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Határozat 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a Dobos László (4700 

Mátészalka, Búza u. 11., KÜJ száma: 100 372 238) egyéni vállalkozó (meghatalmazott: MOLNÁR 

Környezetvédelmi, Mérnöki Kft., 4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) kérelmére indult előzetes vizsgálati 

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

995/10, 20, 21, 24-26. hrsz. (KTJ: 100 615 480) alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék-

hasznosítási tevékenység 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 

engedélyek beszerzése szükséges: 

 

- Hulladékgazdálkodási (gyűjtési, szállítási, hasznosítást megelőző előkezelési, 

hasznosítási) engedély. 

- A környezethasználónak az üzemrész használatbavétele előtt a 2963-7/2012. sz. hatályos 

zajkibocsátási határértéket megállapító határozat módosítását kell kérnie a 

környezetvédelmi hatóságtól. 

 

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. 

 

Az eljárásba bevont szakhatóság: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/5541-1/2017.ált. számú, 

4285-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:  

 

 A víztisztító rendszer vízilétesítményeinek megvalósítása/üzemeltetése jogerős vízjogi 
létesítési/üzemeltetési/fennmaradási engedély birtokában kezdhető meg.  

A vízkezelést/víztisztítást érintő vízilétesítményekre vonatkozó vízjogi 

létesítési/üzemeltetési/fennmaradási engedély beszerzését kezdeményezni kell a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt a nem veszélyes hulladékhasznosító telep előzetes 

vizsgálata ügyében indult eljárásban meghozott döntés jogerőre emelkedését követő 60 

napon belül. 
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 A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a csapadékvíz elvezetésére, elhelyezésére 
vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell 
tartani. 

 A telephely területén a csapadékvíz elszikkasztását úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz ne 
szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) 
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 
határértékeket meghaladó minőség romlást. 

 A nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység során úgy kell eljárni, hogy a 
környezet, a felszíni vizek, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön. 

 A tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 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 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 nem okozza 
azok minőségi állapotának romlását.  

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály az SZ/NEF/01057-

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. 

 

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 2 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. 

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 elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 
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A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A környezethasználó által meghatalmazott MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Váci M. u. 41.) 2017. június 15-én kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a 

Főosztályhoz a Mátészalka 995/10, 20, 21, 24-26. hrsz. alatti nem veszélyes hulladékhasznosító telep 

előzetes vizsgálata ügyében. 

 

A tervezett tevékenység: 

A telephelyen jelenleg is folytatnak nem veszélyes hulladék (inert építési-bontási hulladék) hasznosítási 

tevékenységet, 10 t/nap kapacitás alatti mennyiséggel. 

A vállalkozó a tevékenységi körét műanyag hulladék hasznosítási tevékenységgel kívánja bővíteni, 

amelynek kapacitása 4680 t/év, így a telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítási 

tevékenysége összességében meg fogja haladni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú 

mellékletének 107. a) pontjában foglalt határértéket (nem veszélyes hulladék - hasznosító telep 10 t/nap 

kapacitástól). 

A végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyes hulladék gyűjtését, szállítását, 

hasznosítását megelőző előkészítését és hasznosítását foglalja magába. 

 

A gyűjteni, szállítani, előkészíteni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok: 
 
Építési-bontási hulladékok tekintetében:  

Kódszáma Megnevezése Mennyisége 

(tonna/év) 

A hasznosítás kódja: 

 17 01 01 beton 3.000 R5 

 17 01 02 tégla 3.000 R5 

 17 01 03 cserép és kerámia 3.000 R5 

 17 01 07 Beton, tégla, cserép és 

kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 

17 01 06-tól 

3.000 R5 

 17 02 01 fa 10 R1 

 17 02 02 üveg 500 R5 

 17 03 02 bitumen keverék, amely 

különbözik a 17 03 01-től 

1.000 R5 

 17 05 04 föld és kövek, amelyek 

különböznek a 17 05 03-tól 

1.000 R5 

 17 05 08 vasúti pálya kavicságya, 

amely különbözik 17 05 07-től 

1.000 R5 

 17 09 04 kevert építési-bontási 

hulladék, amely különbözik a 

17 09 01-től, 17 09 02-től és a 

17 09 03-tól 

3.000 R5 
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A hulladék hasznosítás módja:  

 

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

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását) 

 

R1 - Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia 

előállítása 

 

