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Határozat 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a „KE-VÍZ 21” Építőipari 

zártkörűen működő Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21. KÜJ: 100 322 015) 

meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) kérelmére indult előzetes 

vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Nagyhalász 

0211/33 hrsz. ingatlanra tervezett tevékenység – nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól - 

megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a végezni kívánt hulladékgazdálkodási 

tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a Főosztály hatáskörébe tartozó alábbi jogerős 

engedély beszerzése szükséges: 

 

- Hulladékgazdálkodási (gyűjtési, szállítási, hasznosítást megelőző előkezelési, hasznosítási) engedély. 

 

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 előírásai: 

 Levegőtisztaság-védelem: 

- A kiporzás érdekében a telepen minden rakodási műveletet megelőzően az anyagokat 

nedvesíteni kell. 

- Az R-CI 90-90/HP félmobil törőgép nagynyomású vízzel működő, nedvesítő-porlekötő 

rendszerének működését a törőgép üzemeltetése során folyamatosan biztosítani kell. 

Az eljárásba bevont szakhatóság előírása: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/39-1/2018.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a nemveszélyes-hulladék hasznosítási 

tevékenység környezetvédelmi engedélyezéséhez: 

- 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, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

- 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 
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szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség 

romlást. 

- A Nagyhalász 0211/33 hrsz.-ú ingatlan, a Nyíregyháza I. Vízmű és létesítményei Kótaji vízbázisának 

védelmére szolgáló hidrogeológiai védőterület „B" védőövezeti zónájára esik, ahol erősen mérgező 

anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása; veszélyes hulladékártalmatlanító 

és lerakó létesítése, üzemeltetése; házi és egyéb ipari szennyvíz szikkasztása; hígtrágya és trágyalé 

leürítése; települési folyékony hulladéklerakó létesítése, üzemelése; növényvédő szer tárolása, 

hulladékának elhelyezése tilos. 

Egyéb vonatkozásban az ingatlan mindenkori tulajdonosának rendelkezési joga korlátozás alá nem esik. 

- A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket 

nem haladja meg. 

- A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél, a telephely csapadékvíz elvezetésére valamint 

telephelyen kialakított 1. számú sekélymélységű kútra és technológiai vízellátásra vonatkozó érvényes 

vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

- A tervezett tevékenység végzése során igénybevett 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.  

- Azokat a hulladékokat, amelyekből szennyeződés mosódhat ki és a felszín alatti vizek minőségi 

állapotában romlást okozhat kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott fedett területen tárolhatják. 

- A lebetonozatlan területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből vagy átalakulási 

termékeiből, kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás esetén, a felszín alatti vizek 

minőségi állapotában nem okoz romlását.  

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Termőföldvédelmi előírás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály SZ/84/03889-

2/2017. számú nyilatkozata alapján: 

- A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) bekezdésének 

előírásait, amely szerint a szomszédos termőföldeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a 

termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még 

átmenetileg sem tárolható. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztály az 

SZ/NEF/01744-2/2017. számú szakmai véleményében megállapította, hogy a tervezett beruházás végzése 

jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált 

szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz. 

 

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 emelkedik jogerőre. 

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

Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  

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. 
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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 a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály elnevezést és jelen határozat ügyszámát is. 

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

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

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 
INDOKOLÁS 

 
A „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) 9716-1/2017. iktatási számon 2017. november 28-án kérelmet nyújtott be 

a Nagyhalász 0211/33 hrsz. ingatlanon tervezett tevékenység – nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap 

kapacitástól - előzetes vizsgálata tárgyában a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 67. § (1) bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti előzetes vizsgálat 

lefolytatására vonatkozóan a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra (továbbiakban: Főosztály). 

 

A tervezett tevékenység: 

A „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. a Nagyhalász-Homoktanya (Nagyhalász, 0211/33 hrsz.) alatti telephelyén nem 

veszélyes hulladékok (építési és bontási hulladékok) gyűjtésével, szállításával, előkezelésével, valamint 

hasznosításával foglalkozik. A Zrt. a tevékenység végzésére rendelkezik a környezetvédelmi hatóság 2854-

16/2014. és 835-10/2013. sz. hulladékgazdálkodási engedélyével. 

