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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) MK-Metal Kft. (4561 

Baktalórántháza, Szőlőskert u. 10.), mint környezethasználó megbízásából eljáró Alföldi 

Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor 4/a.) kérelmére indult előzetes vizsgálati 

eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a 

Baktalórántháza, Vasút út 80. szám, 516/2 hrsz.-ú telephelyen végzett fémhulladék gyűjtő, -

előkezelő tevékenység végzéséből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység 

az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

  

A tevékenység megkezdése előtt a Főosztály hatáskörébe tartozó, alábbi véglegessé vált 

engedély beszerzése szükséges: 

 Hulladékgazdálkodási (gyűjtési, hasznosítást megelőző előkezelési) engedély. 

A Főosztály előírásai: 

Levegőtisztaság-védelem: 

 A tevékenység végzése során tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz. 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A termőföld védelme:  

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

bekezdésének előírásait, amely szerint a környező termőföldeken (mezőgazdasági művelési ágú 

területeken) 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: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4970-2/2019.ált. számon 

kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Baktalórántháza, Vasút út 80., 516/2 hrsz.-ú telephelyen végzett 

fémhulladék gyűjtő, -előkezelő tevékenység előzetes vizsgálata környezetvédelmi engedélyezéséhez a 

rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírásokkal hozzájárul: 

1. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett 

tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló többször 

módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. 
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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 méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőség romlást. 

3.  A telephely területéről csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, ha a vízminőségi 

paraméterek értékei megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által elő írt és vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben 

található határértékeknek. 

4.  A telephelyen a keletkező csapadékvizek elszikkasztásánál úgy kell eljárni, hogy a szikkasztásra 

igénybevett területeken a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőségi romlást ne okozzon. 

5.  A 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. 

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

állapotában romlást okozhat kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott fedett területen 

tárolhatják. 

7.  A lebetonozatlan területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből, vagy 

átalakulási termékeiből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgása nem okozza a 

minőségi állapotának romlását.  

 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése 

alól nem mentesít. 

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

írásban be kell jelenteni. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 7031-1/2019. 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. 
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Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

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

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

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 

 

INDOKOLÁS 

 

A MK-Metal Kft. (4561 Baktalórántháza, Szőlőskert u. 10.), mint környezethasználó megbízásából eljáró 

Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor 4/a.) 2019. június 21-én a 

Baktalórántháza, Vasút út 80. szám, 516/2 hrsz.-ú telephelyen végzett fémhulladék gyűjtő, -

előkezelő tevékenységre - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

(a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. r.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és 

előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők vettek részt. 

A tevékenység bemutatása: 

Az MK-Metal Kft. a Baktalórántháza, Vasút u. 80., 516/2 hrsz. alatti ingatlanon veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végző telepet üzemeltet. 

A gyűjtési és előkezelési engedélykérelem 2019. 08. 31-éig érvényes melynek hosszabbítását a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivataltól kérik meg. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 108. pontja szerint” a végezni kívánt tevékenység 

- Fémhulladékgyűjtő- előkezelő- hasznosító telep 5/tonna/nap kapacitástól előzetes vizsgálat köteles, így 

az engedély hosszabbítása az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása után kezdhető meg. 

A telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzik. 

A telephelyen egyidőben tárolt és előkezelhető nem veszélyes hulladékok mennyisége: 2000 t/év. A 

telephelyen egyidőben gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége: 50 t/év. 

