
 

 

 

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. szeptember 24-én az UD STAHL RECYCLING Kft. (4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.) mint 

környezethasználó által meghatalmazott Ónodi Zoltán egyéni vállalkozó (4024 Debrecen, Piac u. 40 6/2.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Kisvárda 62/2 hrsz. alatti telepen végzett fémhulladék 

gyűjtő tevékenység kapacitásbővítésére irányuló előzetes vizsgálat tárgyában.  

 

Az ügy iktatási száma: 8214/2018. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930 /226 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. szeptember 24. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. szeptember 25. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Az UD STAHL RECYCLING Kft. (4242 Hajdúhadház, Sámsoni u. 2.) a Kisvárda 62/2 hrsz. alatti 

telephelyen fémhulladék gyűjtési tevékenységet végez a környezetvédelmi hatóság 8136-12/2017. 

számú hulladékgazdálkodási engedélye alapján. A környezethasználó a tevékenység kapacitásának 

növelését tervezi a jelenlegi 1.525 t/évről 12.500 t/év mennyiségre. A rendelkezésre álló technológia és a 

meglévő eszközök, berendezések elegendők a kapacitás növelés megvalósításához. 

A fémhulladékok a telephelyen történő átvételt követően válogatásra kerülnek, majd hulladékfajtánként 

elkülönítve, ömlesztetten, konténerekben és big-bag zsákokban tárolják a további kezelőhöz történő 

elszállításig. A tárolóhely a környezetvédelmi hatósáh által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal 

rendelkezik. 

 

A beruházással érintett település: Kisvárda  

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a 

telekhatártól számított 42 m, a zajvédelmi hatásterület a telekhatártól számított 54 m.  



 2 

 

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. október 1-től – 2018. 

október 24-ig megtekinthető. 

 

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

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 
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00
) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8214-2018  webcímen, valamint 

Kisvárda Város Önkormányzatánál tekinthető meg. 

 

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

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati 

engedélyezési dokumentáció 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 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8214-2018


 3 

összhang legkésőbb 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 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.”  

 

 

 


