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Határozat 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7., KÜJ száma: 102 227 738,  KTJ 

száma: 100 839 101, továbbiakban: környezethasználó) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a 

benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Nyíregyháza 02354/5. hrsz. 

alatti ingatlanon elhelyezkedő Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ 

területén végzett inert hulladék hasznosítási tevékenység kapacitásbővítésének 

megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység önállóan az 

egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység végzéséhez a Főosztály hatáskörébe 

tartozó alábbi jogerős engedély beszerzése szükséges: 

 

- a környezethasználó részére kiadott, 4152-16/2016. számú egységes környezethasználati 

engedély, ezen belül az engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási (hulladékhasznosítási) engedély 

módosítása 

 

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 36500/7059-1/2017. ált. számú, 

5119-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal járult hozzá a tervezett 

tevékenység megvalósításához: 

1. A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a csapadékvíz elvezetésére, elhelyezésére 

vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

2. A telephely területén a csapadékvíz elszikkasztását úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz ne 

szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-

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

meghaladó minőség romlást. 

3. A nem veszélyes hulladék gyűjtési/előkezelési/hasznosítási tevékenység során úgy kell eljárni, hogy 

a környezet, a felszíni vizek, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön. 
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4. A tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 

valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

5. A tervezett tevékenység végzése során igénybevett gépi berendezések és szállítójárművek 

üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne 

kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések 

megelőzése érdekében a gépek rendszeres 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 beszivárgás nem okozza azok 

minőségi állapotának romlását.  

 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály az SZ/NEF/01432-

2/2017. számú szakmai véleményében megállapította, hogy a tevékenység kapacitásbővítése jelentős 

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

vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz. 

 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 

azaz 250.000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

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

jogerőre. 

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

Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

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

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

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

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és jelen határozat ügyszámát is. 

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

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

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 

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

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

 

INDOKOLÁS 

 

 Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) 2017.09.04-

én kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályhoz a Nyíregyháza 02354/5. 
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hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ 

területén végzett hulladékhasznosítási tevékenység kapacitásbővítésének előzetes vizsgálata tárgyában. 

 
 A tervezett tevékenység: 

 Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a 4152-16/2016. számú, a Nyíregyháza 02354/5. 

hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ 

üzemeltetésére és felhagyására kiadott egységes környezethasználati engedélyében 

hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkezik, mely szerint a hulladéklerakón depónia takarására, 

támasztógátak kialakítására, belső közlekedési utak kialakítására, karbantartására hasznosíthatja az 

engedélyben szereplő inert hulladékokat. Az engedély értelmében a hasznosítani kívánt hulladékok 

mennyisége nem haladhatja meg a 10 t/nap mennyiséget.  

 A környezethasználó a tevékenység kapacitásbővítését tervezi, mely szerint a hasznosítható hulladékok 

mennyiségét 15.000 t/év mennyiségre kívánja növelni. Az átvett hulladékokat az egységes 

környezethasználati engedélyben meghatározott módon kívánja hasznosítani, azaz a hulladéklerakó 

támasztótöltéseinek építésére, a lerakott hulladék takarására, valamint a depónián belső közlekedési 

utak kialakítására, az alábbi megosztásban: 

- támasztótöltés a teljes depónia kerületén (8 m talpszélesség, 3 m koronaszélesség,  

 2,5 m magasság:   7.000 m
3
 

- depónia takarása:   2.000 m
3
 

- belső utak kialakítása:     500 m
3
 

összesen:      9.500 m
3
, azaz 15.000 tonna. 

 
 A hasznosítási tevékenység a meglévő, üzemelés alatt álló, 106.000 m

2
-es, B3 kategóriájú 

hulladéklerakó depónia területére korlátozódik, új terület igénybevétele nem történik. 
 A kapacitásbővítéshez új létesítmények kialakítása nem szükséges, a tevékenység a jelenleg is 

alkalmazott géppark használatával végezhető. 

 

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 2.§ (2) bekezdés a) ab) abg) pontjai, valamint a 3. sz. 

mellékletének 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 eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján 

díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.  

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

(továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen 

határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges 

visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melynek 

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

megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

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

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

döntést hoz. 
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Fentiek alapján a Főosztály a 8423-2/2017. számú ügyiratában függő hatályú döntést hozott. A 

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

hónapon belül döntött. 

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

dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás 

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

közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 8423-4/2017. számon a telepítés helye szerinti település, 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének is megküldte, aki 2017.09.18-tól 2017.10.10.-ig 

gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.  

