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Határozat 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az UD STAHL 

RECYCLING Kft. (4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2., KÜJ száma: 100566435), mint környezethasználó 

által meghatalmazott Ónodi Zoltán egyéni vállalkozó (4024 Debrecen, Piac u. 40 6/2.) kérelmére indult 

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

a Kisvárda 62/2 hrsz. (KTJ száma: 102542263) alatti telepen végzett fémhulladék gyűjtő tevékenység 

kapacitásbővítésének megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tervezett 

tevékenység önállóan 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. 

 

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 36500/6177-1/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal járult hozzá a tervezett tevékenység 

megvalósításához: 

1. A telephelyen vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósított, a csapadévíz elvezetést-

elhelyezést szolgáló vízilétesítmények vízjogi fennmaradási/ üzemeltetési engedélyének 

kiadására vonatkozó kérelmet és mellékleteit be kell nyújtani a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra engedélyeztetésre 2018. november 30-ig. 

2. A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek 

minőségének ellenőrzésére - vízjogi létesítési engedély beszerzésével – talajvízfigyelő monitoring 

rendszert – minimum 2 db talajvízfigyelő kutat kell létesíteni, melyek helyét és számát az 

engedélyező vízügyi hatósággal egyeztetve, a vízjogi létesítési engedély megszerzésére 

irányuló eljárásban kell meghatározni. A talajvízfigyelő kutakra vonatkozó vízjogi létesítési 

engedély beszerzését kezdeményezni kell a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál legkésőbb az 

előzetes vizsgálati eljárásban meghozott döntés jogerőre emelkedését követő 60 napon 

belül. 
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3. 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.  

4. 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. 

5. 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 előírt és vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

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

található határértékeknek. 

6. 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. 

7. 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.  

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

állapotában romlást okozhat kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott fedett területen 

tárolhatják. 

9. 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.  

 

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 Főosztály megállapítja, hogy a 8214-1/2018. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, 

mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon véglegessé 

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

de a Főosztályhoz 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.  

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

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

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

A környezethasználó a Kisvárda 62/2 hrsz. alatti telephelyén hulladékgazdálkodási (fémhulladék 

gyűjtési) tevékenységet végez a környezetvédelmi hatóság 8136-12/2017. számú hulladékgazdálkodási 

engedélye alapján.  

Az UD STAHL RECYCLING Kft. bővíteni kívánja a telephelyen történő fémhulladékok gyűjtési 

kapacitását, 

A környezethasználó 2018. szeptember 24-én előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte a 

Főosztálytól, mivel a tevékenység kapacitásának bővítését tervezik.  

 
 A tervezett tevékenység: 

A tevékenység volumenének növelése nem jár infrastrukturális fejlesztéssel, illetve beruházással, a 

rendelkezésre álló technológia és a meglévő eszközök, berendezések elegendők a kapacitás növelés 

megvalósításához.  

 Az alkalmazott technológia: 

A hulladék átvételekor minden esetben szemrevételezés történik, melynek során megállapításra kerül a 

fémtípus, a hulladék azonosító kód, az esetleges idegen- vagy veszélyes anyag tartalom. A mérlegelést 

követően a hulladékok gyűjtése szilárd burkolattal ellátott területen, valamint épületben történik 

ömlesztve, konténerekben vagy big-bag zsákokban. A telephelyen a Kft. a hulladékok válogatását (az 

elkülönített gyűjtés érdekében), szükség szerinti darabolását, bálázását, valamint tárolását végzi, ezt 

követően a hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kerülnek átadásra.  

 

A tárolóhely szilárd burkolattal ellátott, körbekerített, betonelemekkel elválasztható. 

A telephelyen tervezett kapacitásbővítés hulladéklistája 

Azonosító 
szám 

Megnevezése tonna/év 

02 01 10 fémhulladék 500 

12 01 01 Vasfém részek és esztergaforgács 2500 

12 01 02 Vasfém részek és por 2500 

12 01 03 Nem vasfém reszelék és esztergaforgács 2500 

15 01 04 Fém csomagolási hulladék 4000 

16 01 04* termékként tovább nem használható járművek  500 

16 01 06 Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem 
folyadékot, sem más veszélyes összetevőt 

500 

16 01 12 súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től 100 

16 01 17 Vasfémek 2500 

16 01 18 Nemvas fémek 2500 

16 01 22 Közelebbről meg nem határozott alkatrészek 500 

16 02 13* 
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, 

amely különbözik  
a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

100 

16 02 14 Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 160209-tól 
160213-ig terjedő hulladéktípusoktól 

500 
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16 06 01* ólomakkumulátorok 1500 

