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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a Szikla-Terv Kft. 

(4813 Gyüre, Árpád út 76., továbbiakban: környezethasználó) által meghatalmazott East-Limit Kft. 

(4342 Terem, 0152/2 hrsz.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Nyírbátor 1018/4 hrsz. alatti telephelyen 

tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység megvalósításából nem 

feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati 

engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály hatáskörébe tartozó alábbi véglegessé vált 
engedély beszerzése szükséges: 
 
Hulladékgazdálkodási (hasznosítást megelőző előkezelési, hasznosítási) engedély. 
 
Az üzemeltetőnek a tevékenység megkezdése előtt zajkibocsátási határérték megállapítását 

kell kérnie a Főosztálytól. 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2551-1/2020.ált. 

számú szakhatósági állásfoglalásában a Nyírbátor 1018/4 hrsz. alatti telephelyen tervezett nem 

veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység megvalósításához az alábbi előírások betartása 

mellett hozzájárult: 

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

2. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, 
hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani 
közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések 
méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben 
megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 

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

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

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

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

7. A lebetonozatlan területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből, vagy 
átalakulási termékeiből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgása nem 
okozza a minőségi állapotának romlását.  

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

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

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

nem mentesít. 

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

írásban be kell jelenteni. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 1922-1/2020. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, 

mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

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

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

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

véglegessé. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül 

adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak 

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, 

vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

A fellebbezési díjat 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 felterjesztéséről dönthet. 
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INDOKOLÁS 

 

A környezethasználó által meghatalmazott East-Limit Kft. (4342 Terem, 0152/2 hrsz.) 2020. február 

27-én a Nyírbátor 1018/4 hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási 

tevékenység megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat iránti kérelmet és dokumentációt nyújtott 

be a Főosztályra. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítette el.  

A tervezett tevékenység bemutatása: 

Az UNILEVER Magyarország Kft. Nyírbátor 1018/4 hrsz. alatti, új telephelyének kialakításához 

szükséges az ott meglévő műszaki létesítmények és azok szilárd burkolatának elbontása, mely 

tevékenységet a Szikla-Terv Kft. fogja végezni. A bontást követően a Szikla-Terv Kft. nem veszélyes 

hulladék hasznosítási tevekénységet tervez végezni, melynek során a hasznosított, termékké 

minősített beton és tégla darálékot, mint építőipari alapanyagot helyben kívánják felhasználni.  

A tevékenység során kitermelt beton és tégla 100%-ban újrahasznosításra kerül a helyszínen. 

A tevékenység volumenét a hulladékhasznosításra használt gépek kapacitása határozza meg: 

- 2 db hulladék feldolgozó gép (Extec C10 kődaráló), melyek kapacitása 200 t/h.  

A bontás során keletkező hulladékok becsült mennyisége:   

- fémhulladék: 1.785 t  

- beton: 12.005 m
3
 (2,2 t/m3 térfogattömeggel számolva 26.411 t),  

- tégla: 2.420 m
3
 (2,5 t/m3 térfogattömeggel számolva 6.050 t).  

A hasznosítandó építési-bontási hulladék teljes mennyisége: 32.461 t  

  

A hasznosítás időtartalma: 6 hónap (szakaszos üzemben), az effektív hulladékhasznosításra fordított 

munkavégzés max. 60 nap (napi átlagosan 4 óra munkavégzés mellett). A tervezett 

hulladékhasznosítás kapacitása: 380,5 t/nap. 

A tervezett tevékenység során állandó létesítmények kialakítására nem kerül sor.  

A területen kialakítandó terek: 

 - átmeneti tárolótér (a hasznosításra váró hulladékoknak),  

- szelektáltan tárolt kezelt hulladék/termék,  

- manipulációs/törési tér (ezen a területen történik a hulladékok törése, rakodása). 

A telephelyen a hulladékok tárolása betonozott területen történik. A hulladékhasznosításra használt 

terek teljes nagysága: 3.075 m
2
. 

A hulladék hasznosítás kódja a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet alapján:  

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

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását). 

 

A hasznosítást megelőző előkészítés az R5 kódszámú kezelés érdekében történik, melyek az 

alábbiak:  

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);  

- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)  

- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).  

A bontás során a területen található, a korábbi tevékenységgel összefüggő létesítmények beton és a 

téglából kirakott alapjai kerülnek elbontásra. A kivitelezés helyszínén a hulladékok előkezelését 

félmobil törőgéppel végzik. A feltört és kitermelt elemeket homlokrakodó rakja fel a szállító járművekre. 

