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HIRDETMÉNY 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

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

felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) (továbbiakban: Kormányhivatal) a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) 

bek. alapján ezen hirdetmény útján értesíti a hatásterületen élő ügyfeleket, hogy a 

Kormányhivatalnál a Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi út 24.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult az érdekelt Újfehértó, 0551/93. és 0551/94. hrsz. alatti 

ingatlanokon végzett tevékenységek környezetvédelmi teljesítményértékelésének jóváhagyása 

tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 1598/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2016. január 28.  

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. január 29. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016.02.01 

Az ügy rövid ismertetése:  

A Mineral Monti 2009 Kft. (4244 Újfehértó, Garibaldi út 24.) megbízásából a DEHYDRO Szakipari 

és Szolgáltató Bt. (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 3.) elvégezte az érdekelt Újfehértó, 0551/93. és 

0551/94. hrsz. alatti ingatlanokon végzett tevékenységek környezetvédelmi teljesítményének 

értékelését, és a teljesítményértékelést tartalmazó dokumentációt az érdekelt jóváhagyásra 

benyújtotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi Főosztályára. 

A környezetvédelmi teljesítményértékelés célja a telephelyen folytatott tevékenységek környezetre 

gyakorolt hatásának feltárása és megismerése, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való 

megfelelés ellenőrzése.  

A MINERAL MONTI 2009. Kft. tulajdonosa a jelen környezeti teljesítményértékelésben vizsgált 

területet 2009-ben vásárolta meg a terület korábbi tulajdonosának, az Újfehértó Városfejlesztési 

Kommunális és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. felszámolójától. Az azóta eltelt időben a 

tulajdonos a területen gépjármű-kereskedelmi tevékenységet folytatott. 

Az adás-vételi szerződésben rögzítésre került, hogy a szerződés tárgyát képező terület mindkét 

helyrajzi számú ingatlanára vonatkozóan a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség a 11508-14/2008. számú határozatával rekultivációs és különböző 

utógondozási kötelezettséget írt elő. 

A környezetvédelmi hatóság által a területre kiadott rekultivációs határozat kötelezettje Újfehértó 

Város Önkormányzata, aki közigazgatási úton vitatja a határozat jogosságát, s véleménye szerint a 

0551/93, és a 0551/94 hrsz. alatti ingatlanokon soha nem történt hulladék lerakás, azokon sem a 

felszínen sem eltakarva kommunális hulladék nem található. 
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A tulajdonosnak szándékában áll a terület bérbe adással történő hasznosítása, melynek során 

környezetvédelmi teher nélkül kedvezőbb feltételekkel történhet az esetleges tranzakció. 

A tulajdonos megbízta a DEHYDRO Szakipari és Szolgáltató Bt.-t, hogy nevében és érdekében 

járjon el az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóságnál a kötelezettség 

megszüntetésének lehetőségeiről. 

A megbízott képviselőjének kezdeményezésére konzultációs tárgyalásra került sor a 

környezetvédelmi hatósággal, melynek során megállapodtak abban, hogy a területen működő 

MINERAL MONTI 2009 Kft. tevékenységéről készüljön az 1995. évi LIII. törvény 77. és 78. §-ban 

meghatározott környezetvédelmi teljesítményértékelés, a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a 

környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás 

módjáról, valamint a felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeiről szóló jogszabályban 

előírt tartalommal. 

 

A közvetlen hatásterület határai a benyújtott dokumentáció alapján:  

 A tevékenységből nem származik az emberi egészségre és a környezetre káros hatást jelentő 

zajkibocsátás, levegőszennyezés, ezért hatásterület meghatározására a dokumentációban nem 

került sor 

 

A hirdetmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey 

F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2016. február 1-18-ig megtekinthető, valamint a 

hatásterülettel érintett településen közhírré tételre kerül. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási 

időben (hétfő, péntek 800–1200, szerda 800–1200, 1300–1600) valamint Újfehértó Város Jegyzőjénél. A 

betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál valamint a jegyzőnél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1046  

webcímen tekinthető meg. 
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