A telephelyen végzett tevékenységek továbbra is megmaradnak, de a tevékenység/technológia kapacitása nő. A 

gyűjteni, szállítani, előkészíteni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék mennyisége összesen 280.000 

tonna/év (880 tonna/nap) mennyiségre nő. 

A Zrt. a hulladékokat a hulladéktermelők telephelyén gyűjti be és bérelt gépjárművekkel beszállítja a Nagyhalász 

0211/33 hrsz. alatt működő telephelyére, vagy a hulladéktermelők szállítják be az építési és bontási hulladékokat 

a telephelyre, vagy a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezet szállítja be a 

hulladékokat a telephelyre.  

A telephelyen az építési és bontási hulladékok gyűjtésre kerülnek, fajtánként elkülönített depóniákban, 

aszfaltozott területen.  

Ezt követően történik a hulladékok válogatása, majd hasznosítása. A hasznosítás ebben az esetben telephelyhez 

köthető - a rostálás és a törés válik hulladékhasznosítási tevékenységgé - mivel az építési és bontási hulladékok 

a technológia végén minősítésre kerülnek, vagyis a hasznosítási műveleten átesett hulladék hulladékstátusza 

megszűnik.  

A gyűjteni, szállítani, előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok:  

 

Megnevezés Azonosító kód Mennyiség (t/év) 

Beton 17 01 01 100.000 

Téglák  15.000 

Bitumen keverék, amelyek különböznek a 17 03 

01-től 
17 03 02 50.000 

Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 

03-tól 

17 05 04 
100.000 

66.400 (R5) 

33.600 (R10) 

Kevert építési és bontási hulladék, amely 

különbözik a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 
17 09 04 15.000 

Összesen:  280.000 
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A hulladékhasznosítás módja:  

A hasznosítás kódja: R5  

- hasznosítás módja: egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 
eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását)  

- felhasználás útalapban, töltéstestben, földművekben, védőrétegben, burkolatalapban, útpadkában, 
térburkolatok alapjaiban, ipari padlóágyazatba,  

- földút stabilizálás kőanyag kiékeléssel.  
 
- A hasznosítás kódja: R10  

- hasznosítás módja: talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös  

- Hasznosítást megelőzően a hulladékok nem kerülnek előkezelésre, mivel fizikai, kémiai tulajdonságai ezt nem 
igénylik, a hulladékokat a Zrt. területek feltöltésére használja.  

A hulladékhasznosítási tevékenységet a Zrt. egy R-CI 90-90/HP félmobil törőgéppel kívánja végezni, melynek 

kapacitása 110 tonna/óra. A törőgép kapacitása határozza meg a telephelyen végezni kívánt tevékenység 880 

t/nap kapacitását. 

Az alkalmazott berendezést a porkibocsátás csökkentése érdekében egy nagynyomású vízzel működő, 

nedvesítő-porlekötő rendszerrel látták el, ami 85%-os porkibocsátás csökkenést eredményezhet.  

A „KE-VÍZ 21” zRt. által kezelt anyagok 

- újrahasznosított kőanyaghalmaz (0/20 és 0/80 előkezelt darált beton),  

- zúzott útpályaszerkezeti anyagok (0/80 előkezelt anyag), 

- újrahasznosítandó építőanyag (0/20 előkezelt anyag), 

- újrahasznosítandó építőanyag (Föld és kövek), 

- bitumenes keverék, 

- tégla megnevezésű anyagok vizsgálatát elvégeztette, a Típusvizsgálati jegyzőkönyveket, a 

Teljesítménynyilatkozatokat és Megfelelőségi nyilatkozatokat a dokumentációhoz csatolták. 

