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H A T Á R O Z A T 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a SWISS KRONO 

Korlátolt Felelősségű Társaság (4800 Vásárosnamény, Ipar u. 1. KÜJ: 100185502) Vásárosnamény 

4246/2; 4246/3; 481/2 hrsz. alatti ingatlanokon megvalósult falemezgyártó - irányított szálforgács lemez 

(OSB) gyártás - tevékenység végzésére kiadott 1859-17/2017. számú határozatba foglalt egységes 

környezethasználati engedélyt (továbbiakban: EKHE) az alábbiak szerint 

módosítja: 

I. Az EKHE 3. Levegőtisztaság-védelem fejezet 3.2.1. pontját az alábbiakra módosítom:  

3.2.1. 1. technológia: Faforgács szárítás 

A P81 légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei 

 
Légszennyező anyag 
 

Légszennyező anyag 
tömegárama [kg/h] 

 
Kibocsátási határérték 

[mg/m
3
]  

(légszennyező anyag 
koncentráció)  

2.2.9. Kén-oxidok (kén-
dioxid [7446-09-5] és kén-
trioxid [7446-11-9]), SO2-
ként 

5,0 vagy ennél nagyobb 500 

2.37.1.4. Nitrogén-oxidok 
(NO2-ben megadva) 

 400 

2.37.1.4. Szén-monoxid  150 

2.37.1.4. Szilárd anyag  50 

Formaldehid   1,8
x 

2.3.1.3. B osztály: 2 vagy ennél nagyobb 100 

2.3.1.4. C osztály: 3 vagy ennél nagyobb 150 

Megjegyzés:  

- x egyedi kibocsátási határérték 
- Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is 

be kell tartani a fenti határértékeket. 
- Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a 

kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 
mg/m

3
, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl. 

- A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K 
hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 



 2 

II. Az EKHE 3. Levegőtisztaság-védelem fejezet 3.2.2. pontját az alábbiakra módosítom:  

3.2.2. 2. technológia: Préselés 

 
A P83 légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei: 

 

 
Légszennyező anyag 
 

Légszennyező anyag 
tömegárama [kg/h] 

 
Kibocsátási határérték 

[mg/m
3
]  

(légszennyező anyag 
koncentráció)  

2.1.1. O osztály 
 szilárd anyag 

0,5-ig 150 

0,5-nél nagyobb 50 

2.3.1.2. A osztály: 0,1 vagy ennél nagyobb 20 

2.3.1.3. B osztály: 2 vagy ennél nagyobb 100 

Megjegyzés:  
- Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is 

be kell tartani a fenti határértékeket. 
- Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a 

kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 
mg/m

3
, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl. 

- A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K 
hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 

 
A P84 légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei: 

 

 
Légszennyező anyag 
 

Légszennyező anyag 
tömegárama [kg/h] 

 
Kibocsátási határérték 

[mg/m
3
]  

(légszennyező anyag 
koncentráció)  

2.1.1. O osztály 
 szilárd anyag 

0,5-ig 150 

0,5-nél nagyobb 50 

Formaldehid (310)
 

 1,2
x 

2.3.1.3. B osztály: 2 vagy ennél nagyobb 100 

Megjegyzés:  

- x egyedi kibocsátási határérték 
- Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is 

be kell tartani a fenti határértékeket. 
- Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a 

kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 
mg/m

3
, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl. 

- A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K 
hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 

 

III. Az EKHE 3. Levegőtisztaság-védelem fejezet 3.4.1.1. pontját az alábbiakra módosítom:  

3.4.1.1.  

3.4.1.1.1. A P81 Szárítás/nedves elektrofilter és P84 Prés páratisztítás jelű és megnevezésű 
légszennyező pontforrások emisszió mérését az új ragasztóanyag használatának megkezdését követő 
60 napon belül el kell végezni. 

Az új ragasztóanyag használata megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni a Főosztály részére.  

A környezethasználónak a P81 és P84 jelű légszennyező pontforrások emisszió méréséről készült 
vizsgálati jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül be kell nyújtani a Főosztály részére.  
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Az új típusú ragasztóanyag használata az egységes környezethasználati engedélyben rögzített feltételek 
teljesítésével folytatható. 