A szállító tehergépkocsik az előkezelés megkezdéséig depóniában tárolják a hulladékokat, fajtánként 

elkülönítve. A kezelésre váró építési és bontási hulladékok feladása homlokrakodóval vagy 

szállítószalaggal történhet a berendezésbe. A berendezés alsó részén található vibrációs adagoló 

továbbítja a törendő anyagot a törőgépbe. A törőgépből kikerülő anyag depóba kerül, ahol az 

osztályozógép a törőgépről lekerülő anyagot méret szerint szétválasztja.  

A hulladékhasznosító technológia készterméke a minősített építési termék, amely felhasználható 
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töltés építésre az Útügyi Műszaki Előírás (ÚT 2-3.207:2003.) műszaki előírásainak megfelelően 

útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegeihez, valamint az Útügyi 

Műszaki Előírás (ÚT 23.601:2003.) műszaki előírásainak megfelelően útépítési zúzott kőanyagként.  A 

finom frakcióként kikerülő rostált talajt, homokot tereprendezéshez, park építéshez hasznosítják. A 

hasznosításra kerülő hulladékstátuszból kivonásra kerülő terméket a területen szelektíven deponálják 

és a várható beruházás során felhasználják. 

A hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódja, mennyisége:  

 - 17 01 01 beton: 26.411 t,  

 - 17 01 02 tégla: 6.050 t.  

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

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

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

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

melléklet 107. a) pontja (nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) alapján a 

tervezett tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

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

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

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

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

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. 

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

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

igazgatási szolgáltatási díjköteles. 

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

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

keletkezett. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) 

bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 1922-1/2020. számon 

függő hatályú döntést hozott.  

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

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

közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 1922-2/2020. számon a 

telepítés helye szerinti település, Nyírbátor Város Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a 

közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt a tárggyal 

kapcsolatosan sem a Főosztályhoz, sem Nyírbátor Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály a 1922-3/2020. ügyiratszámú levelében az Ákr. 25. § (1) bekezdése, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

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

szerinti nyilatkozattételi lehetőségéről. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az 1332-2/2020. számon a következő tájékoztatást adta:  

„A megkeresésében szereplő Nyírbátor 1018/4 hrsz.-ú ingatlan a rendelkezésemre álló adatok alapján 

nem képezi sem az országos, vagy helyi jelentőségű védett természeti területek, sem az európai 

közösségi jelentőségű (Natura 2000) természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatának részét. 

Az Előzetes Vizsgálati Dokumentációban foglaltak ellen természetvédelmi szempontból kifogást nem 

emelek, az abban foglaltakat elfogadhatónak tartom. 
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Kérem a telephelyen található nagyméretű, idős platánfa kíméletét a megvalósítás és az üzemeltetés 

során.  

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

környező területek természeti állapotának megőrzésére.” 

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

állásfoglalása, a vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóság állásfoglalása és a 

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

valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 1922-6/2020. számú ügyiratban a környezetvédelmi 

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

30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztályát kereste 

meg. 

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

meg: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/0552-2/2020. számú, szakkérdés vizsgálata tárgyú iratában 

megállapította, hogy a 

„tervezett (hulladékhasznosítás) tevékenység megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi 

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

hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.”  

Állásfoglalását a következőkkel indokolta:  

„A Szikla-Terv Kft. (4813 Gyüre, Árpád u. 76.) megbízásából eljáró East-Limit Kft. (4342 Terem, 

0152/2 hrsz.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Nyírbátor, 1018/4 hrsz. alatti 

telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítás előzetes vizsgálata ügyében kérelmet 

terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó 

feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik.  

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

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

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

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

[A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy: 

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

anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító 

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

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.  

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
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ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. 

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

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

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

meg.” 

A Főosztály a 1922-5/2020. számú végzésben az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

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

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. 

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását 

a 36500/2551-1/2020.ált. számon előírásokkal adta meg, amely előírások jelen határozat rendelkező 

részében szerepelnek. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály a 2020. március 18-án érkezett 1922-5/2020. számú megkeresésében a Szikla-Terv 

Kft. (4813 Gyüre, Árpád út 76.) által kérelmezett, Nyírbátor 1018/4 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nem 

veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység megvalósításának előzetes vizsgálata ügyében 

indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló 

kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

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

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

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

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak 

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

gyakorol.” 

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

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a 

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

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

meg:  

 Az Unilever Magyarország Kft. telephelyére fejlesztés keretében több új kiszolgáló, termelő és 

logisztikai épületet tervez kialakítani.  