A telephelyen az alábbi hulladékok gyűjtését tervezik: 

HAK szám Megnevezés 
Gyűjteni kívánt 

mennyiségek (t/év) 

02 01 10 Fémhulladék 50 

12 01 01 
vasfém részek és 

esztergaforgács 
2000 

12 01 02 vasfém részek és por 500 

12 01 03 
nemvas fém reszelék és 

esztergaforgács 
250 

150104 Fém csomagolási hulladékok 250 
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160106 

Termékként tovább nem 

használható járművek, 

amelyek nem tartalmaznak 

sem folyadékokat, sem más 

veszélyes összetevőket 

1000 

160117 Vasfémek 100 

160118 Nem-vas fémek 50 

160122 
Közelebbről nem 

meghatározott alkatrészek 
50 

160214 

Használatból kivont 

berendezések, amelyek 

különböznek 16 02 09-től 16 

02 13-ig felsoroltaktól 

50 

160216 Beton 500 

170101 Téglák 500 

170102 Cserép és kerámiák 100 

170103 

Beton, tégla, cserép és 

kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 

17 01 06-tól 

500 

170107 Fa 100 

170201 Üveg 100 

170202 Műanyag 100 

170203 
Bitumen keverékek, amelyek 

különböznek a 17 03 01-től 
100 

170302 Vörösréz, bronz, sárgaréz 500 

170402 Alumínium 1000 

170403 Ólom 100 

170404 Cink 100 

170405 Vas és acél 20000 

170406 Ón 100 

170407 Fémkeverékek 50 

170411 
Kábelek, amelyek 

különböznek a 17 04 10-től 
50 

170504 
Föld és kövek, amelyek 

különböznek a 17 05 03-tól 
100 

170506 
Kotrási meddő, amely 

különbözik a 17 05 05-től 
100 

170508 

Vasúti pálya kavicságya, 

amely különbözik a 17 05 07-

től 

100 

170604 

Szigetelő anyagok, amelyek 

különböznek a 17 06 01 és 17 

06 03-tól 

100 

170802 
Gipsz-alapú építőanyag, amely 

különbözik a 17 08 01-től 
100 

170904 

Kevert építkezési és bontási 

hulladékok, amelyek 

különböznek a 17 09 01, 17 

09 02 és 17 09 03-tól 

100 
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190102 
Kazánhamuból eltávolított 

vas fémek 
50 

191001 Vas- és acélhulladék 50 

191002 Nem-vas fém hulladék 50 

191203 Nem-vas fémek 50 

200136 

Kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek 

a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól 

és a 20 01 35-től 

50 

200140 Fémek 50 

160601* ólomakkumulátorok 1500 

160213* 

veszélyes anyagokat 

tartalmazó kiselejtezett 

berendezés, amely 

különbözik a 16 02 09-től 16 

02 12-ig terjedő 

hulladéktípusoktól 

50 

200135* 

Veszélyes anyagokat 

tartalmazó, kiselejtezett 

elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21 és 20 

01 23 kódszámú 

hulladékoktól 

50 

Összesen:  30800 

 

A telephelyen az alábbi hulladékok előkezelését tervezik: 

HAK szám Megnevezés 
Előkezelni kívánt 

mennyiségek (t/év) 

02 01 10 Fémhulladék 10 

150104 Fém csomagolási hulladékok 10 

160106 

Termékként tovább nem 

használható járművek, 

amelyek nem tartalmaznak 

sem folyadékokat, sem más 

veszélyes összetevőket 

100 

160117 Vasfémek 100 

160118 Nem-vas fémek  10 

160122 
Közelebbről nem 

meghatározott alkatrészek 
10 

160214 

Használatból kivont 

berendezések, amelyek 

különböznek 16 02 09-től 16 

02 13-ig felsoroltaktól 

10 

160216 

Használatból kivont 

berendezésekből eltávolított 

anyagok, amelyek 

különböznek 16 02 15-től 

10 
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170401 Vörösréz, bronz, sárgaréz 20 

170402 Alumínium 100 

170403 Ólom 10 

170404 Cink 10 

170405 Vas és acél 1200 

170406 Ón 10 

170407 Fémkeverékek 10 

170411 
Kábelek, amelyek különböznek 

a 17 04 10-től 
10 

190102 
Kazánhamuból eltávolított vas 

fémek 
10 

191001 Vas- és acélhulladék 10 

191002 Nem-vas fém hulladék 10 

191203 Nem-vas fémek 10 

200136 

Kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek 

a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól 

és a 20 01 35-től 

10 

200140 Fémek 10 

Összesen: 
 

1690 

 

A telephelyen a hulladékok gyűjtését, tárolását az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) kormány rendelet alapján 

hulladéktároló helyen végzik. 

