
 

  

 

Ügyszám: 

Ügyintéző: 

Telefon mellék: 

4343-3/2018. 

Kánya László 

(42) 598-930 /223 

Tárgy: 

Melléklet: 

Értesítés eljárás megindításáról 

Közlemény +Kérelem mellékleteivel 

 

Tisztelt Barabás Jánosné dr. Jegyző Asszony! 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése 

alapján értesíti Önt, hogy a Főosztályon a VÁRDA VULKÁN Kft. (4600 Kisvárda, Árpád u. 2.), mint környezethasználó 

meghatalmazásából eljáró Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) kérelmére köz-

igazgatási hatósági eljárás indult a Kisvárda, Árpád u. 2. sz. (3718/9 hrsz.) alatti telephelyen folytatott hulladék-

gazdálkodási tevékenység bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálat tárgyában.  

A kérelem elbírálása a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik. 

 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bek. alapján csatoltan megküldöm az eljárással kapcsolatos köz-

leményt, a kérelmet és mellékletét, és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül szíveskedjen 

gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen. 

 

A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közhírré tétel idő-

pontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról. 

A közhírré tétel időtartama 21 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele. 

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a közhír-

ré tétel időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 

 

Nyíregyháza, 2018. március 27. 

 Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető 

 nevében és megbízásából 

  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Kapja postai úton tértivel (+melléklet): 

1. Kisvárda Város Jegyzője     4600 Kisvárda, Szent László út 7-11. 

 

Helyben: 

2. Irattár 
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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 2018. március 19-én a VÁRDA VULKÁN Kft. (4600 

Kisvárda, Árpád u. 2.; KÜJ: 100 254 738), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Molnár Környezetvé-

delmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Kisvárda, 

Árpád u. 2. sz. (3718/9 hrsz.) alatti telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésének előze-

tes vizsgálata ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 4343/2018. 

Az ügyintéző neve: Kánya László 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930 /223 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. március 19. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. március 20. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A Várda Vulkán Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. jelenleg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységét 

a telephelyén (3718/9 hrsz.), a környezetvédelmi hatóság által 10957-17/2013. számú határozattal kiadott nem veszé-

lyes hulladék szállítás és hasznosítás alapján végzi. A területen hulladék-begyűjtési és hasznosítási tevékenységet 

már folytat a Kft., mely során a hulladék fémeket saját gépkocsijával szállítja be a területre MÉH telepekről. Az ország 

több pontjáról az adott cégek maguk szállítják a hulladékot a telephelyre. 

A Kft. a meglévő tevékenységét a fémhulladékok könnyebb bedolgozhatóság érdekében előkezelési folyamattal (vá-

logatás, darabolás, szétszerelés, tisztítás) és az öntödei homok, mint nem veszélyes hulladék előkezelését követő 

hasznosításával tervezi bővíteni. Az öntödei homok hulladékstátusza ezáltal megszűnik, minősítést követően alap-

anyag lesz belőle. 

A tervezett új tevékenységek további létesítmények megépítését nem igénylik, a meglévő épületek és létesítmények 

felhasználásával fog történni. 

 

A beruházással érintett település: Kisvárda, belterület. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A tevékenység helyszíne az Árpád utca és a kisvárdai vasútvonal keresztezése mellett található. 
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A vizsgált telephely, valamint a szomszédos területek jó része emberi beavatkozás hatása alatt álló terület, mely-

nek északi irányból belterületi lakóingatlanok kertjeinek a vége, nyugatról vasút és műút, keletről fiatal akácos, vala-

mint egy telephely, délről pedig temető határolja. 

 

A beruházással érintett terület kb. 100 méteres környezetében védett vagy fokozottan védett növényfajok nem találha-

tóak. Továbbá maga a telephely és annak környezetében lévő területek nem tartoznak országos jelentőségű védett 

természeti területek, helyi jelentőségű védett természeti területek vagy Natura 2000 területek hálózatába.  

A legközelebbi zajtól védendő lakóingatlan a telekhatártól nyugati irányban, a Sérház utcában található kb. 90 méterre 

és a Gyár utcában mintegy 100 méterre található.  

A légszennyező anyagok tekintetében a helyhez kötött légszennyező pontforrások hatásterülete a legnagyobb hatótá-

volságot figyelembe véve 114 m, míg a diffúz forrásként kezelt telephelyi (helyszíni) tevékenység okozta terjedés ese-

tében 274 m. Számítások alapján a légszennyező források működésénél megállapítható, hogy csekély a légszennye-

zés, így nem okoz egészségügyi határértéket meghaladó levegőterhelést. 

Vízvédelmi szempontból eljárás tárgyát képező tevékenységnek felszín alatti vízre, földtani közegre és felszíni befo-

gadóra az előírások betartása mellett káros hatása nincs. 

 

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 2018. március 28-től – 2018. április 19-ig megtekinthető. 

 

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

tala 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/4343-2018 webcímen, valamint Kisvárda Város Önkormányzatá-

nál 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 ész-

revételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) be-

kezdése 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 környe-

zeti 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 köve-

telményeit, 

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

zik, 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, ame-

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4343-2018
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lyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmé- nyek 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 leg-

később a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremt 

hető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult ható-

ság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi köve-

telményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a ha-

tásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”  