Műanyaghulladékok tekintetében: 

Kódszáma Megnevezése Mennyisége 

(tonna/év) 

A hasznosítás kódja: 

02 01 04 
műanyaghulladék (kivéve a 

csomagolási 

150.000 
R3 

02 01 99 
közelebbről meg nem 

határozott hulladék 
150.000 

R3 

07 02 13 hulladék műanyag 150.000 
R3 

07 02 99 
közelebbről meg nem 

határozott hulladék 
150.000 

R3 

12 01 05 
gyalulásból és esztergálásból 

származó műanyag forgács 
150.000 

R3 

12 01 99 
közelebbről meg nem 

határozott hulladék 
150.000 

R3 

15 01 02 
műanyag csomagolási 

hulladék 
150.000 

R3 

15 01 06 
egyéb, kevert csomagolási 

hulladék 
150.000 

R3 

16 01 19 műanyagok 150.000 
R3 

16 01 99 
közelebbről meg nem 

határozott hulladék 
150.000 

R3 

16 02 16 

kiselejtezett berendezésből 

eltávolított anyag, amely 

különbözik a 16 02 15-től 

150.000 
R3 

17 02 03 műanyag 150.000 
R3 

19 12 04 műanyag és gumi 150.000 
R3 

20 01 39 műanyagok 150.000 
R3 

 

A hulladék hasznosítás módja:  

R 3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a 

komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az 

összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel) 

A tervezett új tevékenység/technológia új létesítmények építését nem igényli. A műanyaghulladék 

hasznosítási tevékenység meglévő, zárt csarnoképületben fog történni 

 

 Építési, bontási hulladékok kezelése, hasznosítása: 

A telephelyen történő kezelés során először előválogatás történik. 
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A nagyobb betondarabokat gépre szerelhető törőfej vagy olló segítségével max. 500 mm méretű 

darabokra törik, majd rakodógép segítségével a betontörő berendezésbe töltik. 

A törés megkezdése előtt az építési-bontási törmelékből szükség esetén különválasztják a nagyobb 

fémeket. A kezelendő hulladékok tárolása fajtánként történik. 

A beton, aszfalt, tégla, cserép, üvegtörmelék, ásványi eredetű építőanyag, valamint a kevert bontási 

hulladék fajtánként rakodógéppel kerül betöltésre a törőgép feladógaratjába, majd a zárt törőtérben 

végbemegy az őrlés. 

A végtermék mérete max. 50 mm, mely a törési rés nagyságával állítható. A törőtérben és a 

kihordószalag feladórészén vízbepermetezést alkalmaznak a kiporzás megakadályozása céljából. Törés 

után a végtermék kihordószalagon halomba kerül továbbításra, ahonnan rakodógéppel, tehergépkocsival 

a felhasználás helyére szállítjuk, és hasznosítjuk. 

A telephelyen hasznosítani kívánt hulladékok terület feltöltésre, illetve belső úthálózat útalapjának 

kialakításához kerülnek felhasználásra. 

Az építési hulladékok nagy részét a közel 7,5 hektár területű telephely szilárd burkolatának folyamatos 

karbantartásához, javításához használják. 

 

Műanyaghulladék hasznosítási tevékenység (új technológia): 

A feldolgozandó műanyag hulladékokat a telephelyen veszik át, külső beszállítóktól, de a vállalkozó saját 

járműveivel is végez szállítást, szállításra vonatkozó engedélye alapján. 

Elsősorban üzletek, boltok, áruházak műanyag csomagolási hulladékait (nagy részben LDPE fóliák) 

gyűjtését tervezik. A hulladékokat mossák, darálják, granulálják, majd a végterméket (granulátumot) 

műanyag feldolgozó üzemek felé értékesítik újrahasználat céljából. 

Az alkalmazni kívánt technológiai berendezés kapacitása: maximum 750 kg/óra. A berendezés 0-24 

órában üzemel hétfőtől péntekig, szombaton a szükséges karbantartási munkákat végzik. 

A feldolgozó éves kapacitása: 4680 t/év.   

 

 

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 Főosztályon, tekintettel arra, hogy a tevékenység a hivatkozott 

rendelet 3. sz. mellékletének 107. a) pontja /Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap 

kapacitástól/ szerint a Főosztály előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 

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

(továbbiakban: 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, melynek 

megfizetésére az ügyfelet köteleztem. Az ügyfél az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat 

megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

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

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

döntést hoz. 
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Fentiek alapján a Főosztály a 6771-2/2017. számú ügyiratában függő hatályú döntést hozott. A 

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

hónapon belül döntött. 

