
 

  

 

KÖZLEMÉNY 
 

 

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

930; e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdé-

se alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2017. 

március 1-én a „Sztráda-ép” Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4300 Nyírbátor, 0298/1 hrsz.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírbéltek, 1029 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 

nem veszélyes hulladékgyűjtő, -előkezelő telep előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 3203/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. március 1. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. március 1. 

A közlemény közzétételének időpontja:2017. április 28. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A „Sztráda-ép” Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4300 Nyírbátor, 0298/1 hrsz.) a Nyírbéltek, 

1029 hrsz. alatti ingatlanon nem veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését tervezi megvalósítani. 

A hulladékokat lakosságtól, illetve cégektől kívánják gyűjteni a telephelyen. Hulladékszállítási tevékeny-

séget nem végeznek. A telephelyre beérkezett hulladékokat érkeztetése során a megállapítják a hulla-

dék fajtáját, majd mérlegelik, nyilvántartásba veszik. Ezt követően a hulladékokat fajtánként szétválogat-

ják, darabolják, bálázzák és átcsomagolják. 

A hulladékok előkezelését a telephelyen belül (a helyszínrajzon 10. számmal jelölt) 80x36 méter alapte-

rületű fedett, betonozott aljzattal ellátott csarnokban végzik. 

A telephelyen az alábbi hulladéktípusok kerülnek gyűjtésre, előkezelésre: 

Azonosító 

kód 
Megnevezése 

10 08 09 egyéb salakok 

10 08 11 kohosalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 

10-től 

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács 

12 01 02 vas fém részek és por 

12 01 03 nemvas fém részek és esztergaforgács 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 
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16 01 17 vasfémek 

16 01 18 nemvas fémek 

16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig ter-

jedő hulladéktípusoktól 

16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 

15-tól 

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 

17 04 02 alumínium 

17 04 03 ólom 

17 04 04 cink 

17 04 05 vas és acél 

17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től 

19 10 01 vas- és acélhulladék 

19 10 02 nemvas fém hulladék 

19 12 01 papír és karton 

19 12 02 fém vas 

19 12 03 nemvas fémek 

19 12 04 műanyag és gumi 

20 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 

20 01 11 textilíák 

20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 

20 01 39 műanyagok 

20 01 40 fémek 

 

Átvett hulladék összesen: 19720 tonna/év 

A tevékenység végzése során használandó gépek: 

 1 db Weimar T174 típusú kanalas rakodógép 

 1 db Mitsubisu diesel targonca 

 1 db 20 tonnás hídmérleg 

 1 db 500 kg-os tolósúlyos mérleg 

 1 db Weimar típusú rakodógép 

 1 db IVECO teherautó 
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A telepítési hely: Nyírbéltek 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Zajterhelés a rakodási, bálázási és szállítási tevékenységek következtében várható. A hatásterület lakó-

terület irányába az építési területtől mért 50 méter távolságig terjed ki. Az akusztikai középpont az épület 

bejárata. A legközelebbi épület védendő homlokzata a telephely bejáratától 58 méterre, az előkezelésre 

szolgáló épülettől 76 méter távolságra helyezkedik el. 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvé-

delmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti 

székházának hirdetőtábláján 2017. április 28-tól - 2017. május 22-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfo-

gadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
 –12

00
 13

00
 –16

00
) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3203-2017 webcímen, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-

mányzat Hivatalában tekinthető meg. 

 

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

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vo-

natkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 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 köve-

telményeinek 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/3203-2017