A nem veszélyes hulladékok tárolása: 

A nem veszélyes hulladékok tárolása a nem veszélyes hulladék tároló helyen történik, melynek műszaki 

kialakítása megfelel a 246/2014. (IX.29.) Kormány rendelet előírásainak. 

A veszélyes hulladékok tárolása: 

Veszélyes hulladékok gyűjtése (160213*, 200135*) ADR minősítésű gyűjtő edényzetben történik (zsák, 

hordó). Az akkumulátorok (160601*) gyűjtésére a gyűjtőhelyen rendelkezésre áll 40 db 1 m
3
 tetővel 

ellátott saválló speciális gyűjtőedény. Az edényzet kapacitása megfelel az egy időben tárolható 40 t 

akkumulátor hulladék tárolására. A hulladékgyűjtő edényzetek a veszélyes hulladék tároló helyre 

kerülnek elhelyezésre. A tárolóhely kapacitása megfelelő az egy időben 40 db akkumulátor gyűjtő 

edényzet tárolására. 

Létesítmények: 

Munkagépek megnevezése: 

o O&K MH Plus típusú forgózsámolyos rakodógép 96 kw napi 1-2 óra 

o balkancar típusú 3 tonna emelőképességű targonca 74 kw napi 1-2 óra 

o sarokcsiszoló (Milwaukee 2200W 10A, Makita 2200W 10A, Graphite 750W, Makita 720W 3,2A ) 

összesen napi 1 óra 

o hídmérleg 

Mérlegek: 

o 30 tonnás hitelesített hídmérleg 

o 500 kg-os tolósúlyos 
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Épületek: 

o Hulladéktárolók: 150 m
2
 

o konténer iroda: 20 m
2
 

o konténer öltöző: 30 m
2
 

Gépjárműforgalom: 

o személyautó átlag 20-25 db/nap 

o teherautó 2-3 db/nap 

A technológia részletesebb bemutatása az előzetes vizsgálati dokumentációban található. 

A megvalósítás időterve 

Az MK-Metal Kft. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által kiadott, jelenleg hatályban lévő 

3899-21/2016. számú határozattal módosított 2952-23/2014. számon kiadott hulladékgazdálkodási 

engedély, valamint a veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó OKTF-KP/3536-11/2016. országos 

szállítási engedély alapján végzi tevékenységét. A gyűjtési és előkezelési engedélykérelem 2019. 08. 

31-éig érvényes. A tevékenységeket az előzetes vizsgálati eljárás, illetve a szükséges engedélyek 

megszerzése, kézhezvételét követően folytatni kívánja a Kft. 

A beruházással érintett település: Baktalórántháza város 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

kezdeményezte a Főosztályon, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a Korm. r. 3. sz. 

mellékletének 108. a) pontja – „Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az 

autóroncstelepeket), a) 5 t/nap kapacitástól” – hatálya alá tartozik, így a Főosztály előzetes vizsgálatban 

hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősül.  

Az előzetes vizsgálati 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.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 129. § (1) 

bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, 

valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 

igazgatási szolgáltatási díj eljárási költség, melyet az ügyfél a Főosztály 7031-2/2019. számú 

hiánypótlási felhívása alapján az eljárás során megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban, a 43. § (7)-(8) bekezdésében foglalt 

esetek kivételével, a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést 

hoz. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 7031-

1/2019. számon függő hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az 

ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében 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 7031-4/2019. számon a tervezett tevékenység telepítési helye 

szerinti település Baktalórántháza Város Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré 

tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz nem 

érkezett észrevétel. 
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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 7031-5/2019. számú 2019. július 4.-ei keltezésű végzésében, az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdése alapján és 2. §-ára figyelemmel szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatban. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4970-2/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához előírások megadásával járult 

hozzá. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

A Főosztály a 2019. július 4-én érkezett, 7031-5/2019. számú megkeresésében az MK-Metal Kft. (4561 

