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H A T Á R O Z A T 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7., KÜJ: 102227738, 

továbbiakban: környezethasználó) kérelmének helyt adva, a Nyíregyháza, 02354/5. hrsz. alatt lévő 

Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ (KTJ: 100839101) üzemeltetésére és 

felhagyására kiadott 3340-21/2017., 3340-14/2017. és a 4152-30/2016. számú határozattal módosított 

4152-16/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: EKHE) az alábbiak 

szerint  

módosítja: 

I. Az EKHE 2.19.1. pontja az alábbiakra változik: 

2.19.1. A hulladéklerakón depónia takarására, támasztógátak kialakítására, belső közlekedési utak 

kialakítására, karbantartására hasznosítható hulladékok (a hasznosítás kódja: R5): 

Kódja Megnevezése Mennyisége t/év 

17 01 01 beton 1100 

17 01 02 téglák 400 

17 01 03 cserép és kerámiák   100 

17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

400 

17 03 02 bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-

től    

100 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 2500 

17 06 04 
szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 

17 06 03-tól 

100 

17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-

től    

100 

17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek 

különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól    

7100 

Gipsztartalmú nem veszélyes hulladék (EWC 17 08 02) kizárólag a belső közlekedési utak 

karbantartására hasznosítható. 

II. Az EKHE 2.19.2. pontját törlöm. 
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III. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7838-2/2017. ált. 

számú, 5537-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalásába foglalt előírások: 

1. A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a csapadékvíz elvezetésére, elhelyezésére 
vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

2. A telephely területén a csapadékvíz elszikkasztását úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz ne 
szennyeződjön, a felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-
EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket 
meghaladó minőség romlást. 

3. A nem veszélyes hulladék gyűjtési/előkezelési/hasznosítási tevékenység során úgy kell eljárni, 
hogy a környezet, a felszíni vizek, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön. 

4. A tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 
valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

5. A tervezett tevékenység végzése során igénybevett gépi berendezések és szállítójárművek 
üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne 
kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések 
megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák 
elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen 
kell gondoskodni.  

6. Azokat a hulladékokat, amelyekből szennyeződés mosódhat ki és a felszín alatti vizek minőségi 
állapotában romlást okozhat kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott fedett területen 
tárolhatják. 

7. A lebetonozatlan területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből vagy 
átalakulási termékeiből kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás nem okozza azok 
minőségi állapotának romlását.  

IV. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Népegészségügyi Osztály SZ-10/NEO/04155-6/2017. számú szakkérdés vizsgálata során 

az alábbiakat írta elő: 

- A dolgozóknak szükség szerinti védőoltással és érvényes orvosi vizsgálatokkal kell rendelkezni a 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint. 

- A helyszínen megfelelően feltöltött elsősegélynyújtó felszerelést kell tartani. 

- A nemdohányzók védelme érdekében az 1999. évi XLII. törvényben és a 39/2013. (II.14.) Korm. 

rendeletben foglaltaknak megfelelően eleget kell tenni. 

- A telephelyen rendszeres rovar és rágcsálóirtásról gondoskodni kell a 16/2002. (IV. 10.) EüM. 

rendelet alapján. 

- A telephelyen veszélyes anyagokkal, illetve keverékekkel folytatott tevékenység során a kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben előírtakat kell betartani 

(kockázat becslés készítése).  

- A dolgozók részére fekete- fehér öltözőt kell biztosítani, a munka-védőruha mosását, tisztítását 

központilag kell megoldani, továbbá a hulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés rendszeres 

tisztítását, fertőtlenítését biztosítani kell. 

- A tevékenység végzése során a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendeletben előírtakat be kell tartani. 

 

A 3340-21/2017., 3340-14/2017. és a 4152-30/2016. számú határozattal módosított 4152-16/2016. 

számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 
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Az egységes környezethasználati engedély módosítása igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek 

megfizetésére a környezethasználó köteles. A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 

(150.000.-Ft-ot) az eljárás során megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.  

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik 

jogerőre. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van 

helye.   

A fellebbezés díjköteles, a díj mértéke 75.000,- Ft. Fellebbezés esetén a fellebbezési eljárás díját a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-

00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával 

egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására 

nincs lehetőség. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

I N D O K O L Á S 

A Főosztály a környezethasználó részére 4152-16/2016. számon egységes környezethasználati 

engedélyt adott a Nyíregyháza, 02354/5. hrsz. alatt lévő Nyíregyháza és Térsége Regionális 

Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére és felhagyására. Az egységes környezethasználati engedély a 

3340-21/2017., 3340-14/2017. és a 4152-30/2016. számú határozatokkal módosításra került. 

A 4152-30/2016. számú egységes környezethasználati engedély 2.19.1. pontja tartalmazza az inert 

hulladékok hasznosítására vonatkozó előírásokat, mely alapján a hasznosítható inert hulladékok 

mennyisége nem haladhatja meg a 10 tonna/nap mennyiséget. 

A környezethasználó a tevékenység kapacitásbővítését tervezi, mely szerint a hasznosítható hulladékok 

mennyiségét 11.900 t/év mennyiségre kívánja növelni. 

Mivel a végezni kívánt tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 107. a) pontja 

/Nem veszélyes hulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól/ alapján a Főosztály előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység, a 

környezethasználó a Nyíregyháza, 02354/5. hrsz. alatt lévő Nyíregyháza és Térsége Regionális 

Hulladékkezelő Központ hulladékhasznosítási tevékenység kapacitásbővítésére irányuló előzetes 

vizsgálati eljárást kezdeményező kérelmet nyújtott be 2017. szeptember 4-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára.  

