
 

 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 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 

2020. január 02-án a Nyír-Flop Kft. (Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) által meghatalmazott East-Limit Kft. 

(4342 Terem, 0152/2 hrsz.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult az Ibrány 0129/6 hrsz. alatti 

telephelyen tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító telep előzetes vizsgálata tárgyában.  

 

Az ügy iktatási száma: 2/2020. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/6122 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2020. január 02. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. január 02. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A Nyír-Flop Kft. már jelenleg is nem veszélyes hulladékok szállítását, gyűjtését, hasznosítást megelőző 

előkészítését (előkezelését) és hasznosítását végzi az Ibrány 0129/2 hrsz.-ú telephelyén. A jelenlegi 

tevékenységétől függetlenül a 0129/6 hrsz. alatti telephelyen is hulladékgazdálkodási tevékenységet 

tervez folytatni, melynek során termékként beton darálékot, mint építőipari alapanyagot állítanának elő.  

A nem veszélyes építési és bontási hulladékokat más gazdálkodó szervezettől és magánszemélyektől 

veszik át. 

A tevékenység kapacitása 1700 t/nap (200 t/h). 

A maximális kezeletlen hulladék tárolókapacitás 8.533 m
3
, ami 11.946 t hulladék.  A hulladékok 

beérkezése és a kezelés utáni hulladékok/termékek elszállítása folyamatosan rotációs rendszerben 

történik. A 11.946 t hulladék kezelésére maximális kapacitás mellett kb. 7 napra van szükség. A tervezett 

éves kapacitás: 530.400 t/év (312 munkanap). 

A területen kialakítandó terek:  

- átmeneti tárolótér (a hasznosításra váró hulladékoknak),  

- szelektáltan tárolt kezelt hulladék/termék,  

- manipulációs/törési tér (ezen a területen történik a hulladékok törése, rakodása). 

 

A hulladékok előkezelése a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet alapján: hasznosítási eljárásra történő 

előkészítés: R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj 

hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását). 

Az előkészítés konkrétan az R5 kódszámú kezelések érdekében történik, az alábbiak szerint a 

439/2012. Korm. rendelet melléklete alapján:  



 

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);  

- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)  

- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).  

 

A hasznosítani kívánt hulladékok:  

- 17 01 01 beton 110.000 (t/év) 

- 17 01 02 tégla 30.000 (t/év) 

- 17 01 03 cserép és kerámia 20.000 (t/év) 

- 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 

06-tól 20.000 (t/év) 

- 17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 65.000 (t/év) 

- 17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 70.000 (t/év) 

- 17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 25.000 (t/év) 

- 17 06 04 szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól 20.000 (t/év) 

- 17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 20.000 (t/év) 

- 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 

09 03-tól 150.400 (t/év) 

Összesen: 530.400 (t/év) 

  

Érintett település: Ibrány 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

 

Levegővédelmi hatásterület: 

A dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete: 76,2 m. 

 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

A beavatkozások zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beavatkozási terület mértani 

középpontjától számítva nappal a 217,3 m-re becsülhető, várhatóan a lakott területek és a védendő 

objektumok távolsága miatt a tevékenység határérték-túllépést nem okoz a lakott ingatlanoknál, a hatás 

elviselhető lesz. 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 

Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. január 15-től – 2020. 

február 07-ig megtekinthető. 

 

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

Járási Hivatala 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/2-2020 webcímen, 

valamint Ibrány Város Önkormányzatánál 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 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 



 

5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével 

a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú 

melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is 

tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelem tartalmi követelményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá 

sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető 

meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy 

változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési 

engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 

hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó 

előírások figyelembevételével írja elő.” 

 

 