Baktalórántháza, Vasút út 80., 516/2 hrsz.) megbízásából eljáró Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4400 

Nyíregyháza, Szabadságbokor 4/a.) által kérelmezett, Baktalórántháza, Vasút út 80., 516/2 hrsz.-ú 

telephelyen végzett fémhulladék gyűjtő, -előkezelő tevékenység előzetes vizsgálata ügyében indult 

közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott 

be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

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

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

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

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a 

tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 

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

mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” 

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

álló adatok alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. 

pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:  

 Az MK-Metal Kft. a Baktalórántháza, Vasút u. 80. 516/2 hrsz. alatti ingatlanon veszélyes és nem 

veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végző telephelyet üzemeltet. A Kft. a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által kiadott, jelenleg hatályban lévő 3899-21/2016. 

számú határozattal módosított 2952-23/2014. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel, 

valamint a veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó OKTF-KP/3536-11/2016. országos 

szállítási engedéllyel rendelkezik. 

 A telephelyen szociális blokk nem került kialakításra. A dolgozók a szomszédos benzinkút 

szociális helyiségeit használják megegyezés alapján. 

 A telephelynek és a tevékenységeknek technológiai vízigénye nincs, technológiai szennyvíz nem 

keletkezik. Szociális szennyvíz keletkezésével sem kell számolni. 

 A burkolt felületen, valamint fedett, szigetelt aljzatú raktárépületekben kialakított körülmények 

között végzett tevékenység, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása mellet a 

telephely burkolatlan területein elszikkadó csapadék vizek szennyeződése kizárható.  

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 21912004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A 

felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak  

a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;  

b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését 

és az adatszolgáltatást;  
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c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a 

környezeti célkitűzések teljesülését. " 

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

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

rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területek közé került besorolásra. 

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

közüzemi vízbázist nem érint. 

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

követelményeknek. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak 

betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent 

veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

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

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

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

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

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

vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 

7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

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

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

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

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

részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Főosztály a 7031-6/2019. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése 

és 5. számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával 

kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

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

Talajvédelmi Osztályát, és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal 

Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/01010-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, 

hogy a 

„tervezett (fémhulladék gyűjtő-, előkezelő tevékenység) beruházás megvalósítása jelentős környezet-

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

vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.” 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

Az MK-Metal Kft. (4561 Baktalórántháza, Szőlőskert u. 10.), mint környezethasználó megbízásából eljáró 

Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor 4/a.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
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Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u, 12-14.) előtt, Baktalórántháza, Vasút út 80. szám, 516/2 hrsz.-ú 

telephelyen végzett fémhulladék gyűjtő, -előkezelő tevékenység megvalósítására irányuló előzetes 

vizsgálat 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 fémhulladék gyűjtő-, előkezelő tevékenység település és környezet-egészségügyi szempontból a 

szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások alapján, nem jelent szignifikáns 

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

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 16. § (1) 

bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

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

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-

10/84/01387-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része 

tartalmazza. Indokolása az alábbi: 

„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”. 

Talajvédelmi szempontból a tevékenységnek – előírásunk betartása mellett – a környező 

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

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (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 
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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 (Készítette: Alföldi Környezetvédelmi Kft. /4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor 

4/a./; készült: Nyíregyháza, 2019. június) alapján adta ki.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/11064-2/2019. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. 

Szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapításokat tette: 

„Az erdészeti hatóság a kérelem mellékleteként benyújtott dokumentumok és az Országos Erdőállomány 

Adattár (a továbbiakban: Adattár) adatai alapján megállapította, hogy a Baktalórántháza 516/2 hrsz.-ú 

ingatlanon tervezett tevékenység erdőterületet nem érint, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77. §-a szerint erdő igénybevételével jár, a 

környező erdőterületekre hatást nem gyakorol. 