A Főosztály a 8423-5/2017. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 

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

u. 2.), és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulást (4400 Nyíregyháza, 

Hősök tere 5.) - mint az ingatlan tulajdonosát – is értesítette. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan 

sem a Főosztályhoz, sem Nyíregyháza Megyei Jogú 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 8423-7/2017. számú végzésében, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a rendelet 5. sz. melléklete II. 

táblázatának 3. pontja alapján megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 

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

szakhatósági állásfoglalását alakítsa ki. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/7059-1/2017. ált. számú, 

5119-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt előírásokkal adta 

meg. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály 2017. október 5-én érkezett 8423-7/2017. számú megkeresésében az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) kérelmére, a Nyíregyháza, 

02354/5. hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység bővítésének 

előzetes vizsgálata ügyében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló 

kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

A Főosztály fenti megkeresésében az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

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

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

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

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

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

milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

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

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tervezett tevékenység megvalósításának környezetvédelmi 

engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy a 

telephely vízellátása, csapadék- és csurgalékvíz, valamint szennyvíz kezelése, elhelyezése megfelelő 
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módon biztosított, vízbázis és vízvédelmi szempontból az eljárás tárgyát képező tevékenységnek a 

felszíni és felszín alatti vizekre a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása mellett káros 

hatása nincs, a tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra káros hatást nem 

gyakorol. 

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: 

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

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

alapján Nyíregyháza település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek 

közé került besorolásra. 

- A tervezett telephellyel érintett terület közüzemi vízbázist nem érint. 

- Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. a hulladéklerakó csapadékvíz és csurgalékvíz 

elvezetésére, valamint a hulladéklerakóhoz kapcsolódó abroncsmosó és konténeres üzemanyag 

tároló szennyvízelvezetésére a 4908-9/2015. számú határozattal módosított 1839-16/2012. 

számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

- A tervezett tevékenység célja, hogy a hulladéklerakó depónián hasznosításra kerüljenek azon 

inert hulladékok, melyek a térségben a lakosság és a vállalkozások tevékenysége során 

keletkeznek. Ezen anyagok a depónia támasztótöltéseinek, a hulladékok takarórétegeinek, a 

belső utak és ürítőterek kialakítására és karbantartásra, valamint tereprendezésre kerülnek 

felhasználásra. A telephelyen jelenleg is történik inerthulladék-hasznosítás, napi 10 t 

mennyiségig. Az inerthulladék beépítése a depónia stabilitásának a biztosítását is szolgálja, 

melynek tervezett éves mennyisége 15.000 t.  

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

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

szennyeződése kizárható. 

Fentiek alapján a tevékenység nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni 

vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása 

biztosítható. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja 

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

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

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

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon 

belül köteles megadni. 

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

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

megküldeni szíveskedjen, az ügyiratszámra hivatkozással.” 

 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 8423-8/2017. számú ügyiratban a környezetvédelmi és 

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

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

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

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kereste meg, aki a szakkérdésben állásfoglalását az 

alábbiak szerint adta meg: 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/01432-2/2017. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és a 

bemutatott adatok alapján jelentős környezeti hatást nem állapított meg.  

Szakmai véleményét az alábbiak szerint indokolta: 

„Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Nyíregyháza, 02354/5 hrsz. 

alatti telephelyen végzett nem veszélyes (inert) hulladék hasznosítási tevékenység volumenbővítésére 

vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében kérelmet terjesztett elő.  

Az eljárásban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladat és 

hatáskörrel 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 

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

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

- a nem veszélyes (inert) hulladék hasznosítási tevékenység volumenbővítéséhez kapcsolódó 

beruházások megvalósítása és azt követő üzemeltetése település és környezet-egészségügyi 

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

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

 
Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 
 

Hatáskörömet és illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

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

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

feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) 

Korm. rendelet, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei 

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

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

 

 

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

hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

A hulladékkezelő központ Nyíregyháza város külterületén helyezkedik el, a településtől K-i irányban.  

A legközelebbi zajtól védendő létesítmény a telephely centrumától 960 m-re helyezkedik el. 

A telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a 

Főosztály a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) pontjában foglaltakat 

figyelembe véve, nem állapít meg zajkibocsátási határértéket. 

A telekhatáron belül mozgó és helyhez kötött zajforrások által okozott zajkibocsátás nem okoz határérték 

feletti zajterhelést a zajtól védendő területen. 



 7 

A közvetett hatásként értékelhető, hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódó közúti szállításból 

származó zajterhelés a vonatkozó sebességkorlátozás betartása esetén határérték alatt marad.  

Zajvédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A tervezett tevékenység anyagmozgatási, töltési, tömörítési munkálatok végzésével jár, melyek során 

keletkező légszennyező anyagok diffúz módon terhelik a környezetet. A technológia a már meglévő és 

üzemelő munkagépeken kívül nem igényel egyéb létesítményeket. 

A hulladékkezelési tevékenység során a por emisszió a meghatározó, a legnagyobb hatástávolság a 

szálló por PM10 frakciója esetében határozható meg, amely 1397 m, a tevékenység helyétől számítva.  

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. 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

 

Hulladékgazdálkodás:  

Az átvett hulladékokat a hulladéklerakó támasztótöltéseinek építésére, a lerakott hulladék takarására, 
valamint a depónián belső közlekedési utak kialakítására kívánják hasznosítani, az alábbi 
megosztásban: 
-   támasztótöltés a teljes depónia kerületén (8 m talpszélesség, 3 m koronaszélesség,  

 2,5 m magasság:   7.000 m
3
 

- depónia takarása:   2.000 m
3
 

- belső utak kialakítása:     500 m
3
 

Összesen:      9.500 m
3
, azaz 15.000 tonna. 

 
A hasznosítási tevékenység a meglévő, üzemelés alatt álló, 106.000 m

2
-es, B3 kategóriájú 

hulladéklerakó depónia területére korlátozódik, új terület igénybevétele nem történik. 

A kapacitásbővítéshez új létesítmények kialakítása nem szükséges, a tevékenység a jelenleg is 
alkalmazott géppark használatával végezhető. 

A hasznosítás módja és kódja: R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve 
a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását) (a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 
43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint). 

A hasznosítani kívánt hulladékok: 

Kódja Megnevezése Mennyisége t/év 

17 01 01 beton 1000 

17 01 02 téglák 1000 

17 01 03 cserép és kerámiák   500 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 1500 

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től    500 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 3000 
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17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 200 

17 05 08 vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-

től 
200 

17 06 04 

szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 

17 06 03-tól 

 

300 

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től    200 

17 09 04   kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 

különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól    
6600 

Összesen:  15.000 

  

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

Természetvédelem:  

Az üzem területe és annak környezete nem tartozik az országos jelentőségű védett természeti-, ill. a 

Natura 2000 területek közé. A telep területén jelentős természeti értékek nem találhatóak, a 

természetközeli élőhelyek, természetes növénytársulások, védett és védendő növényfajok hiányoznak; 

szinte teljes egészében antropogén hatás alatt áll. 

A fentiek alapján a tevékenység védett és Natura 2000 területre, természetes élőhelyekre, védett fajok 

egyedeire, populációira nem lesz hatással, a hulladékkezelés természeti környezetre gyakorolt hatása 

nem minősül jelentősnek. 

 

A végezni kívánt tevékenységgel kapcsolatban környezetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel 

és nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatását szükségessé tenné, valamint hogy a tervezett tevékenység (a hulladékhasznosítási 

tevékenység kapacitásbővítése) önmagában nem egységes környezethasználati engedély köteles. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdés d) pontja alapján a tevékenység bővítése nem 

minősül jelentős változtatásnak. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy az eljárás tárgyát képező 

tevékenység mely a környezetvédelmi hatóság által kiadott jogerős engedély birtokában végezhető.  

A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, 

valamint a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

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

és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, 

a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva. 

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében, valamint a 13. § 
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(1) bek. c.) pontja és (2) bekezdésben biztosított hatáskörben, továbbá a 8/A. § (1) bekezdésében 

meghatározott illetékességben járt el. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) 

bekezdése biztosítja.  

Az eljárás és a fellebbezés díja a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (1)(5)(6)(7) bekezdései és 1. sz. 

melléklet 35. főszáma alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. §-a 

alapján döntöttem. 

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

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

15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a 

határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell 

számítani. 

A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-

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

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

 

Nyíregyháza 2017. október 30. 

 Dr. Galambos Ildikó 

 hivatalvezető  

 nevében és megbízásából  

  

 Katona Zoltán sk. 

 főosztályvezető-helyettes 

 

 

Értesülnek: 

Postai úton (tértivel): 

1. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.)  

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás (4400 Nyíregyháza, 

Hősök tere 5.) 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

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

u. 12-14.)  

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

Nyíregyháza, Árok u. 41.)  

 

E-mail-en (elektronikus tértivevénnyel): 

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

 

6. Irattár   Helyben 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  
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