3.4.1.1.2. A légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátásának meghatározására a 
környezethasználónak időszakos emisszió mérést kell végeznie,  

- a P81, P84 jelű forrásoknál évenkénti,  

- a P87 jelű forrásnál három évenkénti,  

- a P71, P72, P73, P75, P76, P77, P83, P85 és P86 jelű forrásoknál ötévenkénti 
gyakorisággal.  

 

IV. Az EKHE 7.1. pontja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 36500/3723-12/2017.ált. (saját szám:2988-7/2017.) számú 

szakhatósági állásfoglalása alapján az alábbiakra változik: 

 

1. A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telepi létesítmények 
használatánál, a tevékenységek végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a 220/2004. 
(VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fvr.) előírásait maradéktalanul be kell tartani. A 
tevékenységeket a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a 
talaj, valamint a felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 
állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 
mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást, 
valamint a felszíni befogadóba vezetett tisztított csapadékvíz megfeleljen a felszíni vizek minősége 
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és vízszennyező 
anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti határértékeknek. 

2. A kibocsátott tisztított csapadékvizek felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatások 
megfigyelésére monitoringot kell kialakítani, működtetni (talajvízfigyelő kút, felszíni 
mintavételi hely). A megvalósítandó vízilétesítményekre vonatkozóan vízjogi létesítési 
engedély kiadására irányuló kérelmet és mellékleteit 2017. szeptember 29-ig be kell nyújtani a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra engedélyeztetésre. 

A vízilétesítmények megvalósítása, átalakítása, megszüntetése, majd használatba vétele csak 

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. 

3. Az üzemi gépjármű mosóhely környezetszennyezést kizáró kialakításáról, lehatárolásáról, a 
keletkező mosóvizek megfelelő előtisztításáról és elhelyezéséről gondoskodni kell. 

4. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely 
vízellátására, szennyvíz és csapadékvíz elhelyezésére, valamint mélyfúrású és talajvízfigyelő 
kutjaira vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

5. A kutak kútfejeit a vízminőség védelme érdekében le kell zárni. A kutak karbantartásáról, 
állagmegóvásáról, kutak védőterületének kialakításáról a környezethasználónak kell gondoskodnia. 
A környezethasználó köteles a talajvízfigyelő kutak biztonságos és állandó elérhetőségét, a 
szabványos és biztonságos mérés lehetőségét biztosítani. 
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6. A környezethasználó köteles a talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium 
által végzett vizsgálat útján rendszeresen ellenőrizni az alábbi komponensek tekintetében: pH, 
nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát, összes nitrogén), szulfát, összes alifás 
szénhidrogén (TPH). A talajvíz vizsgálatot évente egyszer (tavasszal, április 30-ig) kell 
elvégeztetni és a vizsgálati eredményeket minden év május 15-ig meg kell küldeni a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.   

A vízmintavételekkel egyidejűleg a talpmélység mérését és a nyugalmi vízszint mérését is el kell 

végezni.  

A talajvízfigyelő monitoring tevékenységhez kacsolódó 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. 

7. 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. 

8. A tartályban történő üzemanyag elhelyezés, a felszín alatti és felszíni tartálypark üzemeltetése a 
felszín alatti vizek védelméről szóló módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) pontja 
értelmében engedélyköteles tevékenység. A tevékenységet végző a hivatkozott rendelet 16. § (2) 
pontja alapján, figyelembe véve a 18/2007. (V.10.) KvVM rendeletben leírtakat „Részletes 
bejelentőlap a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű 
(továbbiakban: részletes adatlap) adatlap benyújtására kötelezett tevékenység. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a felszín alatti víz 

veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőit a „Részletes bejelentőlap a felszín 

alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről” megnevezésű bejelentőlapon a FAVI 

rendszeren keresztül be kell nyújtani a területileg illetékes vízvédelmi hatósághoz. A FAVI 

elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség végzésére vonatkozó információk a 

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

9. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése alapján, a tárgyévben a részletes FAVI 
adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25 %-nál 
nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - a tárgyév utolsó napján érvényes 
adatokkal a FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendszeren keresztül be kell jelenteni a területileg 
illetékes vízvédelmi hatóság felé, a tárgyévet követő év március 31-ig. 

