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HATÁROZAT 

 

 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a KELET-FÉMKER Kft. (4511 

Nyírbogdány, 0140 hrsz.), mint környezethasználó megbízásából eljáró Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4400 

Nyíregyháza, Szabadságkor 4/a.) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Nyírbogdány 0140. hrsz.-ú telephelyen végzett 

fémhulladék gyűjtő, -előkezelő tevékenységből nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a 

tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

 

I. A Főosztály előírása: 

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

beszerzése szükséges: 

Hulladékgazdálkodási (gyűjtési, hasznosítást megelőző előkezelési) engedély. 

 

Levegőtisztaság-védelmi előírás: 

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

okoz. 

 

 

II. Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Termőföldvédelmi előírás: 

 

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

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos 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.  
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III. Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/3942-4/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírásokkal járult hozzá 

környezetvédelmi engedélyezéshez: 

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

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

módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.  

2.  A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a 

talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a 

tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

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

együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó 

minőség romlást. 

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

paraméterek értékei megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet által 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 Főosztálynak 15 napon belül 

írásban be kell jelenteni. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 7032-1/2019. 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 
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döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül 

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

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

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

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

keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125 000,- Ft. 

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

vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2 500,- Ft. 

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

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

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

Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 

 

 
 

INDOKOLÁS 

 

 

A KELET-FÉMKER Kft. (4511 Nyírbogdány, 0140 hrsz.), mint környezethasználó megbízásából eljáró Alföldi 

Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadságkor 4/a.) 2019. június 21-én e-papíron kérelmet nyújtott 

be a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra a Nyírbogdány 0140. hrsz.-ú telephelyen végzett 

fémhulladék gyűjtő, -előkezelő tevékenység előzetes vizsgálatára vonatkozóan.  

A kérelem mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeit szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők készítették. 

 

A tervezett tevékenység bemutatása: 

 

A Kelet-Fémker Kft. (4511 Nyírbogdány, 0140 hrsz.) a Nyírbogdány 0140 hrsz-ú területen hulladékgyűjtő, 

előkezelő telepet üzemeltet. A Társaság, a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Felügyelőség (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jogelődje) által kiadott, jelenleg hatályban 

lévő 3196-26/2014. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó engedélyezési eljárás a Pest 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál folyamatban van. 

A veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, nem veszélyes hulladék előkezelési engedély 2019. 08. 26-

ig érvényes melynek hosszabbítását a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivataltól kezdeményezni 

fogják. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 108. a) 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.  
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Gyűjteni kívánt hulladékok listája: 
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Előkezelni kívánt hulladékok listája: 
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A telephelyen az egyidejűleg tárolt hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen 

kialakított gyűjtőhelyek, tároló helyek összes befogadó kapacitását. A telephelyen egyidejűleg tárolható 

veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége: maximum 1.580 tonna. 

Melyből 1.550 tonna nem veszélyes hulladékot, és 30 tonna veszélyes hulladékot jelent. 

 

A hulladékok gyűjtése a telephelyen (Nyírbogdány, 0140 hrsz.) a szabadban szilárd burkolattal ellátott 

területeken, illetve a raktárhelyiségben lettek kijelölve a hulladékok tárolására a területek. 

 

A veszélyes hulladékok tároló területe fedett, kármentővel ellátott, zárható építményben, vízzáró betonozott 

aljzattal került kijelölésre. 

 

A telephelyen jelenleg meglévő épületek építmények kielégítik a jelentkező igényt.  

A tervezett tevékenység nem igényli több létesítmény megvalósítását, illetve anyagfelhasználást sem igényel. 

 

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtési, nem veszélyes hulladékok előkezelési tevékenység 

végzéséhez az alábbi gépek, eszközök állnak rendelkezésre: 

- Kater pillar típusú hidraulikus forgó rakodó 

- Hyster típusú villás targonca 

- 1500 kg teherbírású hitelesített raklap mérleg 

- 60 tonnás teherbírású hitelesített hídmérleg 

- Ford tranzit nyitott platós kisteherautó 

- Sarokcsiszoló 

- Oxigénes lángvágó 

- Egyéb kéziszerszámok (pl.: kalapács, fogó, csavarhúzó, villás kulcs stb.) 

- Satupad, satu 

- Acél konténerek (3 db 20 lábas, 20 db 1 m
3
-es) 

 

A telephelyen hulladékok tárolására kialakított területek: 

Zárt raktár 1: 150 m
2
 

Zárt raktár 2: 160 m
2
 

Válaszfallal ellátott szilárd aljzatú nyitott színesfém tároló: 250 m
2
 

Szilárd aljzatú nyitott vas hulladék tároló: 3500 m
2
 

Zárt oldalú és aljzatú felül nyitott tároló konténer forgács tároló: 15 m
2
 

 

A telephelyen a munkavégzés a hétköznapokon napi 8 órában, szombati napokon pedig 4 

órában történik. 