A fentiek miatt az erdészeti hatóság feltétel előírása nélkül hozzájárul a Baktalórántháza 516/2 hrsz.-ú 

ingatlanon üzemeltetett fémhulladék gyűjtő, és –előkezelő telep gyűjtési és előkezelési engedélyének 

kiadásához. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság 

jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt-ben meghatározott 

erdőnek. 

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. 

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

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

valamint az 5. sz.. melléklet I. táblázat 6. pontja alapján vizsgálta meg.” 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 7031-7/2019. 

számú végzésében megkereséssel fordult Baktalórántháza Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- 

és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 

eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Baktalórántháza Város Jegyzője az 5823-4/2019. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„- Az MK-Metal Kft. (4561 Baktalórántháza, Szőlőskert u. 10.), mintkörnyezethasználó a 

Baktalórántháza, Vasút u. 80. szám, 516/2 hrsz-ú telephelyen végzett fémhulladék gyűjtő, -előkezelő 

tevékenységre vonatkozó engedélykérelme és annak mellékletei alapján megállapítom, hogy a 

hulladékgazdálkodási tevékenység a hatályos településrendezési eszközeivel összhangban van, helyi 

jelentőségű védett természeti területet nem érint.” 

A tervezett tevékenység természetvédelmi szempontból olyan adatok és tények birtokában vizsgálható, 

amelyekkel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - mint természetvédelmi kezelő és a Natura 2000 

területek monitoringozásáért felelős szerv - rendelkezhet, ezért a Főosztály az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) bekezdése, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján 7031-3/2019. számú végzésével megkereséssel 

fordult az Igazgatósághoz.  
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A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 2975-2/2019. számú levelével, mint természetvédelmi 

kezelő, az alábbi nyilatkozatott adta: 

„Hivatkozva a fenti iktatószámú és tárgyú megkeresésükre, mint természetvédelmi kezelő, az alábbi 

nyilatkozatot adom. 

A megkeresésben szereplő Baktalórántháza 516/2 helyrajzi számú ingatlan nem része sem közösségi 

jelentőségű, sem országos jelentőségű védett természeti területnek. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján nincs tudomásom az ügy megítélése 

szempontjából releváns biotikai adatról. 

A telephelyen tervezett fémhulladék gyűjtő és előkezelő tevékenységgel szemben természetvédelmi 

szempontból kifogást nem emelek.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Természetvédelem: 

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

dokumentáció alapján a telephely egy ipari-kereskedelmi terület burkolt és szórt murvakaviccsal ellátott 

részén található, melyen már évek óta a tervezetthez hasonló tevékenységet végeznek. Sem 

természetes, sem természetközeli vegetációt nem érint a végzett tevékenység. Nyugatról és délről 

bolygatott cserjés-fás élőhelyek, északról a 41. sz. főút, mezőgazdasági övezet, keletről a 49153. sz. 

közút, délről szintén ipari-kereskedelmi telephely határolja. A kerítéssel kívülről szomszédos, környező 

mezsgyék az intenzív emberi jelenlét miatt fajszegények, gyomosodottak, természetes vagy természet 

közeli állomány nem maradt fent a közvetlen környékén. Védett fajok, élőlényközösségek, vagy 

élőlények kizárólagos élőhelye, állatfajok kizárólagos táplálkozó- vagy szaporodási élőhelye nem 

található. A telephely működése a kijelölt Nemzeti Ökológiai Hálózat területét nem érinti, arra hatással 

nincs.  

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. 

Zajvédelem: 

A hulladékkezelő telep zajvédelmi szempontból meghatározó technológiai munkafolyamata a 

- lemezburkolatú tárolóban: előkezelő munkagépek, dízel targonca 

- udvaron: dízel targonca, tehergépkocsi. 