V. A 1859-4/2017., a 3773-17/2016. számú határozattal módosított és a 2919-31/2015. számú 

határozattal kiegészített 2919-24/2015. számú határozatokat hatályon kívül helyezem. A 

környezethasználó egységes környezethasználati engedélyét jelen határozattal módosított 1859-

17/2017. számú határozat tartalmazza. 

 

A 1859-17/2017. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély egyéb előírásai 

változatlanul érvényben maradnak. 

A jelen egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek 

megfizetésére a SWISS KRONO Kft. köteles. A SWISS KRONO Kft. az engedélyezési eljárás 600.000,- 

Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

jogerőre. 

E határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.   
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A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

A fellebbezés díjköteles, a díj mértéke 300.000,- 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: a Főosztály elnevezést és a határozat 

ügyszámát is. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

INDOKOLÁS 

A SWISS KRONO Kft. (4800 Vásárosnamény, Ipar u. 1.) a Vásárosnamény 4246/2; 4246/3; 481/2 hrsz. 

alatti ingatlanokon megvalósuló falemezgyártó - irányított szálforgács lemez (OSB) – tevékenység 

végzésére a 1859-17/2017. számú jogerős egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.  

A Kormány 102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelete az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. A Nyíregyházi Törvényszék 

Cégbíróságának Cg.15-09-060317/266 számú végzése alapján a gazdasági társaság neve SWISS 

KRONO Kft.-re változott. A rendelet 3.§ (2) bekezdése értelmében a határozat fellebbezésre tekintet 

nélkül végrehajtható.  

A SWISS KRONO Kft. (4800 Vásárosnamény, Ipar u. 1.) megbízásából eljáró Pannon Natura Kft. (1112 
Budapest, Törcsvár u. 16.) 2017. augusztus 16-án kérelmet nyújtott be a főosztályra az 1859-17/2017. 
számú egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozóan.  

Az engedélyeztetésre kerülő tevékenység: 

A változtatás lényege, a már meglévő ragasztó anyag keverés mellé újabb, több komponensből és 

katalizátorból álló, formaldehidet tartalmazó ragasztó anyag bekeverési és adagolási lépés beépítése a 

meglévő berendezésekhez. 

A felhasználandó ragasztó anyagok és segédanyagok tárolása a meglévő tartályparkban, a már meglévő 

2 db paraffin emulziós tartályban, tisztítása után MUF vagy MUPF alapanyag lesz tárolva, valamint egy 

db 40 m3-re tervezett új folyadéktartályban ammónium nitrát oldat karbamiddal keverve kerül tárolásra. A 

két, szintén új alapanyag, az ammónium szulfát és a karbamid szilárd formában kerül tárolásra a többi, 

már meglévő alapanyaggal együtt. Innen kerülnek az alapanyagok zárt csővezetéken az enyvkonyhának 

nevezett helyiségbe, ahol a zárt rendszerű keverést végzik.  

Az enyvkonyhában történik az OSB lapok előállításához szükséges kötőanyag vízzel és más 

adalékanyagokkal (karbamid) történő hígítása, hogy a kötőanyagnak a forgácsokra való felvitele 

lehetséges legyen. A szükséges vízmennyiséget egy hőcserélővel a gyártási receptúra által megadott, a 

lapgyártáshoz szükséges hőmérsékletre melegítik.  

A ragasztó anyagok bekeverése két, egymással párhuzamos munkafolyamatban zajlik. 

Egyik folyamat, mely során 5,6 sz.a. tonna/h fedőréteg anyagot, mely az OSB lap fedőrétege lesz, egy 

enyvező dobban 862 kg/h MUF gyantával (előzetesen összekevert MUF gyanta, karbamid oldat és víz 

vegyülete), 204 kg/h emulzióval és 2,8 kg/h edzővel (ammónium –szulfát oldat) megnedvesítik. A 

kötőanyag és adalékanyagok porlasztása atomizereken keresztül történik. A kötőanyagokat és egyéb 

adalékokat receptúra szerint adagolják. Az ilyen formában megnedvesített fedőanyagot a terítőgép 

készlettartályaiba továbbítják. 