A technológia részletesebb bemutatása az előzetes vizsgálati dokumentációban található. 
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Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 67. § (1) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. melléklet 108. a) pontja 

szerint a végezni kívánt tevékenység - Fémhulladékgyűjtő- előkezelő- hasznosító telep 5 tonna/nap 

kapacitástól előzetes vizsgálat köteles. 

 

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 a 7032-1/2019. 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 szolgál-

tatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szol-

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

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Főosztály 7032-2/2019. számú hiánypótlási 

felhívására megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

mentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közle-

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

és mellékleteit a 7032-3/2019. számú ügyiratban a tevékenység végzésének helye szerinti település, azaz 

Nyírbogdány Község 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 az érintett település 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 a 7032-4/2019. számú végzésében megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, 

mint a természeti értékek természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje a beruházással érintett területre 

vonatkozóan rendelkezésre álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns 

tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 2982-2/2019. számon a következő tájékoztatást adta:  

„A megkeresésben hivatkozott Nyírbogdány 0140 hrsz.-ú ingatlan nem része sem védett, sem Natura 

2000 területnek, továbbá a hivatkozott ingatlanról a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa 

alapján az ügy megítélése szempontjából releváns védendő természeti érték előfordulásáról nincs 

információm. Tájékoztatom továbbá, hogy a hivatkozott telep a (HUHN20129) Nyírbogdányi rét különleges 

természetmegőrzési terület (275/2004.(X.8.) Kormányrendelet és 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet) 

szomszédságában található.  

Áttanulmányozva a "KELET-FÉMKER KFT. - ELÖZETES VIZSGÁLAT - Nem veszélyes és veszélyes 

hulladék gyűjtő, nem veszélyes hulladék előkezelő tevékenység végzése Nyírbogdány 0140 hrsz. alatti 

telephelyén" című dokumentációt, az üzem egységes környezethasználati engedélyének 

meghosszabbítása ellen természetvédelmi szakmai szempontból kifogást nem emelek. Javaslom 

ugyanakkor felhívni az üzemeltető szíves figyelmét, hogy a telepről továbbra sem juthat ki semmilyen 
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káros anyag a környező területekre, különös tekintettel az ingatlan szomszédságában található a 

(HUHN20129) Nyírbogdányi rét különleges természetmegőrzési területre.” 

 

A Főosztály a 7032-5/2019. sz. végzésében 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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi, vízvédelmi 

hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/3942-4/2019.ált. számú 

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

melyet a szakhatóság az alábbiak szerint indokolt: 

„A Főosztály a 2019. július 2-án érkezett 7032-5/2019. számú megkeresésében, a Kelet-Fémker 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4511 Nyírbogdány 0140 hrsz.) megbízásából eljáró Alföldi 

Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadságbokor 4/A.) által kérelmezett, Nyírbogdány 0140 

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 le vonulására, 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 Kelet-Fémker Kft. (4511 Nyírbogdány, 0140 hrsz.) a Nyírbogdány 0140 hrsz-ú területen 

hulladékgyűjtő, előkezelő telepet üzemeltet. A Társaság, a Felső- Tisza- Vidéki Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jogelődje) által 

kiadott, jelenleg hatályban lévő 3196- 26/2014. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.  

A környezeti hatás vizsgálati 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 kapacitástói előzetes 

vizsgálat köteles, így az engedély hosszabbítása az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása után 

kezdhető meg. 

 A tevékenység technológiai vízhasználattal, szennyvízkibocsátással nem jár.  

 A telep szociális célú vízellátása és szennyvízelhelyezése a szomszédos telep vízellátó hálózatáról, 

illetve szennyvízgyűjtő létesítménye útján biztosított (vízzárón kialakított gyűjtőakna, szippantó-kocsis 

beszállítás települési szennyvíztisztító telepre).  

 A csapadékvizek a telephely burkolatlan területein elszikkadnak. 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 Nyírbogdány 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 az előzetes vizsgálati eljárás során a 7032-6/2019. számú ügyiratában a környezetvédelmi és 

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

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

kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztályát, 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 kereste meg. 

 

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

meg: 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-bizton-

sági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-10/84/01320-2/2019. 

számon szakkérdésben nyilatkozatot adott (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat 

rendelkező részében, mint Termőföldvédelmi előírás szerepel), amelyet 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”.  

Talajvédelmi szempontból a tevékenységnek - előírásunk betartása mellett - a környező mezőgazdasági 

területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.  
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Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási rend-

tartásról) 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 (készítette: Alföldi Környezetvédelmi Kft. 14400 Nyíregyháza, Szabadságbokor  

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

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/00992-2/2019. számú szakmai véleményében 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.  

Indoklás 

A KELET-FÉMKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4511 Nyírbogdány, 0140 hrsz.) megbízásából eljáró 

Alföldi Környezetvédelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadság bokor 4/a.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Nyírbogdány 0140 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.” 
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A Főosztály a Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 7032-7/2019. számú végzésében 

megkereséssel fordult Nyírbogdány Község Jegyzőjéhez, mint a tevékenység végzésének helye szerinti 

település jegyzőjéhez, a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása 

érdekében. 

