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HATÁROZAT 
 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a VÁRDA VULKÁN 
Kft. (4600 Kisvárda, Árpád u. 2.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Molnár 
Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) kérelmére indult előzetes vizsgálati 
eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Kisvárda, 
Árpád u. 2. sz. (3718/9 hrsz.) alatti telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység 
bővítésének megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az 
egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 
 
 
A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály – környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
– hatáskörébe tartozó alábbi jogerős engedély beszerzése szükséges: 
 

- Hulladékgazdálkodási (előkezelési, hasznosítási) engedély. 
 
 
Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

 

Termőföldvédelmi előírás: 
 

 A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1)  
bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos termőföldeken mezőgazdasági 
művelési ágú) a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen 
anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még 
átmenetileg sem tárolható. 

 
Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/2936-1/2018. ált. 
számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel hozzájárult a tervezett tevékenység 
megvalósításához. 
 

1. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett 
tevékenységnél, 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. 
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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 mérésérő szóló 6/2009. 
(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 
határértékeket meghaladó minőségi romlást. 

3. 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. 

4. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél a vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési 
engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

5. 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 ellenőrzése 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 beszivárgás esetén, a 
felszín alatti vizek minőségi állapotában nem okoz romlást. 

 
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 az 4343-1/2018. 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 Nyíregyházi Járási Hivatala 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. 
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A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 
 

 

 
INDOKOLÁS 

 

 

A VÁRDA VULKÁN Kft. (4600 Kisvárda, Árpád u. 2.), mint környezethasználó meghatalmazásából 
eljáró Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 2018. március 19-én 
a Kisvárda, Árpád u. 2. sz. (3718/9 hrsz.) alatti telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási 
tevékenység bővítésének előzetes vizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a Főosztályra. 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeit szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők 
készítették. 

 
A tervezett tevékenység bemutatása: 
 
A Várda Vulkán Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. jelenleg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységét Kisvárda, Árpád u. 2. sz. alatti telephelyén (Kisvárda, 3718/9 hrsz.), a 
környezetvédelmi hatóság által a 10951-17/2013. számú határozattal (Érvényes: 2018. 11. 30.) kiadott 
nem veszélyes hulladék szállítására és hasznosítására vonatkozó engedély alapján végzi. A területen 
hulladék-begyűjtési és hasznosítási tevékenységet már folytat a Kft., mely során a hulladék fémeket 
saját gépkocsijával szállítja be saját területére MÉH telepekről. Az ország több pontjáról az adott 
cégek maguk szállítják a hulladékot a telephelyre. A hasznosítás megkezdéséig beton fakkokban 
tárolják a hulladékot, ahonnan mágnes daruval történik annak beadagolása az elektromos indukciós 
kemencébe, ahol megtörténik az olvasztás, új anyagminőségű fémfolyadék előállítása. A folyékony 
fém öntőformába kerül, melynek anyaga az úgynevezett formázóhomok. A megszilárdult fémet 
megtisztítják, a leeső fémrészeket visszajuttatják az olvasztási technológiába. 
 
A Kft. a meglévő hulladékgazdálkodási tevékenységét az alábbiakkal tervezi bővíteni: 
 

- fémhulladék előkezelése (19,8 t/nap). 
- formahomok, mint nem veszélyes hulladék előkezelése, hasznosítása (2000 t/év) 

(A környezethasználó tervei alapján maximum három alkalommal történik a homok hulladék 
átvezetése a homokkezelő műveken, illetve a mintázás és a teljesítmény nyilatkozat kiadása, 
azaz a hulladékstátuszból való kivonás). 

 
A tervezett új tevékenységek további létesítmények megépítését nem igénylik, a meglévő épületek és 
létesítmények felhasználásával fog történni. 
 
Fémhulladék előkezelése: 
 
A tervezett előkezelési technológia a telephelyen jelenleg végzett fémhulladék hasznosítási 
tevékenység elősegítését szolgálja, oly módon, hogy a hasznosítási folyamatban az adagolhatóságot 
segíti elő.  
 