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 a 6771-3/2017. számon a telepítés helye szerinti település, 

Mátészalka Város Jegyzőjének is megküldte, aki 2017.06.22-től 2017.07.14.-ig gondoskodott a 

közlemény közhírré tételéről.  

A Főosztály a 6771-4/2017. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 

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

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

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) értesítette. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan 

sem a Főosztályhoz, sem Mátészalka Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

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

vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóságok állásfoglalása és a rendelkezésre álló 

adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a 

környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

Az eljárás során a dokumentáció elbírálásához a Főosztály a 6771-5/2017. 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 megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot, hogy a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontjában szereplő szakkérdésben 

szakhatósági állásfoglalását alakítsa ki. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/5541-1/2017.ált. számú, 

4285-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt előírásokkal adta 

meg. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály 2017. június 22-én érkezett 6771-5/2017. számú megkeresésében Dobos László (4700 

Mátészalka, Búza u. 11.) által meghatalmazott MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 

Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) kérelmére, a Mátészalka, 995/10,20,21,24-26 hrsz. alatti ingatlanokon 

tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító telep előzetes vizsgálata ügyében indult eljárásban 

szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi 

Igazgatósághoz. 

A Főosztály fenti megkeresésében az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

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

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

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

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

elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra 

milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

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

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tervezett tevékenység megvalósításának környezetvédelmi 

engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintve, hogy a szociális 
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vízszükséglet, valamint a szennyvíz elhelyezés megfelelő módon biztosítható, vízgazdálkodási és 

vízvédelmi szempontból a vizekre és vízbázisra káros hatás nem feltételezhető. A tevékenység az 

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

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: 

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép 

alapján Mátészalka település a felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan érzékeny 

területek közé került besorolásra. 

- A tervezett telephellyel érintett terület közüzemi vízbázist nem érint. 

- A telephelyen a szociális ivóvízellátás, valamint a műanyagfeldolgozó üzem vízellátása is 

vezetékes hálózatról megoldott. 

- A telephelyen keletkező szociális szennyvíz gravitációs hálózattal kerül összegyűjtésre, onnan 

pedig a városi csatornahálózatba.  

- A telephely a csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan rendelkezik a Felső-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, 1566-5/2013. számú 

határozattal módosított 3904-27/2003. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely 2023. 

március 31-ig hatályos. 

- A víztisztító rendszer vízilétesítményeinek megvalósításához/üzemeltetéséhez jogerős vízjogi 

létesítési/üzemeltetési/fennmaradási engedély beszerzése szükséges. A vízjogi létesítési és a 

vízjogi üzemeltetési engedély beszerzését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. 

§ (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. 

rendelet 3. §-a, 5. §-a, és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 2. és 6. §-ai alapján írtam elő. 

A fenti körülmények között végzett tevékenység, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása 

mellet a tevékenység területén elszikkadó, elfolyó csapadékvizek, illetve a felszín alatti és a felszíni vizek 

szennyeződése kizárható. 

Fentiek alapján a tevékenység 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, valamint 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. táblázat 3. pontja 

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

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

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

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon 

belül köteles megadni. 

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

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

megküldeni szíveskedjen, az ügyiratszámra hivatkozással.” 

 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 6771-7/2017. 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 
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Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kereste meg, aki a szakkérdésben állásfoglalását az 

alábbiak szerint adta meg: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/01057-3/2017. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és a 

bemutatott adatok alapján jelentős környezeti hatást nem állapított meg.  

 

Szakmai véleményét az alábbiak szerint indokolta: 

„Dobos László (4700 Mátészalka, Búza u. 11.) meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Környezetvédelmi, 

Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) előtt a 

Mátészalka, 995/10,20-21,24-26 hrsz. alatti nem veszélyes hulladék hasznosító telep előzetes vizsgálati 

eljárásának ügyében kérelmet terjesztett elő.  

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

szakkérdések (A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges 

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

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

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére kiterjedően) vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az üggyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai 

ismeretekkel rendelkezik. 