16 06 02* nikkel-kadmium elemek 100 

16 06 03* higanyt tartalmazó elemek 100 

16 08 01  arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina 
tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07) 

100 

16 08 02* veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek 
vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok 

100 

16 08 03 egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit 
tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek 

a 16 08 02-től 

100 

17 04 01 Vörösréz, bronz, sárgaréz 2500 

17 04 02 Alumínium 4000 

17 04 03 Ólom 1500 

17 04 04 Cink 1500 

17 04 05 Vas és acél 5000 

 17 04 06 ón 100 

17 04 07 Fémkeverékek 2500 

17 04 11 Kábel, amely különbözik a 170410-től 500 

19 10 01 Vas-és acélhulladék 2500 

19 10 02 Nemvas fém hulladék 2500 

19 12 02 Fém vas 4000 

19 12 03 Nemvas fémek 4000 

20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 
02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és 
akkumulátorok is megtalálhatók 

1500 

20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-
tól 

100 

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos 
 és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a  

20 01 21-től és a 20 01 23-tól 

1500 

20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 200121-től, 200123-tól és 200135-
től 

1500 

20 01 40 Fémek 5000 

A gyűjteni, előkezelni kívánt fémhulladékok mennyisége: 12.500 tonna/év. 

A telephelyen egy időben tárolható hulladék mennyisége: 6.000 tonna.  

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.  

A tevékenység a hivatkozott rendelet 3. számú melléklet 108. a) pontja (Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -

hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól), valamint a 3. számú melléklet 

130. pontja (Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44.,  

48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1 -75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában 

felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős 

módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott 

tevékenység vagy létesítmény megvalósítása) - alapján a Főosztály előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

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 8214-1/2018. számon 
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függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési határidőn 

belül az ügy érdemében döntött.  

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály 

másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági 

eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.  

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében 

igazgatási szolgáltatási díjköteles.  

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

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Főosztály 8214-2/2018. számú végzésbe 

foglalt hiánypótlási felhívásra megfizetett. Egyéb eljárási költség nem keletkezett.  

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

dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás 

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

közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 8214-4/2018. számon a telepítés helye szerinti település, 

Kisvárda Város Jegyzőjének is megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.  

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan 

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

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

vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóság állásfoglalása és a rendelkezésre álló 

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

környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

Az eljárás során a dokumentáció elbírálásához a Főosztály a 8214-5/2018. számú 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 megkereste a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy a rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. 

pontjában szereplő szakkérdésben szakhatósági állásfoglalását alakítsa ki. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6177-1/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt előírásokkal adta meg. Állásfoglalását az 

alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály, a 2018. október 4-én érkezett 8214-5/2018. számú megkeresésében, az UD Stahl 

Recycling Kft. (4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.) által kérelmezett, Kisvárda 62/2 hrsz. alatti 

telephelyen végzett fémhulladék gyűjtő tevékenység kapacitásbővítésére irányuló előzetes vizsgálata 

ügyébenindult 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.” 
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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 UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fémhulladék gyűjtéssel, 

előkezeléssel (válogatás, darabolás, bálázás) kíván foglalkozni a 4600 Kisvárda, Hármas út 2., 

Kisvárda 62/2 hrsz. alatti ingatlanon található telephelyén, 5 tonna/nap kapacitást meghaladóan. 

A telephelyen jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenységet végeznek. A hulladékok 

fogadásához válogatásához a szükséges infrastruktúra, berendezések rendelkezésre állnak, a 

hulladékok be- és kiszállítása megfelelően biztosítható. A fémhulladék gyűjtés tevékenységet 

kisebb kapacitással jelenleg is végzi az engedélykérő a telephelyen. 

 Az ingatlan területe kb. 25.000 m
2
, melyből a bérelt betonozot, hulladékgazdálkodási 

tevékenységre, tárolásra alkalmas terület 2.800 m
2
. A telephelyen rendelkezésre áll nyitott 

szilárd burkolattal ellátott (betonozott) tárolóterület, zárt színesfém tároló konténer, munkahelyi 

veszélyes hulladék gyűjtőhely, valamint szociális- és irodahelyiség (konténer). 

 A telephely vízellátása a települési ivóvízhálózatról történik. A technológiának nincs vízigénye, 

így technológiai szennyvízek nem keletkezik. 

 A telephely területére hulló csapadék elvezetésére és szikkasztására földmedrű árkok állnak 

rendelkezésre.  

 A meglévő telephelyen a tervezett tevékenység a rendelkezésre álló információk és 

dokumentumok alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti.  