A dokumentáció 6.8. mellékletében csatolták a fenti hulladékok termékeknek való megfeleltetéséről szóló KE-VÍZ 

21 zRt. által kiállított műszaki igazolást, mely az alábbiakat tartalmazza: 

„A „KE-VÍZ 21” Építőipari zRt. nagyhalász-homoktanyai telepére beszállított építési-, bontási hulladékok 

különböző – a cég által gyártani kívánt – építőipari termékek alapanyagaként felhasználható, az e-ÚT 06.03.52 

„Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus alaprétegei”, valamint az e-ÚT 06.02.11 (ÚT 2-1.222:2007) 

„Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai” című útügyi műszaki előírásban szereplő 

követelmények, továbbá az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 „Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben 

használt kötőanyag nélkül és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz” című szabványban szereplő követelmények 

alapján. A különböző hulladékok különböző termékekben más és más arányban felhasználhatók, a termékek fő-, 

és egyéb összetevőinek aránya függvényében, figyelembe véve az alkalmazni kívánt előkezelési, rostálási 

technológiát.” 

 

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

(továbbiakban: 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 9716-1/2017. sz. döntésében függő hatályú végzést hozott. A függő hatályú 

végzéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel az ügy érdemében 2 hónapon belül döntöttem. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

kezdeményezte a Főosztálynál, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás szerepel a hivatkozott rendelet 3. sz. 

mellékletének 107. a) pontjában.  
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107. nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap 
kapacitástól 

 a) 10 t/nap kapacitástól 

 

Tekintettel arra, hogy a tervezett nemveszélyeshulladék-hasznosító telep kapacitása meghaladja 10 t/nap a fenti 

küszöbéréket, a tervezett kapacitásbővítés előzetes vizsgálat köteles és a Főosztály döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek minősül. 

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján díjköteles, a díj 

mértéke 250.000. Ft.  

A Ket. 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a 

költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel. Az ügyfél az 

eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat a Főosztály 9716-2/2017. számú végzésére megfizette, egyéb 

eljárási költség nem merült fel. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati 

dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról 

közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és 

mellékleteit 9716-6/2017. számú ügyiratban a telepítés helye szerinti település, Nagyhalász Város Jegyzőjének is 

megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a 

Főosztályhoz, sem a telepítés helye szerinti település jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

 

A Főosztály a 9716-7/2017. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 

megindításáról, mint ismert ügyfelet értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, 

Sumen u. 2.). 

 

A Főosztály a 9716-3/2017. számú végzésében hiánypótlás benyújtását írta elő, melynek a kérelmező 2017. 

december 15-én eleget tett. 

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

igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység 

környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

 

A Főosztály a 9716-8/2017. számú végzésében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a 

rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/39-1/2018.Ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását előírásokkal adta meg. Az előírásokat a határozat rendelkező része tartalmazza, 

melyet az alábbiak szerint indokolt:  

„A Főosztály, a 2017. december 19-én érkezett 9716-8/2017. számú megkeresésében, a „Ke-Víz 21” Építőipari 

Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) megbízásából eljáró Molnár Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) 

által kérelmezett, Nagyhalász, 0211/33 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási 

tevékenység előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás 

megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. számú 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 
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kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol 

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)” 

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

védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e (vízgazdálkodási 

hatáskörében eljárva)” 

A Főosztály a szakhatósági megkereséséhez csatolta az elkészített, „Nagyhalász-Homoktanya (Nagyhalász, 

0211/33 hrsz.) építési és bontási hulladék újrahasznosító telep” elnevezésű előzetes vizsgálati dokumentációt. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt és kiegészített dokumentumok, valamint a 

rendelkezésére álló adatok alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete II. táblázat 3. 

pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg az Nagyhalász, 0211/33 hrsz. 

alatti ingatlanon lévő telephellyel kapcsolatosan: 

 A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyes hulladéknak minősülő építési és bontási 

hulladék gyűjtését, szállítását, hasznosítását megelőző előkészítését és hasznosítását foglalja magába. 

 A telephely szociális vízellátása a települési közműhálózatra való csatlakozással megoldott. 

 A telephelyen keletkező szociális szennyvíz gravitációs hálózattal kerül összegyűjtésre a telephely ÉK-i 

részén lévő irodaépületek D-i végében található 8,0 m
3
-es zárt gyűjtőaknában, majd időközönként 

szippantás közszolgáltatóval és fogadó nyilatkozat alapján az Ibrányi szennyvíztisztító telepére kerül 

beszállításra. 