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

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

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

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

Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a hulladékhasznosítási tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítása esetén jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, szignifikáns humán-

egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet 

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

 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 

Az ügyfél kérelme és annak mellékletei alapján nem volt megállapítható a tervezett tevékenység 

összhangja a jelenleg hatályos településrendezési eszközökkel, valamint a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, ezért a Főosztály a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 

26. § (1) bekezdés c.) pontja valamint a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.§ (6b) alapján a 6771-6/2017. számú 

végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Mátészalka Város Jegyzőjéhez, mint a 

tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez. 

Mátészalka Város Jegyzője a 1445/2017. számon az alábbi belföldi jogsegélyt adta: 
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„A 4700 Mátészalka, 995/10; /20; /21; /24-26 hrsz.-ú ingatlanok a Mátészalka Város Önkormányzata 

Képviselő Testületének 26/2005. (IX. 30.) számú rendeletével elfogadott és többször módosított Helyi 

Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerint „Gip" gazdasági ipari zónába tartoznak. A Helyi Építési 

Szabályzat 8. § (2)-(4) bekezdése szerint:  

a., A zóna elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a település-gazdálkodás, továbbá a 

védőtávolságot nem igénylő mezőgazdasági építmények (irodák, géptárolók, műhelyek) kiszolgálásához 

szükséges építményei helyezhetők el.  

b., A zóna területén az a., pontban felsorolt rendeltetéshez szükséges építmények helyezhető el.  

c., A zóna területén kivételesen elhelyezhetők:  

1. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, de legfeljebb a bruttó épület-szintterület 5 %-a mértékéig,  

2. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek  

3. az egyéb gazdasági (üzemi) építményt, a saját telkén, a szomszédos építési telek és a 

közterület felőli, vagy a telek saját lakózónájától számított oldalon /oldalakon/ min. 20 m 

szélességben telepített fasor ültetésével lehet engedélyezni.  

(4) A gazdasági zónákra vonatkozó általános előírások:  

A Gk és Gip jelű gazdasági zónák területén, a közterületi határvonalon, valamint az övezeti 

határvonalon (más rendeltetésű övezettel közös telekhatár mentén) legalább 5,0 m 

szélességben 3 szintes növényállomány telepítendő, kivéve azokon a helyeken ahol a 

szabályozási terveken ettől eltérően került kijelölésre a telken kötelezően zöldfelületi célra 

használandó terület vagy telken belüli beültetési kötelezettség. 

 

A tervezett tevékenység (műanyag feldolgozás, újrahasznosítás) a korábban hatóságom által 

engedélyezett, zárt hulladékfeldolgozó csarnokban történik. 

A kérelemhez mellékelt dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenysége a helyi 

szintű környezetvédelmi szabályok megalkotásáról- és az elkülönített helyi környezetvédelmi alap 

létrehozásáról szóló Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2011.(XII.01.) számú 

rendelet 13. §-ában foglalt előírásokkal nem ellentétes. 

A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység Mátészalka Városra jelenleg hatályos 

településrendezési eszközökkel, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozással összhangban áll.” 

 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve, a tevékenység várható környezeti 

hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

A telephely Mátészalka nyugati részén, gazdasági területen helyezkedik el. A telephelyet északról és 

délről gazdasági terület, nyugatról gazdasági erdő, keletről gazdasági és intézményi terület és közpark 

határolja. A telephely keleti telekhatárán egy 6m magas hangárnyékoló fal helyezkedik el. 

A telephely rendelkezik a környezetvédelmi hatóság által a 2963-7/2012. számú határozatában, a 

nappali megítélési időszakra megállapított határértékekkel. 

A benyújtott dokumentáció alapján, a telephelyen az új üzemrész használatbavétele után az éjjeli 

időszakban is fognak zajkibocsátással járó tevékenységet végezni. 

Mivel a dokumentációban meghatározott, az éjjeli időszakra vonatkozó zajvédelmi hatásterület érint 

zajtól védendő területet, létesítményt, ezért a Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 11. § (5) a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak 

szerint előírta a környezethasználónak a 2963-7/2012. számú zajkibocsátási határérték módosítását. 
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A gépjárműforgalom, a megadott adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást 

a megközelítési útvonalon. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A tervezett tevékenység végzése során keletkező légszennyező anyagok diffúz módon terhelik a 

környezetet. A technológia a munkagépeken kívül nem igényli egyéb létesítmények kivitelezését. 

A hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység közvetlen hatásterülete az előzetes vizsgálati 

dokumentációban elvégzett számítások alapján az üzemelés fázisában a légszennyező forrástól 

számított 174 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. A megnövekedett forgalom hatására az út közvetlen környezetében sem éri a légszennyező 

anyagok maximális koncentrációja az imissziós határértékeket. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

 

Hulladékgazdálkodás:  

A környezethasználó a Mátészalka, Ipari u. 8. sz. alatti, 995/10, 995/20, 995/21, 995/24, 995/25, 995/26 

hrsz.-on nyilvántartott telephelyén fémhulladék begyűjtéssel, szállítással, hasznosítást megelőző 

előkészítéssel, gépjárműbontással, nem veszélyes hulladékok (építési és bontási hulladékok) 

gyűjtésével, szállításával, hasznosítást megelőző előkészítésével, valamint hasznosításával foglalkozik.  

A környezethasználó a tevékenységi körét műanyag hulladék hasznosítási tevékenységgel kívánja 

bővíteni, amelynek kapacitása 4680 t/év.  

Az építési-bontási hulladék hasznosítás kapacitása: 18.600 t/év. 

A műanyaghulladék hasznosítási technológia a meglévő hulladék-feldolgozó csarnokban történik. 

A feldolgozandó műanyag hulladékokat a telephelyen veszik át, külső beszállítóktól, de a vállalkozó saját 

járműveivel is végez szállítást, szállításra vonatkozó engedélye alapján. 

Elsősorban üzletek, boltok, áruházak műanyag csomagolási hulladékait (nagy részben LDPE fóliák) 

gyűjtését tervezik. A hulladékokat mossák, darálják, granulálják, majd a végterméket (granulátumot) 

műanyagfeldolgozó üzemek felé értékesítik újrahasználat céljából.  

 

A keletkező települési szilárd hulladékot műanyag kukában gyűjtik, és a helyi közszolgáltató részére 

kerül átadásra. 

A begyűjtött hulladékok szelektíven kerülnek gyűjtésre a teljes egészében burkolt, aszfaltozott telephely 

területén, részben fémkonténerekben és zárt épületben, részben az aszfalton. 

 

A műanyaghulladékok gyűjtése aszfaltozott tárolóhelyen történik. 

 

Az egyidejűleg tárolható műanyaghulladékok mennyisége: 10.000 tonna. 

 

A hasznosítási tevékenység során előállított műanyag granulátumokat a hulladékstátusz megszűnésére 

vonatkozó minősítő eljárást követően termékként kívánják értékesíteni műanyagfeldolgozó cégek felé. 

A gyártási folyamat során a technológiából a műanyaghulladékok mosásából származó iszap hulladék 

keletkezik, melyet iszaptároló medencében gyűjtenek, majd azt követően hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező átvevő részére adják át.  

 

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 
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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. 

 

Természetvédelem:  

A terület országos jelentőségű védett természeti területet, valamint Natura 2000 területet nem érint, nem 

képezi részét Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, nem minősül természeti területnek. Közvetlen 

környezetében természetvédelmi szempontból jelentős terület nem található. 

 A tevékenység egy már meglévő telephelyen belül fog megvalósulni, újabb területfoglalással nem jár. A 

dokumentáció alapján megállapítható, hogy a terület antropogén hatás alatt áll, fajok és élőhelyek 

tekintetében természeti értéket nem képvisel. 

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 hogy 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 környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerős engedélyek birtokában végezhető.  

A szakhatóság megkeresésére 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 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, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 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 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

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

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

meghatározott illetékességben járt el. 

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 14/2015. (III.31.) FM rendelet 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 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 határozatot Dobos László (4700 Mátészalka, Búza u. 11.meghatalmazása alapján a MOLNÁR 

Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) útján közlöm a környezethasználóval. 
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A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a 71/2015. (III. 

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

 

Nyíregyháza 2017. július 20. 

 Dr. Galambos Ildikó 

 hivatalvezető  

 nevében és megbízásából  

  

 Rozinka Zsolt Illés sk. 

 főosztályvezető 

 

 

Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

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

2. Dobos László (4700 Mátészalka, Búza u. 11.) 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

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

u. 12-14.)  

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (4400 

Nyíregyháza, Árok u. 41.)  

5. Mátészalka Város Jegyzője (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.) 

 

E-mail-en (elektronikus tértivevénnyel): 

6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  hnp@hnp.hu e-mail címre 

 

7. Irattár   Helyben 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  

mailto:hnp@hnp.hu