Előkezelési műveletek: 
 

1. Válogatás: kézi erővel, illetve az adagoló téren található 5 tonnás 10 m fesztávú emelő 
mágnessel felszerelt daruval.  
 

2. Darabolás: kézi lángvágó felszereléssel, illetve kézi daraboló gépekkel, szerszámokkal.  
 

3. Szétszerelés: hagyományos géplakatosi kézi szerszámokkal.  
 

4. Tisztítás: Abraziv típusú szemcseszóró berendezéssel (ugyanezek a gépek látják el a leöntött 
öntvény formázóhomoktól való megtisztítását). 
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Formázó homok előkezelése, hasznosítása: 
 
Az indukciós kemencében megolvasztott fémet öntő formába öntik, a megszilárdult fémet 
megtisztítják, a leeső fémrészeket visszajuttatják az olvasztási technológiába. Az elhasználódott 
homok (öntőmag forma) további formakészítésre nem alkalmas, előkezelésre majd hasznosításra 
kerül. 
 

1. Előkezelés: 
A telephelyen kialakított mindkét homokmű rendszerben megtalálhatóak azok a 
berendezések, amivel az elhasználódott öntőmag formát homogénné és 
szennyeződésmentessé teszik. 

Tisztítási folyamat: 
- Mágneskiválasztó: a maradék vastartalom kiszedése 
- Rögtörés: lehet a kalapácsos darálóval, vagy rögtörő berendezéssel 
- Szitálás: poligon szitával 

Az előző folyamatokat szalagrendszer köti össze.  
 

A hasznosítás előtt a homok tárolása depóniában elkülönítve történik. 

2. Hasznosítás: 
Előkezelést követően minősítési eljáráson esik át, termékké minősítik, azaz megszűnik a 
hulladékstátusza. Ezt követően pedig értékesítésre kerül, mint építőanyag (termék).  

 
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) és 108. a) pontjában. 
 

 
 
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 4343-1/2018. számon 

függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési 

határidőn belül az ügy érdemében döntött.  

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 a Főosztály 4343-2/2018. számú 

végzésbe foglalt hiánypótlási felhívására megfizetett. Egyéb eljárási költség nem keletkezett.  

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 

107. Nem veszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól 
 

108. Fémhulladékgyűjtő, - előkezelő, - hasznosító telep 
(beleértve az autóroncstelepeket) 

a) 5 t/nap kapacitástól 
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megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közhírré tétellel 

egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 4343-3/2018. számon a telepítés helye szerinti 

település, Kisvárda 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 Kisvárda Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

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 4343-6/2018. 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 kulturális örökség 
(műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére 
kiterjedően a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt hatások 
vizsgálatára kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 
Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 
Osztályát, az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztályát, a termőföld mennyiségi védelmének 
követelményei tekintetében a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási 
Hivatala Földhivatali Osztályát, a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása 
tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 
Osztályát kereste meg, továbbá a 4343-5/2018. 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 szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint 
adták meg: 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az SZ-
10/84/00841-2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta (nyilatkozatát előírással adta meg, amely 
előírás jelen határozat rendelkező részében, mint Termőföldvédelmi előírás szerepel), melyet az 
alábbiakkal indokolt: 

 
„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 a környező 
termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”. 
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános 
közigazgatási rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) 
bekezdése rendelkezik.  
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 
törvény 32. § (1) bekezdése, valamint 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja 
meg. 
Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 
vonatkozó előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. számú melléklet 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 az előzetes vizsgálati dokumentáció és a 
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módosítás (készítette: Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. /4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 
41./; készült: Nyírbátor, 2018. március) alapján adta ki.” 
 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Földhivatali 
Osztály a 10693/2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 
 

