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Tisztelt Pappné dr. Fülöp Enikő Jegyző Asszony! 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése 

alapján értesíti Önt, hogy a Főosztályon a Hansa LKM Nyersanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (4300 Nyírbá-

tor, Ságvári Endre u. 2.), mint környezethasználó kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírbátor 0298/1 

hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékgyűjtő, -előkezelő telep megvalósítására vonatkozó 

előzetes vizsgálat tárgyában.  

A kérelem elbírálása a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik. 

 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bek. alapján csatoltan megküldöm az eljárással kapcsolatos köz-

leményt, a kérelmet és mellékletét, és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül szíveskedjen 

gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen. 

 

A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közhírré tétel idő-

pontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról. 

 

A közhírré tétel időtartama 21 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele. 

 

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a közhír-

ré tétel időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 

 

Nyíregyháza, 2018. május 09. 

 Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető 

 nevében és megbízásából 

  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 

 

Elektronikus és postai úton (visszaigazolással) (+melléklet): 

1. Nyírbátor Város Jegyző    4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. 

2. Irattár 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5665-2018
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KÖZLEMÉNY 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján 

értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2018. április 19-én a Hansa LKM 

Nyersanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (4300 Nyírbátor, Ságvári Endre u. 2.), mint környezethasználó kérel-

mére közigazgatási hatósági eljárás indult Nyírbátor 0298/1 hrsz. alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hul-

ladékgyűjtő, -előkezelő telep előzetes vizsgálata ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 5665/2018. 

Az ügyintéző neve: Lincze Norbert 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930 /221 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. április 19. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. április 19. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Hansa LKM Nyersanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. a Nyírbátor 0298/1 hrsz alatti telephelyen nem veszélyes 

hulladékok gyűjtését és előkezelését kívánja végezni. A begyűjteni kívánt hulladékok körébe fémhulladékok is beletar-

toznak, melynek tervezett begyűjteni kívánt mennyisége a napi 5 tonnát meghaladja. 

A tervezett tevékenyég helye: Nyírbátor, 0298/1 hrsz művelésből kivett terület. Az ingatlan külterületen Nyírbátor és 

Nyírbogát között helyezkedik el. Lakóépület több km-es körzetben nem található. A területe 16 ha. Ebből az ingatlan 

elő részében kívánja a tevékenységet folytatni a Hansa LKM Kft. Ez hozzávetőleg egy bruttó 2,5 ha. Ezen a területen 

találhatók azok az infrastruktúra szempontjából fontos épületek, melyek a hulladékok előkezelése szempontjából 

szükségesek.  

Az előzetes vizsgálat lefolytatását követően kerül sor a hulladék kezelési engedély beszerzésére. Ezt követően a te-

vékenységet a társaság  azonnal el kívánja kezdeni. Ennek várható időpontja 2018. július 01. 

 

A beruházással érintett település: Nyírbátor külterület. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Az üzem zajvédelmi hatásterülete a zajforrásoktól számítva 26 m-re tehető. A telephely zajvédelmi szempontú hatás-

területe nem érint zajtól védendő épületet, területet 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. 

alatti székházának hirdetőtábláján 2018. május 09-től – 2018. június 01-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hiva-

tala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
 –

12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5665-2018 webcímen, valamint Nyírbátor Város Önkormányza-

tánál tekinthető meg. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben 

szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan, ezen közlemény 

megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ész-

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5665-2018
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revételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) be-

kezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett 

tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környe-

zeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint 

az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, 

a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi köve-

telményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tarto-

zik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, ame-

lyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység  

 

kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang leg-

később a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremt 

hető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult ható-

ság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi köve-

telményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a ha-

tásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”  