Az új telephely kialakításához szükséges a meglévő műszaki létesítmények és azok szilárd 

burkolatának az elbontása. A tervezett tevékenység során a lebontott létesítmények anyagát újra 

kívánják hasznosítani. 

 Az Unilever Magyarország Kft. nyírbátori telephelyén (Nyírbátor 1018/4 hrsz.) a Szikla-Terv Kft. 

nem veszélyes hulladék hasznosítási tevekénységet tervez végezni, melynek során a beton és 

tégla darálékot, mint építőipari alapanyagot helyben használnának fel. A tervezett működés 

időtartama 6 hónap. 

 A tervezett tevékenység során állandó létesítmények kialakítására nem kerül sor, azonban egy 

várható elrendezés meghatározható.  

A területen kialakítandó terek: 

- átmeneti tárolótér (a hasznosításra váró hulladékoknak) 

- szelektáltan tárolt kezelt hulladék/termék, 

- manipulációs/törési tér (ezen a területen történik a hulladékok törése, rakodása). 

 A telephelyen a hulladékok tárolása betonozott területen történik. A hulladéktároló helyhez vezető 

és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló területen belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér 

burkolata egységes és egybefüggő módon került kialakításra a bontási műveletek során. A 

hulladékhasznosításra használt terek teljes nagysága: 3075 m
2
.  
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 A szociális tevékenység a szomszédos telepen történik. A telepen a vízellátást közüzemi 

vízzel oldják meg. A kommunális szennyvíz elvezetése szintén közüzemi rendszeren 

keresztük történik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

A tevékenység során a vállalkozó palackozott vizet és mobil WC-t biztosít a területen. 

 A csapadékvíz a burkolatlan felületeken a talajba szivárog. 

 A vizsgált területen a megütött vízszint 3 m alatti. 

 Normál üzemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatással nincs a felszín alatti vizekre. 

 A területen tárolt építési-bontási hulladékokból csurgalékvízre nem kell számítani, a tárolt 

hulladék jellegéből kifolyólag. A tárolt hulladékból szennyezőanyag kioldódás nem várható, a 

csapadékvíz szennyeződése kizárható. 

A hatás a vizek tekintetében – az előírások betartása mellett – semleges. 

A terület vízföldtani adottságaiból következik, hogy az esetleges felszíni szennyezés veszélyezteti 

a felszín alatti víztesteket, ezért a tevékenység során fokozott figyelemmel kell eljárni a 

szennyezés megelőzése érdekében. A megfelelő műszaki állapotú, karbantartott munkagépek és a 

szakszerű munkavégzés nem okozhatja a felszín alatti víztestek szennyezését. 

A munkagépek tankolása és esetleges szervízelése a munkaterületen a környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelően történik. Az esetleges túltöltések megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-

gátló szeleppel kell ellátni, melynek következtében elkerülhetők az üzemanyag elfolyások. A talajra 

esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó erő- és munkagépek, 

valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. 

Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést. 

A megfelelő műszaki állapotú, karbantartott munkagépek és a szakszerű munkavégzés nem 

okozhatja a felszín alatti víztestek szennyezését. 

A mélységi vizek veszélyeztetettségét vonatkozásában megállapítható, hogy a térség vízföldtani 

felépítéséből látható, hogy a vízadó rétegeket több jól fejlett agyag, ill. iszapos agyag réteg védi a 

felszíni szennyezésektől. 

 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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbá megállapította, hogy Nyírbátor település a 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából a fokozottan és kiemelten érzékeny területek 

közé került besorolásra. 

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

telephely közüzemi vízbázist nem érint. 

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

vonatkozó követelményeknek. 

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

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

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

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

irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi 

szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.  

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

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

károsítana. 



 8 

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

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

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

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

megfelelőséget. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen tervezett tevékenység a rendelkező 

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

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

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

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

biztosítható.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. 

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

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. §-nak megfelelő tartalommal hozta 

meg. 

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

és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. 

(IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. 

számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

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

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

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

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

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Levegőtisztaság-védelem:  

A tevékenységet meglévő telephelyen folytatják, új infrastruktúra nem létesül. A technológia létesítése 

a tevékenységhez szükséges gépek beszállítását, a gépek telepítési helyének kialakítását jelenti. A 

tervezett tevékenység során keletkező légszennyező anyagok diffúz módon terhelik a környezetet.  

A dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete: a felületi 

forrás középvonalától számított 30,9 m. 