A másik, ezzel párhuzamos bekeverési folyamat során 13 sz.a. tonna/h közbensőréteg anyagot, mely az 

OSB lap középrétege lesz, enyvező gépben 1595 kg/h MUF gyantával, 119 kg/h emulzióval és 163 kg/h 

edzővel (ammónium-nitrát oldat) megnedvesítik. A karbamidot por formájában is adagolhatják a 
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középréteghez. A kötőanyag felvitele a száraz forgácsra porlasztókon keresztül történik. A 

kötőanyagokat és egyéb adalékokat receptúra szerint adagolják. Az ilyen formában megnedvesített 

középréteget a terítőgép készlettartályaiba továbbítják. 

Az OSB lapok gyártása során a fedő és középréteghez különböző vagy azonos típusú gyantát 

használnak. Amennyiben a gyártás során a fedő- és középrétegben kizárólag MDI gyantát használnak, a 

kész termék nem tartalmaz formaldehidet és nem történik emisszió. Formaldehid emisszió csak a kész, 

MUF 4сх (fedő- és középrétegben használandó) gyantát tartalmazó OSB lapoknál észlelhető. 

Az új ragasztóanyag összetevői két pontforráson jelenhetnek meg: A P84 (prés páratisztítás), illetve a 

P81 (nedves elektrofilter) kivezetésein.  

A beadagolt formaldehidet tartalmazó ragasztó komponensek elszívása a prés páratisztítás (P84) 

pontforráshoz tartozik. Az elvezetett szennyezett levegőből zárt rendszerben vízbepermetezéssel 

(recirkuláció) választják le a faforgácsot, a formaldehidet, a fenolt és az ammóniát. Utóbbi három anyag 

jól oldódik a vízben. A használt vizet elválasztják az elszívott nedves faforgácstól és az visszakerül a 

rendszerbe. A nedves faforgács a vándorrostélyos kazánban ég el (P81), amelyhez nedves elektrofilter 

berendezés csatlakozik. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2.§ (3) d) pontja szerint az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárás szempontjából jelentős változtatás: „az üzemeltetésben, annak körülményeiben, 
funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy 
változtatás, amely a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását 
kedvezőtlenül befolyásolja, így a bővítés vagy változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha – 
feltéve, hogy ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben meghatároztak – önmagában eléri a 2. számú 
mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket.” 

A tervezett tevékenység jelentőségének megítélésére a Swiss Krono Kft. egyeztetést kezdeményezett a 

Főosztállyal. Az egyeztetésen megállapításra került, hogy az újonnan felhasználni tervezett 

ragasztóanyag az eddigiektől eltérően formaldehidet tartalmaz, ami a tevékenység környezetre, emberi 

egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolhatja, ezért a Főosztály a tervezett változtatást 

jelentősnek ítélte meg. 

A kérelmet megvizsgálva a Főosztály 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. Az eljárás igazgatási 

szolgáltatási díja a Díjrendelet 3. melléklet 5. [Papíripar, faanyag-feldolgozás, textilipar, élelmiszeripar] 

és 10.1. pontja [A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében foglalt 

felülvizsgálat] alapján: 1-9. pontban foglalt díjtétel 50%-a, jelen esetben 600.000,- 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, melyet 

a SWISS KRONO Kft. a 1859-21/2017. számú végzés alapján megfizetett, egyéb eljárási költség nem 

keletkezett. 

A Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 25/B. § (2) bekezdésének és 

21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a kérelem és a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását követően a 

nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé, egyidejűleg a 

1859-30/2017. sz. ügyiratában megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység helye 

szerinti település, Vásárosnamény Város Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

A kifüggesztés időtartama alatt sem a Főosztályhoz, sem az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett 

lakossági észrevétel. 
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A Főosztály a 1859-31/2017. számú levelében az eljárás megindulásáról ismert ügyfélként értesítette a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), valamint a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati 

Osztályt (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.). 