„A mellékletben megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a 
VÁRDA VULKÁN Kft. 10 éve foglalkozik szürke vasöntvény termékek gyártásával egy több, 
mit 90 éves telephelyen, szakmai bázison. A Kft. a Kisvárda 3718/9 hrsz.-ú ingatlanon a 
környezetvédelmi hatóság által a 10951-17/2013. számú határozattal kiadott nem veszélyes 
hulladék szállítás és hasznosítás alapján végzi a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
tevékenységét. A Kft. a meglévő tevékenységét a fémhulladékok előkezelésével, új nem 
veszélyes hulladék hasznosításával kívánja bővíteni, továbbá a hulladékok szállítását 
országos szinten szeretné végezni. 
A szakkérdés vizsgálata során megállapítást nyert az is, hogy az érintett belterületi ingatlan 
művelés alól kivett / ipartelep megnevezéssel van nyilvántartva. A kivett ingatlanra a 
2007. évi CXXIX. (termőföld védelméről szóló) törvény hatálya nem terjed ki, így a területen 
tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítéséhez az ingatlanügyi hatóság külön 
engedélye nem szükséges. 
A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM 
utasítás 24-25. §-a, valamint a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormánymegbízott 
81/2015. (V. 4.) számú utasítása alapján történik. 
A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal a Kisvárdai Járási Földhivatal 
hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése és 1. számú 
mellékletének 16.2. pontja állapítja meg.” 

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a 
BO/15/826-2/2018. számú feljegyzésében a következő megállapítást adta: 
  

„ A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) 

bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 8. pontjának értelmében a kormányhivatal köteles 

vizsgálni, mint szakkérdést az előzetes vizsgálati eljárásban az adott építmény létesítésének 

és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatását az ásványi nyersanyag és a 

földtani közeg védelme szempontjából. 

 A Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztálya (továbbiakban: bányafelügyelet) nevében – bányafelügyeleti jogkörömben eljárva – 

megvizsgálva az előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatos kérelmet és mellékleteit 

megállapítottam, hogy a Rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 8. pontjában szereplő 

szakkérdés vizsgálat feltételei nem állnak fenn. 

A tervezett tevékenység vonatkozásában nem merül fel olyan hatásviselő környezeti elem 

vagy rendszer, melynek védelme, érintettsége a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, sem 

olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet a bányafelügyelet hatáskörébe utalja 

jogszabály. 

A bányafelügyelet nevében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 

28.) Korm. rendelet 3. § (1) szerinti illetékességben végeztem szakkérdés vizsgálatot.” 

 
A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági 
Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/01173-2/2018. számon adott 
szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 
 

„Kulturális örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntetem. 

 

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

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a Kisvárda, Árpád u. 2. szám (3718/9 hrsz.; 

KTJ: 100 293 543) alatti telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésének 

előzetes eljárása tárgyában szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál, 2018. 

április 24. napján érkezett megkeresésével. 

A szakkérdésre történt megkeresés során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 87. § (1) 

bekezdésében meghatározott elemeket vizsgáltam: „A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy 

örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti 

védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a 

műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi helyszínt vagy világörökségi 

területet érintő ügyben a 88. §-ban, valamint a 89. §-ban meghatározott szempontok alapján 

vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben 

meghatározott követelményeknek.” 

A szakkérdés vizsgálat tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik hatóságom, mivel a tervezett 

munka sem műemléki értéket, sem nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint. 

Az eljárás megszüntetése Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 17. §-án alapszik: „A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás 

minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan 

megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek 

hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.” 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül 

régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős 

vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

b) a jegyző útján a hatóságnak (Tel: 06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely 

arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint 

feltárásra jogosult intézményt (Rétközi Múzeum, 4600 Kisvárda, Csillag u. 5. Tel.: 06- 20/514-

7579), valamint  

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés 

szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 

(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és 

folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 

191/2001. (X. 18.) Korm. r. 3. § (3) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását 

vonhatja maga után. 

A szakkérdés vizsgálata az Ákr. 55. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án 

alapszik. 

Hatóságom hatáskörét Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016 (XII. 30.) 

Mvm utasítás 24. §-a, illetékességét a Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza 

meg.” 