 A keletkező csapadékvíz a telephelyen lévő csapadékvíz szikkasztó árokban kerül elszikkasztásra. A 

szennyezett övezetben keletkező csapadékvíz előtisztító műtárgyon keresztül jut a szikkasztó árokba a H-

5046-4/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély szerint. 

 A telephelyen 1. számú sekélymélységű kút található (28 m mélységű), amely 1429-7/2015. számú vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A sekélymélységű kútból kitermelt víz a bekötővezetéken keresztül 

kerül a felhasználási helyre. A kút vize a technológiai vízigény kielégítésére szolgál.  

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz. mellékletével 

összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából Nagyhalász 

település a „fokozottan és kiemelten érzékeny”, felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé tartozik. 

 A Nagyhalász 0211/33 hrsz.-ú terület – azon belül a műszaki telephely és aszfaltkeverő üzem – a 

Nyíregyháza I. Vízmű Kótaji vízbázis méretezett hidrogeológiai „B” védőövezet-védőidom területén belül, de 

a belső védőövezet-védőidomán kívül helyezkedik el. (Kijelölő határozat száma H-5163-11/2004.) 

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

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

követelményeknek. 

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 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint 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. pontjában meghatározott hatáskörében és 2. számú melléklet 7. pontjában 

megállapított illetékességében eljárva, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. számú 
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melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő pontjában megállapított hatáskörben, a Ket. 44. § (6) 

bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

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

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra hivatkozással a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Főosztály a 9716-9/2017. 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. táblázata alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre 

kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a termőföldre 

gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztályát kereste meg.  

Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/01744-2/2017. számú szakmai véleményében megállapította, hogy a 

„tervezett beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a 

vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.” 

Szakmai véleményét az alábbiak szerint indokolta: 

„A KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) megbízásából eljáró MOLNÁR Kft. (4400 

Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

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

0211/33 hrsz. ingatlanra tervezett tevékenységre (nem veszélyes hulladék hasznosítás ˃10 t/nap) vonatkozó 

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 hatóság 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], a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

megállapította, hogy: 

 a hulladék-kezelő tevékenység üzemeltetése település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői 

anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, 

(amennyiben a zajkibocsátásra vonatkozó számítások maradéktalanul teljesülnek) erre tekintettel a rendelkező 

részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet és illetékességemet 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.” 
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A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály SZ/84/03889-2/2017. számú 

nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező részében, mint 

Termőföldvédelmi előírás szerepel), melyet az alábbiakkal indokolt: 

„Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak – előírásunk betartása mellett – a környező mezőgazdasági 

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

A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről – Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján ,, beruházásokat, 

valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell 

megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne 

romoljanak”.  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgálatatás általános szabályairól) 21.§ (1) bekezdée 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 I. 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 előzetes vizsgálati dokumentáció és a hiánypótlás 

(készítette: MOLNÁR Kft. /4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41./; kelt: 2017. november és december) alapján 

adta ki.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható környezeti 

hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

A telephely közvetlen környezetében Mezőgazdsasági területek, erdőterületek és gazdasági területek találhatók.  

A legközelebbi lakóépület a telephely telekhatárától keletre kb. 175 m távolságra, a telephely geometriai 

középpontjától 288 méterre helyezkedik el. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi szempontú hatásterülete a 

telephely geometriai középpontjától számítva „Lakóterület” vonatkozásában a nappali időszakban 188 m, 

„Mezőgazdasági terület” vonatkozásában a nappali időszakban 112 m, „Gazdasági terület” vonatkozásában a 

nappali időszakban 42 m. 

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

zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges, a Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott adatok alapján 

nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A telephely napi teherforgalma kb. 20 forduló/napra tehető (20 be- és 20 kiszállítás). A szállítások és 

anyagmozgatások kizárólag munkaidőben történnek, napi nyolc órában.  

A telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolódó légszennyező anyag kibocsátások: 

- a feldolgozásra beszállított hulladékok átmeneti tárolása során keletkező porkibocsátás; 

- a hulladék rakodása, manipulációja során kialakuló porkibocsátás; 

- a hulladékok feldolgozása során kialakuló porkibocsátás 

- a feldolgozott hulladékok elszállítása előtti átmeneti tárolás során kialakuló porkibocsátás.  

A tervezett tevékenység végzése során keletkező légszennyező anyagok diffúz módon terhelik a környezetet.  
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A dokumentációban a porkibocsátás megelőzése, csökkentése érdekében bemutatott intézkedések a 

következők: 

A kiporzás érdekében a telepen minden rakodási műveletet megelőzően az anyagokat nedvesíteni kell. 

Az R-CI 90-90/HP félmobil törőgépet a porkibocsátás csökkentése érdekében egy nagynyomású vízzel működő, 

nedvesítő-porlekötő rendszerrel látták el, ami 85%-os porkibocsátás csökkenést eredményezhet. 

A teljes hulladékkezelési tevékenység végzéséből származó porkibocsátás, szálló por PM10 hatásterülete a 

tevékenység végzésének helyétől – diffúz forrás határától számított 137 méter (a számításoknál 85 %-os 

kibocsátás csökkenést eredményező intézkedéseket vettek figyelembe).  

A hatásterületen belül lakott ingatlan nem található.  

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás:  

A hulladékgyűjtési, szállítási, előkezelési és hasznosítási tevékenység végzéséhez hulladékgazdálkodási 

engedély beszerzése szükséges, melyre vonatkozóan a határozat rendelkező részében előírást tettem a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12.§ (2), 14.§ 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. 

Földtani Közeg:  

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, valamint a 

szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

Természetvédelem:  

A tervezett tevékenység védett, Natura 2000 vagy természeti területet nem érint. A megküldött dokumentáció 

alapján a tervezett létesítmény helyszínén, illetve közvetlen környezetében főleg szántók, telephelyek, valamint 

akác erdőfoltok, illetve fasorok találhatóak. A telephelyen belül, ahol már jelenleg is évek óta nem veszélyes 

hulladékok (építési és bontási hulladékok) gyűjtésével, szállításával, előkezelésével, valamint hasznosítással 

foglalkoznak, vegetáció csak a telekhatár mentén található, így élőhelyek megszűnésével, védett állatfajokra 

gyakorolt negatív hatással a tevékenységi kör bővülése kapcsán sem lehet számítani. A vizsgált élőhelyeken 

védett növényfajok egyede nem kerültek elő. Egyes védett állatfajok megjelenésére legfeljebb a közvetett 

hatásterületen, eseti jelleggel, főként táplálkozás vagy vándorlás okán lehet számítani. 

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben mennyiségi változás nem következik be. Tájvédelmi szempontból a 

vizsgált terület közelében védendő értékek nem találhatóak. 

A fentiekre tekintette a beruházás a rendelkezésre álló adatok alapján az élővilágra és tájra nem gyakorol 

jelentős hatást. 

A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, 

mivel a tervezett kapacitásbővítés a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében szereplő 

szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a tevékenység az egységes 

környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a tervezett kapacitásbővítéssel történő tevékenység 

megkezdéséhez hulladék-hasznosítási engedély beszerzése szükséges. 

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. 
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A szakhatóság megkeresésére 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 került sor. 

A határozat 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, a Ket. 

72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett 

meghozva. 

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 nyilvános közzétételéről 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 a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a határozat 

közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) 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. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján döntöttem. 

A határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

A határozatot a MOLNÁR Kft-n (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.), mint meghatalmazotton keresztül küldöm 

meg a környezethasználó „KE-VÍZ 21” Építőipari zRt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) részére. 

 

 

 
Nyíregyháza 2018. január 24. 

 Dr. Galambos Ildikó 
hivatalvezető 

 nevében és megbízásából 
  

 
Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. MOLNÁR Kft.      4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41. 
2. Irattár       Helyben 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

3. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  
Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály  
Növény- és Talajvédelmi Osztály     4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztálya      4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság    4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. 
 
A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 

 


