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Nyíregyházi Járási Hivatala 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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 „Sztráda-ép” Építőipari, 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4300 Nyírbátor, 0298/1 hrsz.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás 

indult a 4361 Nyírbogát, Deák Ferenc út 28.sz. (Nyírbogát, 1272 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett nem 

veszélyes hulladék előkezelés megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.  

Az ügy iktatási száma: 9761/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. december 1. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. december 2. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 13. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A „Sztráda-Ép” Kft. jelenleg nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését végzi a 4361 Nyírbogát 

Deák F. u. 24/a. (1279/1 hrsz.) alatti területen. A Kft. a hulladékkezelési tevékenységét a tevékenység 

volumenének változatlanul hagyásával a jövőben 2 telephelyen tervezi végezni. Az új telephely a 

Nyírbogát, Deák F. u. 28. (1272 hrsz.) alatti ingatlan, ahol a nem veszélyes hulladék előkezelését 

tervezik végezni.  

Alkalmazott technológia: A telephelyre az átadók által beszállított hulladékokat szemrevételezik, 

mérlegelik, majd a telephely szilárd burkolatú részén gyűjtik. A hulladékokat fajtánként szétválogatják, 

darabolják, bálázzák és átcsomagolják. Az előkezelésre átvett hulladék mennyiséget - a veszélyes 

anyagot nem tartalmazó elektromos és elektronikai berendezések hulladékait, és a használatból kivont 

berendezésekből eltávolított anyagokat, kábel hulladékokat - konténerekben targoncával szállítják az új 

telephelyre, ahol elvégzik azok további elemeire bontását. A kábel hulladék előkezelése során a kábelről 

lenyúzzák a nyákot és az így keletkezett réz, alumínium és műanyag hulladékot szelektíven gyűjtik.  

Az ingatlanon a meglévő 12x18 m alapterületű létesítményben lesz munkavégzés, az épület előtti burkolt 

területen az előkezelésre szánt, bontani kívánt berendezések és a bontás után szortírozott anyagok 

tárolására kerül sor. 

A gyűjtött és az előkezelt hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékhasznosítónak adják át, aki a 

telephelyről történő elszállítását is végzi. 

A begyűjteni és előkezelni kívánt hulladékok éves összes mennyisége 19720 tonna. 

A tevékenység végzése nem jár új létesítmények építésével. 

Érintett település: Nyírbogát Nagyközség. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A felvásárolt hulladékok előkezelése épületen belül történik, amelyből nem származik jelentős 

levegőterhelés. A belső anyagmozgatásból és rakodásból származó, valamint a tüzeléstechnikai eredetű 

kibocsátások csekély mértékű levegőterhelést okoznak, a hatásterület a tervezési területen belül marad. 

A tevékenység a technológiai utasítások betartása esetén a talajra és a felszín alatti vízre nem jelent 

terhelést.  



 

A telephely ipari területen helyezkedik el. A telephelyet északi, déli és keleti irányból lakóterület, 

nyugatról kertvégek határolják. A telephelyen csak a nappali (6-22) időszakban lesz munkavégzés. 

Üzemelés során a rakodás, bálázás és a szállítás jár zajkibocsátással. Az elvégzett számítások alapján 

az üzem zajvédelmi hatásterülete a zajforrásoktól számítva a lakóépületek irányába 26 m. A telephely 

zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet. 

Az érintett ingatlan és közvetlen környezete belterület, országos jelentőségű védett természeti, Natura 

2000, vagy természeti területet a tevékenység nem érint.  

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. december 13 - 2018. január 3.-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 Nyírbogát 

Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál és a Polgármesteri Hivatalban 

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

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9761-2017. 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/9761-2017

