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Az Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító ZRt. (4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 7.) 

Újfehértó, 08/34 hrsz.-ú ingatlanon tervezett, évi 100.000 tonna kapacitású hulladékfeldolgozó üzemének 

előzetes konzultációja tárgyában az alábbi 

VÉLEMÉNYT 

adom: 

Az előzetes konzultáció lefolytatása során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: kormányhivatal) megállapította, 

hogy a tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladék ártalmatlanítás, hasznosítás) szerepel a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 50. sorában (Nem veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy 

hasznosító létesítmény, kémiai eljárással ártalmatlanító létesítmény 100 t/nap kapacitástól) és a 2. sz. 

mellékletének 5.3. ab) pontjában ( Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása 50 tonna/nap kapacitáson 

felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 

1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: ab) fizikai-

kémiai kezelés), ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedély 

megszerzése szükséges. 

Az eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6- 9. sz. 

mellékleteinek, valamint az alábbiaknak a figyelembevételével kell elkészíteni és a kormányhivatal 

részére benyújtani. 

1. A kérelemnek az alábbiakat is tartalmaznia kell: 

1.1. Levegőtisztaság-védelem 

A tervezett tevékenység hatásterülete a működés során: 

- a gázmotorok kipufogójától (P1) számítva füstgázkezelés nélkül 3693 m, a tervezett 

füstgázkezeléssel redukciós füstgázkezeléssel a gázmotorok hatásterülete 1423 m, 

- az organikus hulladékok gázosítás előtti szárításának a szárító kürtőjétől (P2) számítva 211m, 

- a tevékenységből eredő szagkibocsátás hatásterülete szagcsökkentés nélkül 70 m, 

szagcsökkentési eljárásokkal 15m a szagkibocsátó forrástól. 

A telepítési helyszín a legközelebbi lakóingatlantól 74 m távolságban helyezkedik el. 

Az előzőekre tekintettel, a helyhez kötött légszennyező forrás létesítőjének, mivel környezeti 

hatásvizsgálat köteles és egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységhez kapcsolódó 

helyhez kötött légszennyező források létesülnek és az OLM keretében nem áll rendelkezésre adat, ezért 

az engedélyezéshez szükséges alap levegőterheltség megállapítása, vagy a légszennyezettségi 

határértékek betarthatóságának ellenőrzése érdekében a helyhez kötött légszennyező források 
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hatásterületére vonatkozó levegőterheltségi mérési tervet kell készítenie /a levegő védelméről szóló 

306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 23. § (1)/.  

A mérési tervet legalább az OLM mérési módszereire előírt követelményeknek megfelelően kell 

elkészíteni /Korm. rendelet 23. § (2)/, figyelembe véve a technológia várható környezeti kockázatát. 

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, ha a mérési terv mérési terv megfelel a 

Korm. rendelet 23. § (2) bekezdés szerinti követelményeknek, a mérési tervet jóváhagyja és a mérési 

tervben foglaltak szerint az engedélyest mérések elvégzésére kötelezi.  

A mérési tervet és a jóváhagyott mérési tervben szereplő méréseket a hatásvizsgálat készítése során 

kell elkészíteni, illetve elvégezni.  

a. Vizsgálni kell az imissziós (levegőterheltségi szint) mérőrendszer kiépítésének szükségességét. 

b. A hulladékfeldolgozó üzem hatásterületét az alap levegőterheltség (alapállapot) mérési 

eredményeinek figyelembevételével kell számítani. A hatásterület számítását a technológiából 

kikerülő valamennyi légszennyező anyag tekintetében el kell végezni. 

c. Be kell mutatni  

- a tevékenység mely fázisaiban keletkezhet bűzkibocsátás, 

- a bűzzel történő környezetterhelés megelőzésére, illetve a bűz koncentráció csökkentésére 

tervezett intézkedéseket. 

A telepen végzett tevékenység bűzkibocsátásának nagyságát és hatásterületét a 

legkedvezőtlenebb üzemeltetési és meteorológiai jellemzők figyelembe vételével kell 

meghatározni és méretarányos térképen ábrázolni, feltüntetve az érintett település(ek) 

közigazgatási határát. 

d. A benyújtandó engedélyezési kérelemnek a létesítendő helyhez kötött légszennyező forrás 

engedély iránti kérelmét is tartalmaznia kell. A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet a 

levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti tartalmi 

követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. 

