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KÖZLEMÉNY 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotisza-

videki@zoldhatosag.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) 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 a Szikla-Terv Építési, Tervezési és Kereskedelmi Kft. (4800 Vásárosnamény, Dózsa Gy. 

u. 41.) meghatalmazásából eljáró East-Limit Kft (4342 Terem 0152/2 hrsz) kérelmére közigazgatási 

hatósági eljárás indult a Vásárosnamény 2449 hrsz alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási 

tevékenység előzetes vizsgálata ügyében. 

 

Az ügy tárgya: Vásárosnamény 2449 hrsz alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység 

előzetes vizsgálata. 

Az ügy iktatási száma: 353/2016. 

Az eljárás megindításának napja: 2015. november 18. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2015. november 19. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. január  

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  
A Szikla-Terv Kft. építési, bontási, szállítási munkákkal foglalkozik. A Kft. az építőipari 

tevékenységéből származó nem veszélyes építési és bontási hulladékokat a 7946-8/2011. számú 

hulladékgazdálkodási engedély alapján a bontási munkaterületen hasznosítja, részben a Kft. 

4800 Vásárosnamény, Iskola út 2449 hrsz. alatti telephelyén kívánja hasznosítani. Minden 

esetben csak olyan építési-bontási hulladékok kerülnek kezelésre, amelyek nem tartalmaznak 

veszélyes összetevőket, nem minősülnek veszélyes hulladéknak. 

A tervezett hulladék hasznosítási tevékenység maximális kapacitása 400.000 t/év (1600 t/nap, 

200 t/h). 

A telephelyen egy időben tárolható hulladékok mennyisége, azaz a maximális tárolókapacitás 

7871 t hulladék. A 7871 t hulladék kezelésére maximális kapacitás mellett ≈4,9 nap szükséges. 

A hulladéktárolásra használt terület: 2440 m
2
. 

Prizmák tervezett magassága maximálisan 4 m, rézsűszöge: 1:2. 

 

A területen átmeneti tárolótér (a hasznosításra váró hulladékoknak), törési és 

válogató/osztályozó tér (ezen a területen történik a hulladékok törése), letört és rostált 

hulladékok gyűjtőhely és géptároló tér kerül kialakításra. 

A telephelyen belül a hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló 

létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolata egységes és 

egybefüggő módon került kialakításra. 
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Az előkezelt hulladékot a vállalkozó átminősítteti termékké, majd értékesíti, vagy saját építési 

tevékenysége során beépíti azt. 

A tervezett tevékenység Vásárosnamény lakóházaitól kb. 180 m-re D-i, ill. K-i irányban 

található. 

A tevékenységhez kapcsolódó gépjárműforgalom nagysága: tehergépkocsi 82 db/nap, 

személygépkocsi 10 db/nap. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Az előzetes vizsgálati dokumentációban 

elvégzett számítások alapján a tervezett tevékenység meghatározó hatásterülete, az üzemelés 

fázisában: 

 a keletkező légszennyező anyag kibocsátásait alapul véve: szálló por PM10: 165,4 m a 

tevékenység helyétől DK-i irányban,  

 a nappali tevékenységet figyelembe véve a létesítmény zajvédelmi hatásterületének 

határa a zajforrástól számítva déli, dél-nyugati és keleti irányban 516 m-re, a az északi, 

észak-észak-keleti és észak-nyugati irányba (lakóterület felé) 306 m-re helyezkedik el. 

Éjjeli időszakban zajforrások nem üzemelnek. 

 

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 5-től 2016. január 27-ig 

megtekinthető. 
 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

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/node/1026 webcímen 

tekinthető meg. 

 

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

illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek 

meghatározására vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül 

a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

A környezetvédelmi hatóság döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése 

alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

 amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány  

tartalmi követelményeinek meghatározása; 

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

mely, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 
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