Nyírbogdány Község Jegyzője az NYB/2298-4/2019. számú ügyiratában az alábbi nyilatkozatot tette: 

„A KELET-FÉMKER Kft. (4511 Nyírbogdány, 0140 hrsz.) Nyírbogdány 0140. hrsz.-ú telephelyen végzett 

fémhulladék gyűjtő,-előkezelő tevékenység:  

- Nyírbogdány település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközeivel összhangban 

van.  

- A tervezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással összhangban van.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

A telephely létesítése az iroda- és raktárépület kialakításával megtörtént. A további építés és gépészeti 

szerelés nem tervezett.  

A hulladékkezelő telep zajvédelmi szempontból meghatározó technológiai munkafolyamata a  

- raktárépületben: előkezelő munkagépek, dízel targonca 

- udvaron: dízel targonca, tehergépkocsi. 

A legközelebbi lakóépület Nyírbogdány, Kossuth u. 5. telken, a teleptől kb. 250 m-re ÉK-i irányban 

található. 

A tárgyi hulladékkezelő zajvédelmi hatássugarai nappal (méter): lakóterület esetében 123 m, míg 

gazdasági terület esetében pedig 29 m.  

A lakóház irányában a zajvédelmi hatásterület sugara a hulladékkezelő telep üzemelésekor 123 m. Ha a 

telepet 2,0 m magas telifalu kerítés határolja a hatástávolság 78 m. 

 

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

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A telephelyen jelenleg meglévő épületek építmények kielégítik a jelentkező igényt. A tervezett tevékenység 

nem igényli több létesítmény megvalósítását, illetve anyagfelhasználást sem igényel. 

Légszennyező pontforrás nincs a telephelyen, és nem kerül kivitelezésre. 

 

A hulladékkezelő üzemelésének hatásterületét terjedésszámítási modellekkel határozták meg. 

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 környezeti hatástanulmány készítése nem indokolt. 

 

Földtani közeg védelme: 

Potenciális veszélyt a különböző gépek, járművek meghibásodásából (havária), nem megfelelő 

karbantartásából adódó üzemanyag, olaj, kenőanyag elfolyás jelenthet. Havária esetén a 

szennyezőanyagok szétterjedésének megakadályozását, eltávolítását megfelelő intézkedésekkel 

biztosítják.     
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Felszíni- és felszín alatti vizek  

A vizsgált területet felszíni vízfolyás közvetlenül nem érinti, lefolyási viszonyaival sem kapcsolódik felszíni 

vízfolyáshoz. 

Felszín alatti vizek szempontjából potenciális veszélyt a különböző gépek, járművek meghibásodásából 

(havária), nem megfelelő karbantartásából adódó üzemanyag, olaj, kenőanyag elfolyás jelenthet. Havária 

esetén a szennyezőanyagok szétterjedésének megakadályozását, eltávolítását megfelelő intézkedésekkel 

biztosítják.     

 

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) 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. 

 

Természetvédelem: 

Nyírbogdány 0140 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, valamint Natura  

2000 területet nem érint, nem képezi részét Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, nem minősül természeti  

területnek. A telephely közvetlen környezetében - 70 méterre a Nyírbogdányi-rét (HUHN 20129)  

különleges természetmegőrzési terület található.  

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

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

területen védendő növény-. illetve állatfaj nem található. A telep működése nem befolyásolja  

alapvetően a környező területeken élő állatfajok elterjedését, előfordulási gyakoriságát, a már meg lévő  

telephelyen végzett tevékenység fejlesztése valószínűsíthetően káros hatást nem gyakorol a  

szomszédos Natura 2000 területre.  

A rendelkezésre álló adatok alapján és a fentiek figyelembevételével a tervezett tevékenység  

természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.  

 

A fentiek alapján a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel a 

tervezett beruházás megvalósítása 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 tevékenység megkezdéséhez 

szükséges, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb engedély 

(hulladékgazdálkodási) beszerzése szükséges. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

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

és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. pontja alapján került sor. 

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

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott 

eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal hoztam 

meg. 
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A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi ható-

sági 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. 85. § (5) bekezdés b) pontja és 118. § (3) bekezdése 

alapján. 

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

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

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

alapján került meghatározásra. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, 

Erdősor 5.) az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján és a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése 

alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2019. július 29. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

osztályvezető 

Értesülnek: 

Elektronikus úton visszaigazolással: 

Véglegessé válás előtt: 

1. Alföldi Környezetvédelmi Kft. (22684783) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

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

Osztály  

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

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

5. Nyírbogdány Község Jegyzője  

6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

7. Irattár 
 

Véglegessé válást követően: 
8. Alföldi Környezetvédelmi Kft. (22684783) 

 
A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