 

Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/07664-2/2018. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó 
szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy 

„A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, 
Kármentési és Természetvédelmi Osztály részére, a fenti ügyiratszámú, a 4600 Kisvárda, 
Árpád u. 2. szám (3718/9 hrsz.; KTJ: 100293543) alatti telephelyen folytatott 
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hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése tárgyában kérelemre indult előzetes vizsgálati 
eljárásában, szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan a HBMKH DJH Agrárügyi Főosztály 
elsőfokú erdészeti feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti 
hatóság) az alábbi állásfoglalást adja: 
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. pontjában 
meghatározott szakkérdést megvizsgálta az erdészeti hatóság a fenti hivatkozási számú 
eljárásában. 
Szakkérdés vizsgálatának feltétele: Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést 
korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták. 
Vizsgálandó szakkérdés: a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata, b) ha az eljárás során 
vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban 
foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata. 
Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció és a közhiteles nyilvántartása, az 
Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján megállapította, hogy a Kisvárda 3718/9 hrsz.-ú 
belterületi ingatlanon tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése erdőt nem érint, 
működése az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény 77. §-a szerinti erdő igénybevételével nem jár, a környező erdőterületekre hatást nem 
gyakorol. 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú 
erdészeti hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a 
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) 
pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/00619-2/2018. ügyiratszámon elvégezte a hatáskörébe 
tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy 
 

„tervezett beruházás (fémhulladék előkezelése, új nem veszélyes hulladék hasznosítása) 
jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a 
vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására 
javaslatot nem tesz.  

INDOKLÁS 
 

„A VÁRDA VULKÁN Kft. (4600 Kisvárda, Árpád u. 2.), meghatalmazásából eljáró Molnár 
Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Kisvárda, Árpád u. 2. szám alatti 
telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésére (fémhulladékok 
előkezelése, új nem veszélyes hulladék hasznosítása) 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 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 tervezett tevékenység (fémhulladékok előkezelése, új nem veszélyes 
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hulladékhasznosítása) település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői 
anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns 
egészségkárosító kockázatot, (amennyiben a levegőtisztaság – védelmi és 
zajkibocsátásra vonatkozó számítások maradéktalanul teljesülnek) 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 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 66/2015. 
(III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 
Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását 
a 36500/2936-1/2018.ált. számon előírással adta meg, amely előírás jelen határozat rendelkező 
részében szerepel. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta: 

„A Főosztály a 2018. április 5-én érkezett 4343-5/2018. számú megkeresésében, a Várda 
Vulkán Kft. (4600 Kisvárda, Árpád u. 2.) által kérelmezett, 4600 Kisvárda, Árpád u. 2. szám 
alatti telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésének előzetes vizsgálata 
ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásában 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 a Kisvárda, Árpád u. 2. szám alatti ingatlanon lévő 
telephellyel kapcsolatban: 
 

 A Várda Vulkán Kft. rendelkezik a tevékenysége végzéséhez kapcsolódó 10951-17/2013. 
számú hulladék szállítási és hasznosítási engedéllyel. 

 Az előzetes vizsgálathoz kapcsolódó tevékenységet a Kisvárda, 3718/9 hrsz. alatti 
ingatlanon fogja végezni, amely a szomszédos területek összevonásából alakult ki. 

 A Kft. a területen hulladék-begyűjtési és hasznosítási tevékenységet folytat. A 
hasznosítás megkezdéséig meglévő beton fakkokban gyűjtik a hulladékot, ahonnan 
mágnes daruval történik a beadagolás az elektromos indukciós kemencébe. A 
kemencében megtörténik az olvasztás, új anyagminőségű fémfolyadék előállítása. A 
folyékony fémet formába öntik, melynek anyaga az úgynevezett formázóhomok. A 
megszilárdult fémet megtisztítják, a leeső fémrészeket visszajuttatják az olvasztási 
technológiába. Többnyire kályhaalkatrészeket, gépipari alkatrészeket, mezőgazdasági 
alkatrészeket, egyéb fémeszközöket gyártanak. Az előállításra kerülő késztermékbe 80-
97 % hulladék kerül beépítésre. 

 A jelenlegi fémhulladék hasznosítási műveletet egy egy előkezelési technológia előzné 
meg a könnyebb bedolgozhatóság érdekében. 
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 A fémhulladék előkezelésén túl tervezett még az öntödei homok, mint nem veszélyes 
hulladék hasznosítást megelőző előkezelés utáni hasznosítása 10 tonna/nap feletti 
kapacitásban. 

