezkedik el, a településtől D-i irányban. A telephelyet minden 

irányból mezőgazdasági területek, valamint erdős területek határolják. A legközelebbi zajtól védendő 

létesítmény dél-nyugati irányban, a telephely mértani középpontjától számítva 1050 m távolságban található. 

A telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a 

Kormányhivatal a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) pontjában foglaltakat figyelembe 

véve, nem állapít meg zajkibocsátási határértéket. 

A telekhatáron belül mozgó és helyhez kötött zajforrások által okozott zajkibocsátás nem okoz határérték 

feletti zajterhelést a zajtól védendő területen. 

A közvetett hatásként értékelhető hulladéklerakási tevékenységhez kapcsolódó közúti szállításból származó 

zajterhelés a vonatkozó sebességkorlátozás betartása esetén határérték alatt marad.  

A megengedett sebesség túllépése határérték feletti zajterhelést okozhat. 

 

Természetvédelem 

A legutóbbi felülvizsgálat óta a lerakó kiterjedésében, az engedélyezett tevékenységben természetvédelmi, 

tájvédelmi szempontból érdemi változás nem történt. 

Természetvédelmi és tájvédelmi szempontból a tevékenység az előző éveknek megfelelően folytatható. 

 

 

Az egységes környezethasználati engedély kiadása óta bekövetkezett jogszabályváltozások miatt – 

figyelembe véve a szakhatósági állásfoglalásban, valamint a szakkérdések vizsgálata során tett 

megállapításokat is - az engedély IV. fejezetének 1., 2., 6., 7., 11. pontját, valamint 1. sz. mellékletét a 

rendelkező részében foglaltak szerint módosítottam. 

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § 

(12) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő 

döntéseket hozhatja: 

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

http://web.okirat/hu/tart/index/57/


 

 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység 

felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a Főosztály megállapította, hogy az egységes 

környezethasználati engedélyben foglaltakhoz képest változás nem történt, az engedélyezett tevékenység a 

felülvizsgált 5 évben nem változott, ezért új engedély kiadása, a meglévő engedély visszavonása nem 

indokolt. 

Fentiek miatt a Főosztály az egységes környezethasználati engedély módosítása mellett döntött. 

Az egységes környezethasználati engedély 1/a., 2. és 6. számú mellékleteit töröltem, mivel az abban 

foglaltakat az egységes környezethasználati engedély tartalmazza. 

Határozatomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdés és (12) bekezdés a.) pontja alapján hoztam 

meg, a Ket. 71. § (1) bekezdése szerinti formában, a 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal. 

A Ket. 15. § (3) bekezdése értelmében a hatásterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai ügyfélnek minősülnek, 

ezért a határozatot részükre a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közlöm. Az így közölt 

döntést a kifüggesztés követő 15. napon tekintem közöltnek és a közléstől számított 15 napon belül 

biztosítok jogorvoslati lehetőséget. 

Postai úton történt közlés esetén a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani. 

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében, valamint a 13. § (1) 

bek. c.) pontja és (2) bekezdésben biztosított hatáskörben, továbbá a 8/A. § (1) bekezdésében 

meghatározott illetékességben járt el. 

Az eljárás és a fellebbezés díja a Díjrendelet 2. § (5) (6) (7) bekezdése valamint a 3. sz. melléklet 4. és 10.1. 

száma alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján döntöttem.  

A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. (1) és 99. § (1) bekezdése 

alapján biztosítottam. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közlöm mint 

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

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján közlöm az Enviro-Expert Kft.-vel, mint a környezethasználó 

meghatalmazottjával. 

 

Nyíregyháza, 2018. február 23. 

 

   Dr. Galambos Ildikó 

    hivatalvezető 

  nevében és megbízásából 

    

       Katona Zoltán sk. 

   főosztályvezető-helyettes 

 

Határozatot közöljük: 

Jogerő előtt: 

Postai úton, tértivel: 

1. East-Limit Kft.,   4342 Terem, 0152/2 hrsz.  

2. Irattár 

 

 



 

 

Hivatali kapun keresztül: 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, 4400 Nyíregyháza, 

Árok u. 41. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztálya, 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

5. Szakoly Község Jegyzője,  4234 Szakoly, Rákóczi u. 10. 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály,   4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

7. Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,   4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. 

Elektronikus úton: 

8. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, hnp@hnp.hu e-mail címre, visszaigazolással 

 

Jogerő után: 

1. East-Limit Kft. 4342 Terem, 0152/2 hrsz. 

2. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül elektronikus 

úton. 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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