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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/B. § (7) bekezdése alapján ezen hirdetmény útján értesíti a 

nyilvánosságot, hogy az Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító ZRt. (4244 

Újfehértó, Bartók Béla u. 7.) kérelmére előzetes konzultációs eljárást folytatott le. 

 

Az ügy tárgya: az Újfehértó, 08/34 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékfeldolgozó telep 

megvalósítására vonatkozó előzetes konzultáció 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. február 15. 

Az eljárás megindításának napja: 2015. december 23. 

Az eljárás befejezésének napja: 2016. február 15. 

Az eljárás során kiadott vélemény rövid ismertetése: 

Az előzetes konzultáció lefolytatása során a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a 

tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladék ártalmatlanítás, hasznosítás) szerepel a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 50. sorában (Nem veszélyes hulladékot 

égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, kémiai eljárással ártalmatlanító 

létesítmény 100 t/nap kapacitástól) és a 2. sz. mellékletének 5.3. ab) pontjában ( Nem veszélyes 

hulladékok ártalmatlanítása 50 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több 

tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK 

tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: ab) fizikai-kémiai kezelés), ezért 

a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély megszerzése 

szükséges. 

Az eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6- 9. sz. 

mellékleteinek, valamint az alábbiak figyelembe vételével kell elkészíteni, és a 

környezetvédelmi hatóság részére benyújtani: 

 

1. A kérelemnek tartalmaznia kell a levegőtisztaság-védelemnek, a hulladékgazdálkodásnak, a 

természetvédelemnek és az elérhető legjobb technikának a 335-11/2016. számú véleményben 

megfogalmazott előírásait is. 
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2. A kérelem elkészítésénél figyelembe kell venni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya SZ/92/00160-2/2016. számú, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/634-1/2016. ált. számú, 669-

1/2016. számú, a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 

Hivatal Földhivatali Osztálya 10134/2/2016. számú, Budapest Főváros Kormányhivatala a 

BP/1006/00019-2/2016. számú levelében közölt észrevételeit is. 

 

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. február 15. – 2016. március 03-ig 

megtekinthető. 

 