 A szociális vízellátás közműről, a városi hálózatról történik. A keletkező szennyvizek is a 
városi hálózaton keresztül jutnak a városi szennyvíztisztító telepre. 

 A telephelyen 1 db (4. számú, 2/243-1987. vksz.-ú) mélyfúrású kút található, amely az 
üzem technológiai vízigényeit elégíti ki. A 4. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan az 
üzemeltető a 8199-6/2011 számú határozattal módosított 5258-3/1990. számú vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, érvényességi ideje 2021. június 30. 

 A Várda Vulkán a telephely üzemi vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz 
elhelyezésére vonatkozóan a 3715-5/2011. számú határozattal módosított 1162-34/2001. 
számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2021. 
június 30. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 7. § és 2. sz. mellékletével 
összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota 
szempontjából Kisvárda település az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek 
közé tartozik. 
A hulladéklerakó telep és a tevékenység közüzemi ivóvízbázist nem érint, a vizek lefolyására, 
az árvíz és a jég levonulására hatást nem gyakorol. 
A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére 
vonatkozó követelményeknek. 
A tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és 
felszíni vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek 
szennyeződésének megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkeztem. 
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. 
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 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 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. 
táblázatának 2. és 3. pontjában szereplő pontjában megállapított hatáskörben, 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 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.” 
 

A Főosztály a 4343-4/2018. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult 
Kisvárda Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település 
jegyzőjéhez, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település 
jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 
Kisvárda Város Jegyzője a 2/2497/2018. számon az alábbi választ adta: 
 

„A belföldi jogsegély teljesítéséhez közlöm, hogy a fent nevezett tevékenység nem érint 
helyi jelentőségű védett természeti területet, a helyi környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van. 
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Nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. §, 
Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő – Testületének Kisvárda város természeti 
értékeinek helyi védelméről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete valamint Kisvárda 
Város Önkormányzat Képviselő - Testületének 27/2011 (XI. 30.) sz. rendeletével elfogadott 
helyi építési szabályzatának figyelembevételével adtam ki.” 

 
 
 
 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 
környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 
 
Környezeti zaj:  
 
A telephely Kisvárda belterületi részén, gazdasági területen helyezkedik el. A telephely közvetlen 
környezetében Különleges (Kt temető, Kkep kegyeleti park, Kök kötöttpályás közlekedési terület) 
területek és lakóterületek (Lke Kertvárosias, Lk Kisvárosias) találhatók. 
A vizsgált terület telekhatárához mérve a legközelebbi zajtól védendő lakóingatlan Kisvárda 
településen a Serház utcában található, a tervezési terület telekhatárától Nyugatra cca. 90 méter 
távolságra. További lakóépület (társasház) a Kisvárda, Gyár utcán található, a telekhatártól mérve 
nyugati irányban mintegy 100 méterre. 
A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi szempontú 
hatásterülete a telephely akusztikai középpontjától 100 m-re helyezkedik el. 
A hatásterületen belül zajtól védendő létesítmények helyezkednek el. 
A telephely rendelkezik a környezetvédelmi hatóság által kiadott, 11212-9/2013. számú zajkibocsátási 
határértékkel. Mivel a hatásterületen belül új zajtól védendő létesítmény nem fog elhelyezkedni, ezért 
a kiadott zajkibocsátási határérték módosítására nincs szükség, így a Főosztály előírást nem tett. 
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. 
 
Levegőtisztaság-védelem: 
 
A telephelyen tervezett új technológia:  
- fémhulladékok előkezelése az adagolhatóság elősegítése céljából (válogatás, darabolás, 
szétszedés, tisztítás) 
- forma homok előkezelése, hasznosítása hulladékstátusz megszűnésével, termékké nyilvánítással 
napi 10 tonna felett. 
 
