
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

(továbbiakban: Főosztály) ezen közlemény útján tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon 

kérelemre közigazgatási hatósági eljárás indult az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 

(4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) által üzemeltetett Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Telep 

üzemeltetésére és felhagyására kiadott 6623-29/2014. számú egységes környezethasználati 

engedélyének teljes körű felülvizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 5605/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. április 21. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. április 22. 

Ügyintézési határidő: 70 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. május 10. 

 

Az ügy rövid ismertetése: 

A Főosztály jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) 

részére a Kisvárdai Regionális Hulladékkezelő Telep üzemeltetésére és felhagyására a 6623-29/2014. 

számú határozatában egységes környezethasználati engedélyt adott.  

A Főosztály munkatársai 2016. november 29-én ellenőrzést tartottak a tárgyi telephelyen az 

engedélyben foglaltak betartásának ellenőrzése céljából. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy 

az üzemeltetőnek a hatályos egységes környezethasználati engedélytől való eltérése a tevékenység 

környezetre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja. 

Fentiek miatt a Főosztály a 9338-5/2016. számú határozatában a 6623-29/2014. számú egységes 

környezethasználati engedély előírásaitól eltérő tevékenység környezetre gyakorolt hatásainak 

feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés 

ellenőrzésére teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte a környezethasználót. 

A környezethasználó a felülvizsgálati dokumentációt 2017. április 21-én nyújtotta be a Főosztályra. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A dokumentációban szereplő számítások alapján a 

telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete a telephely telekhatárától számítva 345 m, a 

levegőtisztaság-védelmi hatásterület a diffúz források határától számított 409 m. 

A tevékenységnek országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs. 

 

A hatásterülettel érintett település: Kisvárda 

 

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

sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. május 10-től - 2017. május 27-ig megtekinthető. 
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Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, 

szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5605-2017 webcímen, valamint Kisvárda 

Város Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 

tenni Kisvárda Város Jegyzőjénél, vagy a Főosztályon. 

 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20./A. § (12) bek. értelmében a felülvizsgálat 

eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja: 

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja, vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység 

felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

 

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5605-2017