 

1.2. Hulladékgazdálkodás 

- Mivel az országban eddig még nem alkalmazott technológia megvalósítását tervezik, ezért a hulladékok 

kezelésére használt technológiára vonatkozó, meglévő referenciákat csatolni kell a kérelemhez.  

- A benyújtandó dokumentációnak tartalmaznia kell a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

9.§-ában meghatározott tartalmi követelmények szerint elkészített hulladékgazdálkodási 

engedélykérelmet. 

- A dokumentáció elkészítésénél figyelembe kell venni az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

- Tisztázni szükséges, hogy a feldolgozni kívánt hulladékok mikor kerülnek a környezethasználó 

tulajdonába, szállítási tevékenységet végez-e a cég? 

- Anyagmérleg alapján be kell mutatni a technológiai folyamat végén keletkező hulladékok kezelési 

módját.  

- A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozóan a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9-10. §-

ainak előírásait figyelembe kell venni. 

 

1.3. Természetvédelem 

-  A benyújtandó dokumentációban részletesen ismertetni kell a tervezett üzem tájbaillesztését (pl. 

telepítendő növényfajok, telepítési távolságok, ápolási munkák megjelölése, stb.)  
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1.4. Elérhető Legjobb Technika  

- Be kell mutatni, hogy az alkalmazott technika, technológia, a létesítmény üzemeltetésének 

körülményei a környezetvédelem különböző szakterületeit figyelembe véve, hogyan felelnek meg a BAT 

követelményeinek és erre milyen garanciák mutathatók be. 

Az alkalmazott technológiák műszaki, és környezeti teljesítményeit a BAT követelményekkel történő 

tételes összehasonlítással, adatokkal alátámasztva minősíteni kell. 

Az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 9. sz. mellékletében foglaltakat. 

Figyelembe kell venni továbbá az elérhető legjobb technika meghatározásához kapcsolódó útmutatónak a 

tervezett tevékenységgel kapcsolatos fejezeteiben foglaltakat (az útmutató elérhetősége:  

http://ippc.kormany.hu/download/1/1a/70000/hulladekegetes_utmutato_publikalasra.pdf), valamint a 

hulladékkezelési iparágak számára elérhető legjobb technikákra vonatkozó referencia- dokumentumban 

foglaltakat.  

 

2. Egyebek 

2.1. A benyújtandó dokumentációhoz csatolni kell a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. §-ában 

előírt alapállapot-jelentést 

2.2. Amennyiben a beruházás a település jelen eljárás időpontjában/jelenleg hatályos településrendezési 

eszközeivel nincs összhangban, az összhang megteremthető-e? Ha igen, hogyan, milyen feltételek 

teljesülése esetén teremthető meg, annak megteremtése legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges 

létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig várhatóan megvalósulhat-e. 

2.3. A hatályos vonatkozó képviselő-testületi rendelet(ek) számát, a Helyi Építési Szabályzat, a 

Szabályozási Terv, ill. a Településszerkezeti Terv adott településrészre vonatkozó kivonat-másolatát 

csatolni kell. 

 

Az előzetes konzultációs eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 36. 

főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.  

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: 

Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt 

a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel. Az 

ügyfél az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A. § (5) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes 

vizsgálati konzultáció benyújtását követően a Kormányhivatal hivatalában, valamint honlapján az eljárás 

megindításáról közleményt tett közzé, és a 5/A. § (6) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a 

közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 335-1/2016. számon a telepítés helye szerinti település, 

Újfehértó Város Jegyzőjének is megküldte, aki 2016.01.08-tól 2016.01.29-ig gondoskodott a közlemény 

közhírré tételéről.  

A Kormányhivatal a 335-2/2016. számú levelében a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás 

megindításáról a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), mint ismert 

ügyfelet is értesítette. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem 

a Kormányhivatalhoz, sem Újfehértó Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

 

http://ippc.kormany.hu/download/1/1a/70000/hulladekegetes_utmutato_publikalasra.pdf
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A közzététel időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan a kormányhivatalhoz, és Újfehértó Város 

Jegyzőjéhez sem érkezett észrevétel. 

A kormányhivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 29.§ (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A §-a alapján Érpatak Község 

Jegyzőjét - mint a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település jegyzőjét – is értesítette az 

eljárás megindításáról a konzultációs kérelem és közlemény megküldésével.  

A konzultációs kérelmet a kormányhivatal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A. § (4) bekezdése és 

12. számú melléklete alapján a 335-3/2016. számú levelében megküldte  

- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztálya,  

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya,  

-  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

- Budapest Főváros Kormányhivatala,  

- a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali 

Osztálya részére,  

 

akik arra 15 napon belül észrevételt tehettek. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya SZ/92/00160-

2/2016. számú, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/634-

1/2016. ált. számú, 669-1/2016. számú, a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal 

Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 10134/2/2016. számú, Budapest Főváros 

Kormányhivatala a BP/1006/00019-2/2016. számú levelében közölt észrevételeit ezen vélemény 

mellékleteként megküldöm. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztálya a BO/15/55-2/2016. számú levelében közölte, hogy az eljárásban nem rendelkezik 

hatáskörrel. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/B. § (8) bekezdése alapján a környezethasználó ezen vélemény 

kézbesítését követő 2 éven belül kérheti az egységes környezethasználati engedély kiadását.  

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése alapján a kérelmet és mellékleteit 2 

nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adatkordozón kell benyújtani a környezetvédelmi 

hatósághoz. 

A kérelem egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken - a 

környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján - 

szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.  

A kérelmet és mellékleteit a környezetvédelmi hatóság az 1995. évi LIII. tv. 90.§ (3) bekezdése 

értelmében nyilvánosságra hozza. 

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) szerint díjköteles. A környezeti 

hatásvizsgálati eljárási díj mértéke a hivatkozott rendelet 2. sz. melléklet 10. főszáma alapján (Egyéb 

közösségi szolgáltatás a 10.1. pont kivételével) 1.350.000 Ft, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás díja ugyanezen rendelet 3. sz. melléklet 4. főszáma alapján 1.500.000 Ft.  

A Díjrendelet 2.§ (3) bekezdése szerint a kérelmezőnek az előzőekben ismertetett igazgatási szolgáltatási 

díj összegének 75-75%-át kell megfizetni igazgatási szolgáltatási díjként, ha környezeti hatásvizsgálat és 

egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is szükséges (összevont eljárás). 

Így az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja: 1.012.500 Ft + 1.125.000 Ft = 2.137.500 Ft, 

melyet az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
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Kormányhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú 

számlájára történő átutalással, ill. csekken, vagy házipénztárba történő befizetéssel. 

Felhívom az Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító ZRt. figyelmét, hogy a véleményben 

szereplő jogszabályokban előírt követelmények, díjak összege a vélemény kiadásakor hatályos 

jogszabályok alapján kerültek megállapításra. Az engedélyes dokumentáció elkészítésekor és a kérelem 

benyújtásakor az akkor hatályos jogszabályban foglaltakat kell figyelembe venni. 

Az engedélyezési eljárást a kormányhivatal a környezethasználó kérelmére összevontan folytatja le. 

A véleményt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A., 5/B. §-ai szerint lefolytatott eljárásban eljárva 

adtam. 

A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) 

pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg.  

A vélemény a környezetvédelmi hatóság honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) megtekinthető. A 

véleményről készült közlemény a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/B. § (7) bekezdése alapján  

Újfehértó Város Jegyzőjének, valamint a hatásterülettel érintett Érpatak Község Jegyzőjének 

megküldésre kerül, akik 5 napon belül gondoskodnak annak közhírré tételéről. 

 

 

Nyíregyháza, 2016. február 12. 

 

 Kozma Péter 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

  

 

 Rozinka Zsolt Illés sk. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

főosztályvezető 

 

 

 

Értesülnek : 

Postai úton (tértivel) + melléklet:  

1. Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító ZRt. (4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 7.) 

Hivatali kapun (tértivel): 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, 

Árok u. 41.) 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-

14.) 

4. Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci utca 62-64., Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234) 

5. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

(4400 Nyíregyháza, Báthori u. 13.) 

6. Budapest Főváros Kormányhivatala (1056 Budapest, Váci utca 62-64.) 

7. Irattár. 
 