A hasznosítás előtti formahomok tárolása depóniában elkülönítve történik. A depónia alapterülete: 
18,31x18,6=340,566 m

2
, 3 m egyenletes magasságú fallal, így a tárolóban ~1000 m

3
 fér el (1000 

tonna).  
Egy évben két maximum három alkalommal történik a homok hulladék átvezetése a homokkezelő 
műveken. 
Ennek megfelelően a kapacitás 2000 t/év : 3 nap= 666 t/nap.  
A hasznosítást követően a termék tárolása betonozott területen, depóniában történik. 
 
A munkagépek és a formahomok mozgatásával kapcsolatos munkavégzés során felszabaduló 
légszennyező anyagok jellemzően diffúz módon terhelik a közvetlen környezetet. A munkagépek által 
kibocsátott légszennyező anyag (NOx) számított hatásterülete 274 méter, a homok mozgatásából 
származó légszennyező anyag (PM10) számított hatásterülete kb. 70 méter.  
 
A szállítás során a kibocsátott légszennyezőanyagok hatása várhatóan nem érezhető az utaktól 
néhány méternél nagyobb távolságban, nem éri el a lakóépületeket.  
 
A dokumentációban bemutatott kibocsátás-csökkentő intézkedések betartásával a tervezett 
tevékenység várhatóan nem okoz egészségügyi határértéket meghaladó levegőterhelést. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
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A Kft. a telephelyen 10 éve foglalkozik hulladékgazdálkodási tevékenységgel, fémhulladékok 
hasznosításával (szürke vasöntvény gyártásával) a környezetvédelmi hatóság 10951-17/2013. számú 
engedélye alapján.  
A veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtését üzemi gyűjtőhelyeken végzik. A Kft. rendelkezik 
a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó, a Főosztály által 1057-4/2017. számon 
jóváhagyott, valamint a veszélyes hulladékok gyűjtésére vonatkozó, a Főosztály által 160-1/2017. 
számú határozatban jóváhagyott üzemeltetési szabályzatokkal. 
 
A hulladék fémeket a telephelyre a Kft. saját gépkocsijával a határozatnak megfelelően szállítja be 
MÉH telepektől, vagy az ország több pontjáról az adott cégek maguk szállítják be. 
 
A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján tervezett új hulladékgazdálkodási tevékenység 
a kemence homok (forma homok) hulladék előkezelése és hasznosítása, valamint a fémhulladékok 
előkezelése, melyek engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységek.  
Erre vonatkozóan a határozat rendelkező részében előírást tettem a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 12.§ (2), 14.§ és 15.§ (2) bekezdése alapján és a hulladékgazdálkodási 
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 
29.) Korm. rendelet alapján. Az engedélykérelem tartalmi követelményeit a 439/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 9 § (1) bekezdése tartalmazza. 
 
Telephelyen belül előkezelhető és hasznosítható fémhulladékok:  

Megnevezés Azonosító kód Mennyiség (t/év) 

vasfémek 16 01 17 1000 

közelebbről nem meghatározott 
alkatrészek (öntvénytöredék, 
acélhulladék) 

16 01 22 1500 

vörösréz, bronz, sárgaréz 17 04 01 10 

vas és acél 17 04 05 2500 

Összesen: 
5010 

(5010 t /253 nap =19,8 t/nap) 
 

Fémhulladék előkezelésének módja, kódja: 
E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 
E02 - 17 mechanikai tisztítás; E02 - 99 egyéb. (fémelemek szétszerelése kézi szerszámokkal)  
 
Fémhulladék hasznosításának módja és kódja: 
R4 – fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása 
 
Telephelyen keletkező, hasznosítást megelőzően előkezelést igénylő és hasznosítható nem veszélyes 
hulladék mennyisége: 

Megnevezés Azonosító kód Mennyiség (t/év) 

kemence homok 10 09 08 2000 

Összesen: 2000 
 
Nem veszélyes hulladék előkezelésének módja, kódja: 
E02 - 01 szétválasztás (szeparálás); 
E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); 
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); 
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); 
E02 - 13 szitálás, rostálás; 
Nem veszélyes hulladék hasznosításának módja, kódja: 
R5 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, 
- A hulladék fizikai formája homokszerű, szilárd anyag, mely tereprendezésre alkalmas. 
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A technológia alapján az előkezelést végző berendezésről lekerült hulladékok, előkezelést követően 
minősítési eljáráson esnek át. A minősítés végén a műszaki ellenőr megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, 
azaz termékké minősíti a homogén hulladékot, amely azt követően értékesítésre kerül, mint 
építőanyag (termék). 
 