 

A Főosztály az eljárás során a 1859-32/2017. számú ügyiratban a környezetvédelmi és 

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

Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatósági 

állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14.) 36500/3723-12/2017.ált. (saját szám:2988-7/2017.) számú szakhatósági állásfoglalásában a 

határozat rendelkező rész 7.1. pontjába foglalt előírásait az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály 2017. augusztus 18-án érkezett 1859-32/2017. számú megkeresésében a SWISS KRONO 

Kft. (4800 Vásárosnamény, Ipar u. 1.) Vásárosnamény 4246/2, 4246/3 és 481/2 hrsz.-ú ingatlanokon 

folytatott tevékenység végzésére kiadott 1859-17/2017. számú egységes környezethasználati engedély 

módosításának ügyében szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a 

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

A Főosztály fenti megkeresésében az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 
valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, 
illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása 
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 vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, az egységes 

környezethasználati engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, 

tekintettel arra, hogy a tevékenység egyedi kutas vízellátása, a technológiai szennyvizek elhelyezése, 

előtisztítása, valamint a csapadékvizek tisztítása és elvezetése a vonatkozó jogszabályi követelmények 

és a rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartásával biztosítható. Vízbázis és vízvédelmi 

szempontból az eljárás tárgyát képező tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre az előírások 

betartása mellett káros hatása nincs.  

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

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: 

 A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet alapján Vásárosnamény település a felszín alatti víz szempontjából fokozottan 
és kiemelten érzékeny területen helyezkedik el. 

 Az üzemi terület Dél-Nyugati része érinti Vásárosnamény település távlati vízbázisának Ht. 
5422/3/2003. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete B zónáját. 
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Fentiek figyelembe vételével a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 1. a) 

pontja alapján a felszín alatti víz szempontjából az üzem Dél-Nyugati része fokozottan érzékeny, 

egyéb területei érzékeny területre esnek.  

 A Swiss Krono Kft. az egységes környezethasználati engedély módosítását arra való tekintettel 
kérte, hogy az általa használt ragasztó (MDI) anyagellátásban, beszerzésben fennakadás 
tapasztalható, így a további működéshez elengedhetetlen újfajta ragasztó anyag technológiába 
történő beillesztése.  

A változás nem érinti a teljes technológiát, a már meglévő ragasztó anyag keverés mellé újabb 

(több komponensből és katalizátorból álló, formaldehidet tartalmazó) ragasztó anyag bekeverési és 

adagolási lépést építenek ki a már meglévő berendezésekhez. A telepítendő technológiai lépés 

teljesen zárt. 

A felhasználandó ragasztó anyagok és segédanyagok tárolása a meglévő tartályparkban, a már 

meglévő 2 db paraffin emulziós tartályban, tisztítása után MUF vagy MUPF alapanyag lesz tárolva, 

valamint egy db 40 m3-re tervezett új folyadéktartályban ammónium nitrát oldat karbamiddal 

keverve kerül tárolásra. Innen kerülnek az alapanyagok zárt csővezetéken az enyvkonyhának 

nevezett helyiségbe, ahol a zárt rendszerű keverést végzik. A ragasztóanyag adagolása a 

présgépbe lényeges változás nélkül történik. 

A kiegészítő technológiai módosítással kapcsolatban nem létesülnek új vízilétesítmények, 

vízimunka nem valósul meg, a telephely vízigénye és a keletkező szennyvíz mennyisége nem 

változik.  

 Az Interspan Faipari Kft. (4800 Vásárosnamény, Ipari u. 1.), mint engedélyes részére a 
Vásárosnamény 4246 hrsz. alatt lévő üzem vízellátására, szennyvíz és csapadékvíz elhelyezésére 
a 4305-24/2016. számú határozattal kiegészített, 4041-4/2017., 4305-19/2016, 8689-4/2006. és 
234-24/1999. számú határozatokkal módosított 5776-5/1981. számú (vksz.: 14/27-1966.) vízjogi 
üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek érvényességi ideje 20.24. május 31. 

 A gyár technológiai vízbeszerzését biztosító 1/A. számú (vksz.: 14/142-1994.) mélyfúrású kútja az 

4038-4/2017., 1120-1/2015. és 12841-1/2006. számú határozatokkal módosított 234-07/1995. 

számú, a 2. számú (vksz.: 14/89-1975.) mélyfúrású kútja a 4040-4/2017., 1119-1/2015. és H-3059-

6/2004. számú határozatokkal módosított 858-5/1976. számú  vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik. Mindkét vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2025. január 31. 

 A gyár tűzi-vízbeszerzését biztosító 1. számú (vksz.: 14/200-2002.) mélyfúrású kútja a 1039-

4/2017., 1121-1/2015. számú határozattal módosított H-5059-4/2004. számú vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkezik, a 2. számú tüzivíz kútja (vksz.: 14/201-2002.) 4830-8/2016. vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Mindkét vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 

2025. január 31. 