A legközelebbi lakóépület Baktalórántháza, Szőlőskert u. 83. telken, a teleptől kb. 180 m-re É-i irányban. 

A lakóház irányában a zajvédelmi hatásterület sugara a hulladékkezelő telep üzemelésekor 180 m, 

gazdasági terület esetében pedig 40 m. A telepet 2,0 m magas telifalu kerítés határolja, így a 

hatástávolság 111 m. 

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

ezért 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. 

A fentiek alapján zajvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A hulladékkezelő telephelyen irodakonténer és lemezburkolatú tároló található. Új létesítmény nem 

készül. A telephelyen a logisztika és szállítás során a használt (dízel üzemű) munkagépek okoznak 

motorikus (SO2, CO, NOx, PM) légszennyezést.  
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A külső szállítás önrakodó járművel és teher-gépkocsival történik. Gépjárműforgalom: személyautó átlag 

20-25 db/nap; teherautó 2-3 db/nap. A tehergépkocsik és a telephelyen dolgozó targonca diesel 

üzemanyagú.  

A légszennyező anyagok kibocsátása diffúz módon, talajszinten történik: helyi elszívást és leválasztást 

nem alkalmaznak.  

Légszennyező pontforrás nem kerül kialakításra a telephelyen. 

A hulladékkezelő üzemelésének hatásterületét terjedésszámítási modellekkel határozták meg. A (diffúz) 

levegőterhelés a dízel üzemű munka/emelő-gépek és járművek működéséből adódik. 

A hulladékkezelő üzemelés hatásterülete diffúz forrásra 

- NO2 anyagra 98 m sugarú kör, 

- PM10 anyagra: 35 m sugarú kör a hulladékkezelő telep centrumától. 

Az összességében hatásterület 98 m széles sávnak tekinthető a telep kerítésétől. Ebbe a sávba lakóház, 

védendő objektum nem esik. Levegőterheltségi határértéket meghaladó levegőterheltség nem várható. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás:  

A hulladékgyűjtési, hasznosítást megelőző előkezelési 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 telephely működése földtani közeget nem érinti. Az alkalmazott munkagépek megfelelő műszaki 

állapotát rendszeresen ellenőrizni szükséges. 

Egy esetleges meghibásodás, havária helyzet esetén a kifolyt üzemanyag, veszélyes hulladék nem 

érintkezik a földtani közeggel. A földre kifolyt üzemanyagot a megfelelő anyaggal fel kell itatni, a 

keletkező hulladékot össze kell gyűjteni, és mint veszélyes hulladékot az előírásnak megfelelő 

elszállításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni szükséges. A tevékenység normál üzemelés és az 

alkalmazott gépek folyamatos karbantartása esetén nem okoz szennyeződést.  

Felhagyáskor a teljes területet rekultiválni kell, az esetleges tereprendezést, a növényesítést és a 

talajminőség javítást el kell végezni. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: 

A tevékenység elhelyezkedéséből adódóan országhatáron átterjedő jelentős hatások nem várhatók.  

A Főosztály a megküldött dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a 

tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. 

sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett beruházás létesítéséből, 

üzemeltetéséből és felhagyásából nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné. Megállapítható továbbá, hogy a tervezett 

tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. 

A Főosztály a határozat rendelkező részébe tájékoztatást adott arról, hogy a Főosztály hatáskörébe 

tartozó milyen engedélyek beszerzése szükséges a beruházás megvalósításához. 



14 
 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

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

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

pontja alapján került sor. 

A 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 általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal 

hoztam meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

(1) d) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

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

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

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

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

bekezdésének a) 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 a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) 

bekezdése alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2019. július 31. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton (visszaigazolással) 

1. Alföldi Környezetvédelmi Kft. (22684783) 

2. Baktalórántháza Város Jegyzője  

4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály 

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.   

5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály 

4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

Helyben 

8. Irattár 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