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

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

vonalszerű légszennyezés az érintett út jelenlegi járműforgalmához képest jelentős mértékben nem 

növekszik. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Környezeti zaj:  

A tevékenységgel érintett ingatlan gazdasági területen helyezkedik el. Az ingatlant északról gazdasági 

és lakóterület, délről, nyugatról és keletről lakóterület határolja. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a bontási munkálatok zajvédelmi szempontú 

hatásterületén belül nem helyezkedik el zajtól védendő létesítmény, így a Főosztály előírást nem tett. 

A benyújtott dokumentáció szerint a hulladékgazdálkodási tevékenység zajvédelmi hatásterületének 

határvonala a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán kívülre esik, ezért az 

üzemeltetőnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése és (3) b) pontja alapján a tevékenység megkezdése előtt 

zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Főosztálytól. 
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Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

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

járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

Zajvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A hulladékhasznosítást megelőző előkezelési, hulladékhasznosítási tevékenység végzéséhez 

hulladékgazdálkodási engedély beszerzése szükséges, melyre vonatkozóan a határozat rendelkező 

részében előírást tettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2.§ (1) bekezdés 7., 20., 36.  

pontja, és 15.§ (2) bekezdése alapján. Az engedélykérelem tartalmi követelményeit a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről 

szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

nem indokolt. 

A hulladéktárolás stabilizált szilárd aljzaton történik. A tárolt hulladék összetételéből adódóan 

csurgalékra nem kell számítani. A tevékenység során feldolgozott hulladékok nagy része kikerülve a 

hulladékstátuszból termékként, építési alapanyagként hasznosul. A hulladékgazdálkodási 

tevékenység során csak kis mennyiségben képződnek másodlagos hulladékok. A keletkező, ill. 

visszamaradó hulladék nagyrészt az előtörés során kiválogatott a hulladékban néhány százalékban 

megtalálható fémfrakció (vasbeton elemek) lesz. A várható másodlagos hulladékok engedéllyel 

rendelkező hulladékhasznosítónak kerülnek átadásra. 

A tevékenység során képződő karbantartási, kommunális és másodlagos hulladékokat gyűjtést 

követően engedéllyel rendelkező hulladékhasznosítónak adják át.   

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

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

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását). 

A hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódja, mennyisége:  

 - 17 01 01 beton: 26.411 t,  

 - 17 01 02 tégla: 6.050 t.  

 
A hulladékok hasznosítást megelőző előkészítése konkrétan az R5 kódszámú kezelések érdekében 

történik az alábbiak szerint, a 439/2012. Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján:  

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);  

- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);  

- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).  

A hulladékhasznosító technológia készterméke a minősített építési termék, amely felhasználható 

töltés építésre az Útügyi Műszaki Előírás (ÚT 2-3.207:2003.) műszaki előírásainak megfelelően 

útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegeihez, valamint az Útügyi 

Műszaki Előírás (ÚT 23.601:2003.) műszaki előírásainak megfelelően útépítési zúzott kőanyagként.  A 

finom frakcióként kikerülő rostált talajt, homokot tereprendezéshez, park építéshez hasznosítják. A 

hasznosításra kerülő hulladékstátuszból kivonásra kerülő terméket a területen szelektíven deponálják 

és a várható beruházás során felhasználják. 

 

Természetvédelem 

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

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

minősül természeti területnek. A telephely közvetlen környezetében természetvédelmi szempontból 

jelentős terület nem található.  



 10 

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

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

területen védendő növény- illetve állatfaj nem található.  

A rendelkezésre álló adatok alapján és a fentiek figyelembevételével a tervezett beruházás természet- 

és tájvédelmi érdeket nem sért.  

 

A végezni kívánt tevékenységgel kapcsolatban környezetvédelmi szempontból kizáró ok nem 

merült fel és nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely a környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné, valamint a tervezett tevékenység nem 

egységes környezethasználati engedély köteles. 

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

képező tevékenység mely, a területi környezetvédelmi hatóság által kiadott végleges engedély 

birtokában végezhető.  

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

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

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

pontja alapján került sor. 

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

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

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

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

bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és 

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

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

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

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

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

követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése 

alapján. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1) és (2) 

bekezdése és a 118. § (1)-(3) bekezdése biztosítja. 

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

főszáma alapján került meghatározásra. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint 

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

 

Nyíregyháza, 2020. április 06. 

 

Román István 

kormánymegbízott  

nevében és megbízásából  

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 
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Értesülnek : 

Véglegessé válás előtt: 

Elektronikus úton visszaigazolással: 

1. East-Limit Kft. (14517499) 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

4. Nyírbátor Város Jegyzője 

5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

6. Irattár 

 

Véglegessé válás után:   

Elektronikus úton visszaigazolással: 

7. East-Limit Kft. (14517499) 
 

A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