 A telephelyen az üzemanyagtöltő mellett lévő 1 db talajvízfigyelő kút 4042-4/2017.számú 

határozattal módosított 1134-6/2008. számú (vksz.: 14/241-2007.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2018. 05. 15. 

 Az üzem szociális célú vízellátás közműhálózatról, technológiai és tűzi-vízellátása egyedi kutas 
vízellátó rendszerekről biztosított. A fejlesztésekkel a napi gyártás-technológiai vízszükséglet 
megnőtt, mellyel együtt sor került a meglévő egyedi kutas vízbeszerző, vízellátó, vízkezelő 
rendszerek teljes körű felülvizsgálatára, szükség szerinti átalakításra, fejlesztésre is.  

 Az üzem szociális szennyvízelvezetése városi közcsatornába vezetéssel történik. A telephelyen a 
technológiában használt vizek újrahasznosítására nincs mód.  

 A megvalósítandó gépjármű mosónál víz-visszaforgató rendszer fog üzemelni, mely jelentősen 
csökkenti a felhasznált víz mennyiségét. A jármű mosóban keletkező és újra-használatra nem 
kerülő előtisztított szennyvíz vízzáró tartályban kerül gyűjtésre. A megvalósításra kerülő új elő-
tisztítórendszerről távozó szennyvíz zárt vízzáró tárolóban kerül gyűjtésre, majd vagy szippantó-
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kocsival szállítják a városi szennyvíztisztító telepre, vagy közvetlenül bekötővezetéken át kerül 
bevezetésre a városi csatornahálózatba. 

 A további technológiai helyeken keletkező, vízzáró tartályokban gyűjtött szennyezett vizek szintén 
szippantó-kocsivak kerülnek elszállításra a telephelyről, a benne lévő szennyező anyag 
függvényében a városi szennyvíz tisztító telepre, illetve amennyiben az összetétele miatt ez nem 
megoldható, az eredetét és összetételét alapul véve az adott hulladék-kódra engedéllyel rendelkező 
veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék kezelőnek kerül átadásra. 

 A telephelyen keletkező csapadékvizek a betonozott területekről részben elpárolog, részben a 
csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül a Ludényosi belvíz csatornába kerül bevezetésre. A 
burkolatlan területeken a csapadékvíz elszikkad. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint (5) bekezdése 

alapján a rendelet 1. számú melléklet szerinti veszélyes anyagok felszín alatti vízbe, időszakos 

vízfolyásba történő közvetett bevezetése a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny vagy 

kevésbé érzékeny területen olyan alacsony koncentrációban vagy kis mennyiségben engedélyezhető, 

hogy a felszín alatti víz minőségének romlása sem a közeli, sem a távoli jövőben nem következhet be, 

és a vízvédelmi hatóság meggyőződött róla, hogy a felszín alatti vízre - különösen annak minőségére - 

gyakorolt hatás hatékony figyelemmel kísérése megfelelő módon biztosított. 

Az üzem gépjárműforgalommal, munkagépekkel terhelt munkaterületeiről lefolyó csapadékvizek olajjal 

szennyeződhetnek és, mivel a rendelet 1. számú mellékletében az olaj K1 minősítésű veszélyes 

anyagként szerepel (ásványolajok és más szénhidrogének), ezért indokolttá vált az üzemi csapadékvíz 

elvezetés és csapadékvíz tisztítás teljes körű szaktervezői felülvizsgálata, és a szükséges 

beavatkozások, fejlesztések megvalósítása, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének 

megelőzése, kizárása érdekében. A felszíni és felszín alatti vizek állapotának nyomon kisérésére pedig 

monitoring kialakítása szükséges.  

Az üzemi gépjármű mosóhely környezetszennyezést kizáró kialakítása, vízzáró lehatárolása a 

mosóhelyről környezetbe történő szennyezőanyag kijutás, elszivárgás kizárása érdekében, a keletkező 

mosóvizek megfelelő előtisztítása pedig a befogadó közcsatorna, illetve szennyvíztisztító telep 

védelmében elengedhetetlen. 

A fenti vízvédelmi, vízgazdálkodási követelmények érvényesítésére rendelkeztem, figyelemmel a kijelölt 

ivóvízbázis közvetlen közelségére is.  

