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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője 

4400 Nyíregyháza, 

Kossuth tér 1. 

 

Tisztelt Címzett! 

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, hogy Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, 

Gábor Dénes u. 2. /Infopark D épület/), mint környezethasználó kérelmére közigazgatási hatósági 

eljárás indult Nyíregyháza, 02260/5 hrsz. alatti telephelyen tervezett (kapacitásbővítés) 

hulladékgazdálkodási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján mellékelten megküldöm az eljárással 

kapcsolatos közleményt, és a mellékelt webcímen elérhető kérelmet és mellékleteit, egyúttal kérem, 

hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen 

és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. Kérem, hogy a közleményt a közzététel 

időpontjával szíveskedjen kiegészíteni. 

 

A közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a 

közhírré tétel időpontjáról, 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 közhírré tétel időtartamát követő 5 napon belül a Főosztályt értesíteni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. december 17. 

Tisztelettel: 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 

 

Értesülnek: hivatali kapun keresztül elektronikus tértivevénnyel 

1. Címzett  

2. Irattár 
 



 

 

 

 

 

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 közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon Strabag 

Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. /Infopark D épület/), mint környezethasználó 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Nyíregyháza, 02260/5 hrsz. alatti telephelyen tervezett 

(kapacitásbővítés) hulladékgazdálkodási tevékenység előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 9253/2018 

Az ügyintéző neve: Linczer Norbert 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/221 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. december 11. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. december 11. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: ……………………………………………….. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A STRABAG Általános Építő Kft. Nyíregyháza, külterület 02260/5 hrsz. alatti aszfaltkeverő telephelyén a 
korábbi években is folyt hulladékhasznosító tevékenység (előkezelés és hasznosítás), a 
környezetvédelmi hatóság 2300-14/2014. ügyszámú határozatában kiadott hulladékgazdálkodási 
engedély birtokában. Az engedély 2019. augusztus 31-ig hatályos. 
A telephelyen a Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, valamint a 
kapacitást a jelenlegi 15.000 tonna/év (17 03 02 kódú hulladék előkezelés és hasznosítás) mértékűről 
44.500 tonna/év mennyiségre növelné, továbbá bővítené az előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok 
körét. 
 

A beruházással érintett település: Nyíregyháza 02260/5 hrsz. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

 

Levegőtisztaság-védelem: Üzemelés során a kibocsátott szennyezőanyagok közül a szilárd anyag 

(PM10) immissziós koncentrációja határozza meg a levegőtisztaság-védelmi hatásterületet, melynek 

nagysága a törő, osztályozó gépsor telepítési helyeinek 110 méteres körzetével jellemezhető. 

Zajvédelem: A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephelyen a hulladékhasznosítási 

tevékenység végzése során a legnagyobb zajvédelmi szempontú hatásterülete a törő, osztályozó gépsor 

telepítési helyeinek 395 méteres körzete által lefedett terület. 

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2018. december 17 – 2019. január 09.-ig megtekinthető. Az üggyel 

kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, 

szerda 8
00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. A 

betekintés módjáról a Főosztálynál és a Polgármesteri Hivatalban lehet részletes felvilágosítást kapni. A 



 

 

 

kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9253-2018. webcímen 

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 Főosztályon 

észrevételt lehet tenni. 

A Főosztály 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 

követelményeinek 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/9253-201

