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Nyíregyházi Járási Hivatala 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-930; 

e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 

Főosztályon a „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21. KÜJ: 100 322 015) 

meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult a Nagyhalász 0211/33 hrsz. ingatlanon tervezett tevékenység – 

nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól – megvalósításának előzetes vizsgálata 

tárgyában.  

Az ügy iktatási száma: 9716/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. november 28. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. november 29. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 18. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

 

A „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. a Nagyhalász-Homoktanya (Nagyhalász, 0211/33 hrsz.) alatti telephelyén 

nem veszélyes hulladékok (építési és bontási hulladékok) gyűjtésével, szállításával, előkezelésével, 

valamint hasznosítással foglalkozik. A Zrt. a tevékenység végzésére rendelkezik a környezetvédelmi 

hatóság 2854-16/2014. és 835-10/2013. sz. hulladékgazdálkodási engedélyével. 

Az ingatlan, Nagyhalász rendezési terve szerint beépítésre szánt (Gip – Ipari gazdasági területbe) 

övezetbe van sorolva. 

A telephelyen végzett tevékenységek végzése továbbra is megmaradnak, de a tevékenység/technológia 

kapacitása nő. A gyűjteni, szállítani, előkészíteni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladék 

mennyisége összesen 280.000 tonna/év (880 tonna/nap) mennyiségre nő. 

A Zrt. a hulladékokat a hulladéktermelők telephelyén gyűjti be és bérelt gépjárművekkel beszállítja a 

Nagyhalász 0211/33 hrsz. alatt működő telephelyére, vagy a hulladéktermelők szállítják be az építési és 

bontási hulladékokat a telephelyre, vagy a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező 

gazdálkodó szervezet szállítja be ezen hulladékokat a telephelyre. A telephelyen az építési és bontási 

hulladékok gyűjtésre kerülnek, fajtánként elkülönített depóniákban, aszfaltozott területen. Ezt követően 

történik a hulladékok válogatása, majd hasznosítása. A hasznosítás ebben az esetben telephelyhez 

köthető, - a rostálás és a törés válik hulladékhasznosítási tevékenységgé - mivel az építési és bontási 

hulladékok a technológia végén minősítésre kerülnek, vagyis a hasznosítási műveleten átesett hulladék 

hulladékstátusza megszűnik, azzal, hogy az építési és bontási hulladékok rostáláson, törésen esnek át – 

ez fogható fel ebben az esetben hasznosítási műveletnek. A hulladékhasznosítási tevékenységet a Zrt. 

egy R-CI 90-90/HP félmobil törőgéppel kívánja végezni, melynek kapacitása 110 tonna/óra. Az 
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alkalmazott berendezést a porkibocsátás csökkentése érdekében egy nagynyomású vízzel működő, 

nedvesítő-porlekötő rendszerrel látták el, ami 85%-os porkibocsátás csökkenést eredményezhet.  

Érintett település: Nagyhalász 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: a hulladékkezelési tevékenység végzéséből származó 

porkibocsátás hatásterülete a tevékenység végzésének helyétől – diffúz forrás határától számított 137 

méter. 

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától 

számítva „Lakóterület” vonatkozásában a nappali időszakban 188 m-re, „Mezőgazdasági terület” 

vonatkozásában a nappali időszakban 112 m-re, „Gazdasági terület” vonatkozásában a nappali 

időszakban 42 m-re helyezkedik el. 

 

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. december 18. – 2018. január 9- ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya a Főosztályon megtekinthető 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Nagyhalász Város 

Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Polgármesteri Hivatalban lehet 

részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9716-2017. webcímen 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: 

 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 

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

pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.  

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9716-2017