A vízilétesítmények megvalósításához, átalakításához, megszüntetéséhez, majd használatba vételéhez 

szükséges vízjogi létesítési engedély és vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséről a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 5. §-a, a vízjogi engedélyezési 

eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-a és 2. sz. 

melléklete, valamint 6. §-a alapján rendelkeztem. 

Az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján az gyári tevékenységhez 

kapcsolódó létesítmények előírások szerinti megvalósítása, átalakítása és üzemeltetése nem jelent 

veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletre, ivóvízbázisra. A telephelyről kivezetett tisztított 

csapadékvízzel esetlegesen kikerülő szennyező anyagok észlelésére, a talajvíz és felszíni víz esetleges 

szennyeződésére a csapadékvíz felszíni befogadóba vezetésénél kialakítandó monitoring szolgál. 

Az üzemanyagtöltő helyen létesült, 4042-4/2017.számú határozattal módosított 1134-6/2008. vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkező talajvízfigyelő kút monitoring tevékenységéhez kapcsolódó 

adatszolgáltatás FAVI rendszer Környezethasználati Monitoring alrendszerén történő teljesítéséről a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34.-35. §-a alapján rendelkeztem. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 
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környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja által 

megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi 

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

Az INTERSPAN Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság Vásárosnaményban megvalósuló beruházásával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 102/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. Törvény 

5.§ (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés 

beérkezését követő naptól számított 15 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 az eljárás során a 1859-33/2017. számú ügyiratban a környezetvédelmi és 

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

Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pont szerinti szakkérdés 

vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztályát kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/01245-2/2017. számú szakkérdés vizsgálata tárgyú iratában a Vásárosnamény 

4246/2, 4246/3, 481/2 hrsz. alatti ingatlanokon felemezgyártás és irányított szálforgács lemez (OSB) 

gyártás végzésére kiadott 1859-17/2017. számú egységes környezethasználati engedély módosítása 

ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt, állásfoglalását az alábbiak szerint 

indokolta: 

„A SWISS KRONO Kft. (4800 Vásárosnamény, Ipar u. 1.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12- 

14.) előtt a Vásárosnamény 4246/2; 4246/3; 481/2 hrsz. alatti ingatlanokon folytatott falemezgyártás és 

irányított szálforgács lemez (OSB) gyártás végzésére kiadott 1859-17/2017. számú egységes 

környezethasználati engedélyének módosítására irányuló 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 Főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70.§-ának, a környezeti hatásvizsgálati és az 

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

(10), (11) bekezdés rendelkezéseire a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy az OSB lapok gyártásával összefüggő tevékenység 

kérelem szerinti módosítása (újfajta ragasztó anyag technológiába történő beillesztése) esetén, jelentős 

környezeti terhelés nem valószínűsíthető, szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás 
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kialakulására a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet következtetni, erre tekintettel a rendelkező 

részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

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 SWISS KRONO Kft. (4800 Vásárosnamény, Ipar u. 1.) megbízásából eljáró Pannon Natura Kft. az 

egységes környezethasználati engedély módosítási kérelméhez csatolta a felhasználni tervezett MUF 

4cx gyanta és egyéb kötőanyagok, adalékanyagok, mint ammónium-nitrát, ammónium-szulfát, karbamid 

biztonságtechnikai adatlapját. A MUF gyanta formaldehidet tartalmaz, amely légszennyező anyagként 

két pontforráson jelenhet meg: a P84 Prés páratisztítás, illetve a P81 Szárítás/nedves elektrofilter 

megnevezésű légszennyező pontforrásokon.  

A benyújtott dokumentáció tartalmazta a P81 és P84 légszennyező pontforrások hatásterületének 

meghatározását. A hatásterület a kibocsátó forrásoktól 335 m, illetve 238 m sugarú kör által határolt 

terület. A környezethasználó a P81 légszennyező forrás esetében formaldehid kibocsátási koncentrációt 

1,8 mg/Nm
3
, a P84 légszennyező forrás esetében 1,2 mg/Nm

3
 értékűnek határozta meg.  

Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető 

legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a fa alapanyagú lemezek gyártása 

tekintetében történő meghatározásáról szóló a BIZOTTSÁG (EU) 2015/2119 Végrehajtási 

Határozatában (2015. november 20.) foglaltaknak legkésőbb 2019. november 24-ig kell megfelelnie a 

telephelynek. A környezethasználó formaldehid tekintetében a BAT következtetésnél szigorúbb 

kibocsátást vállalt, ezért a kibocsátási határérték megállapításánál a főosztály egyedi kibocsátási 

határértékként ezen kibocsátási koncentráció értéket írta elő kibocsátási határértékként. 

A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lv. rendelet) 22.§ (3) 

bekezdés szerint a területi környezetvédelmi hatóság a légszennyezettségi határérték betarthatósága 

érdekében, a jogszabályban előírt kibocsátási határértéknél szigorúbb kibocsátási határértéket is 

előírhat. 

A Főosztály megállapította, hogy a 12 µ/m
3
 légszennyezettségi határérték a megállapított egyedi 

kibocsátási határértékek mellett betartható. 

A P81 légszennyező pontforrásra a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 

VM rendelet) 7. § (1) bekezdése alapján a rendelet 6. melléklet 2.2.9. és 2.3.1.3., 2.3.1.4. sor szerinti 

általános, a 7. § (2) bekezdése alapján a rendelet 7. melléklet 2.37.1. pontja szerinti eljárás-specifikus 

technológiai kibocsátási határértékek kerültek megállapításra, a pontforrás formaldehid kibocsátási 

határétékét a főosztály a tervezett kibocsátási koncentráció értékkel megegyezően egyedi kibocsátási 

határértékként állapítja meg. 

A P84 légszennyező pontforrásokra VM rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a rendelet 6. melléklet 2.1.1. 

és 2.3.1.3., 2.3.1.4. sor szerinti általános technológiai kibocsátási határértékek kerültek meghatározásra. 

A pontforrás formaldehid kibocsátási határétékét a főosztály a tervezett kibocsátási koncentráció értékkel 

megegyezően egyedi kibocsátási határértékként állapítja meg. 

Mivel a 1859-4/2017., a 3773-17/2016., a 2919-31/2015., 2919-24/2015. számú határozatok az 

egységes környezethasználati engedély egységes szerkezetbe foglalása során nem került hatályon kívül 

helyezésre ezért a Főosztály jelen határozattal hatályon kívül helyezi azokat. 
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A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 20/A.§ (10) bekezdése szerint a 

Főosztály az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az 

engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi 

szükségessé. 

Mivel a módosítás törvényi feltételei fennállnak, ezért az egységes környezethasználati engedély a 

határozat rendelkező részében foglaltak szerint módosításra került. 

Jelen határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről 

szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rend. 20/A. § (10) bekezdése alapján, a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) szerinti 

formában és a 72. § (1) szerinti tartalommal hoztam. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1), 99. § (1) 

bekezdése biztosítja. A fellebbezés díjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2.§ (5) bekezdése és az 3. sz. 

melléklet 10.2. alszám alapján rendelkezett a Főosztály. 

A Főosztály környezetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) 

pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A.§ (1) bekezdése állapítja meg.  

A határozat nyilvános közzétételéről a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése 

értelmében gondoskodok. 

A határozatot a Ket. 80.§ (4) bekezdése alapján megküldöm a tevékenység gyakorlásának helye szerinti 

település önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy azt a kézhezvételt követően tegye közszemlére. 

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon kell közöltnek tekinteni a 

2006. évi LIII. tv. 2. § (2) bekezdése alapján. Az így közölt döntés ellen a közlést követő 15. napig 

jogorvoslati jogot (fellebbezési jogot) biztosítottam a Ket. 98. § (1) bekezdése szerint. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 28 § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

A határozatot a Pannon Natura Kft. (1112 Budapest, Törcsvár u. 16.), mint meghatalmazotton keresztül 

küldöm meg a környezethasználó részére. 

 

Nyíregyháza, 2017. szeptember 14. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés 

főosztályvezető 
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Határozatot közöljük: 

Postai úton 
1. Pannon Natura Kft. (1112 Budapest, Törcsvár u. 16.) + térti 
2. Irattár 

Hivatali kapun keresztül elektronikus úton 
1. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.)  
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály     (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.)  
3. Vásárosnamény Város Jegyzője    (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.)  
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály  (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) 
5. Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 
6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Építésügyi Osztály  

 

Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül elektronikus 

úton 

 