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

mellékletével összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz 

állapota szempontjából Kisvárda település az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

területek közé tartozik. 

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

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

vonatkozó követelményeknek. 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (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; 

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

környezeti célkitűzések teljesülését.” 

A környezetbe kikerülő anyagok észlelésére, a talajvíz esetleges szennyeződésére a telep területén 

létesítendő talajvízfigyelő kutak szolgálnak. 

A telephelyen folytatott tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek 

minőségének, állapotváltozásának ellenőrzésére talajvízfigyelő monitorig kutak működtetése és a 

talajvízminőség állapotváltozásának rendszeres figyelése indokolt. 

A tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni vizek jó 

minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni 

vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján 

rendelkeztem. A tervezett tevékenység vonatkozásában a szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyek 

beszerzését előírtam. 
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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 8214-6/2018. számú ügyiratban a környezetvédelmi és 

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

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

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

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kereste meg, aki a szakkérdésben állásfoglalását az 

alábbiak szerint adta meg: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/01424-2/2018. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és a 

bemutatott adatok alapján jelentős környezet-egészségügyi hatást nem állapított meg.  

Szakmai véleményét az alábbiak szerint indokolta: 

„Az UD STAHL RECYCLING Kft. (4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.) meghatalmazásából eljáró Ónodi 

Zoltán egyéni vállalkozó (4024 Debrecen, Piac u. 40 6/2.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Kisvárda 62/2 hrsz. alatti telephelyen végzett fémhulladék gyűjtő 

tevékenység kapacitásbővítésére 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 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 
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követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően) is, 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy:  

 a tervezett fémhulladék gyűjtő tevékenység kapacitásbővítése település és környezet-egészségügyi 

szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns 

egészségkárosító kockázatot (amennyiben a levegőtisztaság-védelmi és zajkibocsátásra vonatkozó 

számítások maradéktalanul teljesülnek) erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint 

foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 
Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

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

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

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

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

hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

 

A Főosztály az Ákr. 25. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) 

bekezdésének megfelelően a 8214-7/2018. számú végzésében megkereséssel fordult Kisvárda 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. 

Kisvárda Város Jegyzője a 2/4581/2018. számú ügyiratában az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„Tájékoztatom, hogy a fent nevezett tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, 

a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban 

van. 

Nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25.§., Kisvárda 

Város Önkormányzata Képviselő-Testületének Kisvárda város természeti értékeinek helyi védelméről 

szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete, valamint Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 27/2011. (XI.30.) sz. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzatának 

figyelembevételével adtam ki.” 

 

 

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

hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

A telep Kisvárda város ÉK-i szélén helyezkedik el, gazdasági kereskedelmi területen. 

A telep távolabbi körzetében 

- nyugati oldalon a MÁV vasútvonal 

- déli oldalon a Kisvárda, Hármas utca 

- északra Lke kertvárosias lakóövezet 

- keletre Lke kertvárosias lakóövezet található. 

A legközelebbi zajtól védendő létesítmény a telephelytől 64 m-re helyezkedik el. Tevékenységet csak a 

nappali időszakban végeznek. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a tevékenység legnagyobb zajvédelmi szempontú 

hatásterülete a telephely telekhatárától számítva 54 m-re helyezkedik el. 
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Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, ezért a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) 

pontja alapján az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérnie, így a 

Főosztály előírást nem tett. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű 

járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

Levegőtisztaság-védelem:  

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

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

A hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység közvetlen hatásterülete az előzetes vizsgálati 

dokumentációban elvégzett számítások alapján a telekhatártól számított 42 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 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. 

Természetvédelem:  

A kapacitásbővítéssel érintett telephely belterületen (4600 Kisvárda, Hármas út 2., 62/2 hrsz.) található. 

Az 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 természetvédelmi szempontból jelentős terület nem található.  

 

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. A tervezett tevékenység önmagában 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 végleges engedély birtokában végezhető.  

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

§ (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 
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A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

alapján került sor. 

A 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. 

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) 

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 Igazgatósággal, mint 

szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján közlöm. 

 

Nyíregyháza 2018. október 31. 

 

 Dr. Galambos Ildikó 

 hivatalvezető  

 nevében és megbízásából  

  

 Katona Zoltán 

 főosztályvezető-helyettes 

 

 

Értesülnek: 

Elektronikus úton (tértivel): 

1. UD STAHL RECYCLING Kft. (4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.) cégkapu: 12517613 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 

5.)  

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

Nyíregyháza, Árok u. 41.) 

4. Kisvárda Város Jegyzője (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.)  

5. Irattár   Helyben 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


