
 

 

 

K Ö Z L E M É N Y  

 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(továbbiakban: Főosztály, Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: 

ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) 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 

2017. szeptember 04-én az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, 

Benczúr tér 7.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyíregyháza 02354/5 hrsz. alatti 

telephelyen végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység bővítésének előzetes vizsgálata 

ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 8423/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. szeptember 04. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. szeptember 05. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 
 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

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

Nyíregyháza 02354/5 hrsz. alatti telephelyen Regionális Hulladékkezelő Központot üzemeltet, melyre 

vonatkozóan rendelkezik a környezetvédelmi hatóság 4152-16/2017. számú egységes 

környezethasználati engedélyével. Az engedély hulladékhasznosítási engedélyt is tartalmaz, mely inert 

hulladékok a hulladéklerakón depónia takarására, támasztógátak kialakítására, belső közlekedési utak 

kialakítására történő hasznosítására vonatkozik. Az engedélyben foglaltak értelmében a hasznosítható 

inert hulladékok éves mennyisége nem haladhatja meg a 10 tonna/nap mennyiséget. 

A környezethasználó 2017. szeptember 04-én előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a 

Főosztályra, melyben az inert hulladék hasznosítási tevékenységének bővítését kérte, 15.000 t/év 

mennyiségre. Így a telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenysége meg fogja 

haladni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontjában foglalt 

határértéket (nem veszélyes hulladék - hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól). A hasznosítás 

technológiája változatlan marad, csupán a hasznosítani kívánt hulladékok köre és mennyisége változna. 

A telepítési hely: Nyíregyháza 02354/5 hrsz. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a hulladékkezelő telep határától számított 

345 m, a levegőtisztaság-védelmi hatásterület a diffúz forrástól számított 1397 m.  

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. szeptember 13-tól - 2017. október 06-ig megtekinthető. 
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Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, 

szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8423-2017  webcímen, valamint 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 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 Főosztályhoz 

észrevételt lehet tenni.  

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra 

vonatkozhat: 

1. amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi 

követelményeinek meghatározása; 

2. ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

 

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8423-2017

