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 KÖZLEMÉNY 

 

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: környezetvédelmi hatóság) a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 5/A § (6) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a 

nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2015. december 23-án az Újfehértó és 

Térsége Komplex Hulladékhasznosító ZRt. (4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 7.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult az Újfehértó, 08/34 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

hulladékfeldolgozó telep tárgyú előzetes konzultáció ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 10985/2015., 335/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2015. december 23.  

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2015. december 23. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016.01.05 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Az Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

az Újfehértó külterület 08/34 helyrajzi szám alatti ingatlanon kommunális/települési hulladék 

feldolgozó üzem telepítését tervezi. A telep kapacitása 100.000 t/év feldolgozásra kerülő 

hulladék, ami kb. 300 t/nap mennyiségnek felel meg. 

A tervezett telep Újfehértótól északi irányban, ipari-gazdasági övezetben helyezkedik el. 

A tevékenység során a telepre hulladékszállító járművel beszállított hulladék mérlegelést 

követően a válogató csarnokba kerül, ahol több fázisú (mechanikai, optikai és levegős) 

osztályozáson és szelektáláson esik át. A szelektálást követően az anyagában hasznosítható, 

értékesíthető hulladékok (fém, műanyag pl. PET és PVC, papír, üveg) a késztermék tárolóba 

kerülnek értékesítésig.  

A válogatást követően az organikus hulladék aprítást követően vagy a gázosító üzembe kerül 

(zárt szállítószalagon), vagy átmenetileg bálázott állapotban a tárolócsarnokba. 

A válogató csarnokból kikerülő műanyag hulladékok (PE, PP, PS, ABS) jelentős része a telepen 

kerül feldolgozásra: a kezelés, hőbontás során a műanyagból termékek keletkeznek: olaj, 

szintetikus gáz és szénpor. Az olajat desztillációs eljárással benzin, gázolaj és fűtési olaj 

frakciókra bontják. Az így szétválasztott anyagokat értékesítésig felszín alatti tárolótartályokban 

tárolják. 

A keletkező szénporból brikettálást követően értékesíthető szénbrikett, míg a keletkező 

szintetikus gáz - tisztítást követően - a telep területén energiatermelésre (áram és hő) 

felhasználható.  

A gázosító csarnokban az organikus hulladék aprítást, majd szárítást követően a csarnokba 

telepítendő berendezésben termokémiai átalakuláson megy keresztül. A bevitt hő hatására 
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éghető és nem éghető gázok keletkeznek. Az éghető gázok egy része a berendezés energiáját 

biztosítja, míg nagyobb része hűtést és tisztítást követően gáztároló tartályokba kerül. A termelt 

gázokból a gépterembe telepítésre kerülő gázmotorok segítségével elektromos energiát állítanak 

elő, ami a közműhálózatra kerül betáplálásra. A gázmotorok működése során termelt hőt az azok 

mellé telepítésre kerülő ún. ORC berendezések hasznosítják (elektromos áram előállításával). 

 

Érintett település: Újfehértó  

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete a telep területén belül helyezkedik el. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú közvetlen hatásterület az üzemelés időszakában: a 

légszennyező forrásoktól számított 211 m.  

A telephez legközelebbi lakóingatlan 74 m-re található. 

 

A közlemény 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. január 05 - január 28-ig 

megtekinthető. 
 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

–12
00

, 13
00

–16
00

) 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/1034 

 webcímen tekinthető meg. 

 

Közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni a telepítés helyével kapcsolatos 

kizáró okokra, a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati 

engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 

napon belül. 

A Kormányhivatal véleménye a 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet 5/B. § (3) bekezdése 

alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

 felhívja a környezethasználó figyelmét, hogy felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt 

tevékenységre vonatkozóan; 

 véleményt ad a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati 

engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1034