A dokumentációhoz csatolt VV/0001/2018. számú „Vizsgálati Jelentés” (készítette: TPA HU Kft. 
Budapest Laboratórium Nyíregyháza Egység 4551 Oros, Keverőtelep, 02260 hrsz.) szerint  a Várda 
Vulkán Kft. által kezelt öntödei homok az e-ÚT 06. 02. 11:2007 „Utak és autópályák létesítésének 
általános geotechnikai szabályai” útügyi előírásban szereplő követelményeket szem előtt tartva 
alkalmas lehet beépítésre, amennyiben az anyagot kezeléssel arra alkalmassá teszik. 
 
A fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 
nem indokolt. 

Földtani Közeg:  
 
Tevékenység végzésekor használt munkagépek rendszeres karbantartásával elkerülhető a talaj 
szennyezése. 
Az üzemelési folyamatban, az üzem működésekor a talajt terhelő hatások a szabályok betartásával 
nem érik. 
 
Havária esetén a földre kifolyt üzemanyag, olaj okozhat szennyezést. Ebben az esetben azonnali 
kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést, a földre kifolyt üzemanyagot a megfelelő anyaggal fel 
kell itatni, a szennyezett földet össze kell gyűjteni. Az így keletkezett veszélyes hulladékot az 
előírásoknak megfelelően, engedéllyel rendelkező cég részére át kell adnia és el kell szállítatni. 
 
Természetvédelem:  
 
A VÁRDA VULKÁN Kft. 10 éve foglalkozik szürke vasöntvény termékek gyártásával egy több mint 90 
éves telephelyen. 
A vizsgált telephely, valamint a szomszédos területek jó része emberi beavatkozás hatása alatt álló 
területek.  
Az érintett ingatlanon, valamint annak környezetében országos jelentőségű természetvédelmi, 
valamint Natura 2000 terület nem található, továbbá az érintett terület nem képezi a ökológiai hálózat 
részét sem. A vizsgálati terület vegetációját főként gyomtársulások, tágtűrésű fajai alkotják. Az 
ipartelep botanikai és zoológiai szempontból sem képvisel jelentős természeti értéket.  
A telephely tervezett kapacitásnövelése új létesítmények építését nem teszi szükségessé, a meglévő 
épületek, létesítmények felhasználásával történik a nagyobb kapacitású hulladékhasznosítás. 
A telephely zavaró tájképi hatása lokális, tekintettel arra, hogy a vizsgált területet északi irányból 
belterületi lakóingatlanok kertjeinek a vége, nyugatról vasút és műút, keletről fiatal akácos, valamint 
egy elhanyagolt telephely, délről pedig temető határolja. 
 A kapacitásbővítés természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható. 
 
A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány 
készítését, mivel a VÁRDA VULKÁN Kft., Kisvárda, Árpád u. 2. sz. (3718/9 hrsz.) alatti 
telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése és üzemeltetése során 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 tevékenység megkezdéséhez és üzemeltetéséhez 
hulladékgazdálkodási engedély beszerzése szükséges a hulladékgazdálkodási tevékenységek 
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendeletnek megfelelően. 
 
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 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 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, 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. 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 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 az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) a 71/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm. 
 

Nyíregyháza, 2018. április 27. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Postai úton tértivel és elektronikus úton: 

1. Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. 
(4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) (12724228) 

2. Várda - Ferro Kft. 
(4600 Kisvárda, Bocskai út 29/B.) (11247427) 

3. Irattár 
 

Elektronikus úton (elektronikus tértivevénnyel): 

 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatala Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya  
 

7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni  Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 
 

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 

9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
 

10. Kisvárda Város Jegyzője 
 

11. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság     
 

 
A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