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 8423-12/2017. számú határozatában megállapította, 

hogy a hulladékhasznosítási tevékenység kapacitásbővítésének megvalósításából nem feltételezhető 

jelentős környezeti hatás, és a tevékenység önállóan az egységes környezethasználati engedélyezés 

hatálya alá sem tartozik. 

Egyben tájékoztatta a környezethasználót, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység végzéséhez a 

környezetvédelmi hatóság által kiadott 4152-16/2016. számú egységes környezethasználati engedélybe 

foglalt hulladékgazdálkodási (hulladékhasznosítási) engedély módosítása szükséges.  

Az előzőek alapján a környezethasználó a 4152-16/2016. számú egységes környezethasználati 

engedély módosítása iránti kérelmet 2017. november 9-én nyújtotta be a Főosztályra. 
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A kérelemben szereplő hasznosításra tervezett inerthulladék mennyisége 11.900 tonna/év. A beérkező 

inert hulladékok mérlegelés után kerülnek a depóniára, ahol a térmester határozza meg a leürítés 

helyszínét. A leürítést követően homlokrakodóval és kompaktorral történik a hulladék elterítése és 

bedolgozása. Az inert hulladék kizárólag a szorítótöltések és ürítő-terek megépítésére kerül 

felhasználásra. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 

(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 egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: 

Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles.  

A díj mértéke a rendelet 3. számú melléklet 10.3. pontja alapján: 

Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek kiadása, 

módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése]: az 1-9 pontba foglalt díjtétel 10%-

a, jelen esetben 150.000 Ft. 

A környezethasználó az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás során a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése és az 5. sz. melléklete II. táblázat 3. pontja alapján a Főosztály a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-

14.) kereste meg szakhatóságként. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7838-2/2017. ált. számú, 

5537-1/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részbe foglalt előírással, az alábbi 

indoklással adta meg: 

„A Főosztály 2017. november 27-én érkezett 3340-19/2017. számú megkeresésében az Észak-Alföldi 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) kérelmére, Nyíregyháza, 

02354/5. hrsz. alatti Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére és 

felhagyására kiadott 4152-16/2016. számú egységes környezethasználati engedély módosításának 

ügyében indult eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a 

Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

A Főosztály fenti megkeresésében az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalásának megadását: 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján: 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása 

kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást 

gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és 

mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tervezett tevékenység megvalósításának környezetvédelmi 

engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy a 

telephely vízellátása, csapadék- és csurgalékvíz, valamint szennyvíz kezelése, elhelyezése megfelelő 
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módon biztosított, vízbázis és vízvédelmi szempontból az eljárás tárgyát képező tevékenységnek a 

felszíni és felszín alatti vizekre a rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása mellett káros 

hatása nincs, a tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra káros hatást nem 

gyakorol. 

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg: 

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján 

Nyíregyháza település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek közé került 

besorolásra. 

- A tervezett telephellyel érintett terület közüzemi vízbázist nem érint. 

- Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. a hulladéklerakó csapadékvíz és csurgalékvíz 

elvezetésére, valamint a hulladéklerakóhoz kapcsolódó abroncsmosó és konténeres üzemanyag 

tároló szennyvízelvezetésére a 4908-9/2015. számú határozattal módosított 1839-16/2012. számú 

vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

- A tervezett tevékenység célja, hogy a hulladéklerakó depónián hasznosításra kerüljenek azon inert 

hulladékok, melyek a térségben a lakosság és a vállalkozások tevékenysége során keletkeznek. 

Ezen anyagok a depónia támasztótöltéseinek, a hulladékok takarórétegeinek, a belső utak és 

ürítőterek kialakítására és karbantartásra, valamint tereprendezésre kerülnek felhasználásra. A 

telephelyen jelenleg is történik inerthulladék-hasznosítás, napi 10 t mennyiségig. Az inerthulladék 

beépítése a depónia stabilitásának a biztosítását is szolgálja, illetve a szorítótöltések és ürítő-terek 

megépítéséhez kerül felhasználásra, melynek tervezett éves mennyisége 11.900 t.  

A fenti körülmények között végzett tevékenység, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása 

mellet a tevékenység területén elszikkadó, elfolyó csapadékvizek, illetve a felszín alatti és a felszíni vizek 

szennyeződése kizárható. 

Fentiek alapján a tevékenység nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni 

vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín 

alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása 

biztosítható. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja 

által megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon 

belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 

megküldeni szíveskedjen, az ügyiratszámra hivatkozással.” 

A Főosztály az egységes környezethasználati engedély módosítása során a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése, 31.§ (1) bekezdése és a kérelem alapján  

 az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, 
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 a 8. számú melléklet I. táblázat 2. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs- 

Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát  

kereste meg a fenti szakkérdések vizsgálata érdekében, a 3340-20/2017. számú levelében. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az 

SZ/NEF/01643-2/2017. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és az egységes 

környezethasználati engedély módosítása ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem 

emelt. Állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg: 

„Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, 

Kölcsey u. 12-14.) előtt a Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Telep 4152-16/2016. 

számú egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló kérelmet terjesztett elő. 

Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó 

szakkérdések [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges 

hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az üggyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai 

ismeretekkel rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § 

(10), (11) bekezdés rendelkezéseire a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a hulladékhasznosítási tevékenység kérelem szerinti 

módosítása esetén jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, szignifikáns humán egészségügyi 

kockázatnövelő hatás kialakulására a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet következtetni, erre 

tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Népegészségügyi Osztály SZ-10/NEO/04155-6/2017. számon elvégezte a hatáskörébe 

tartozó szakkérdés vizsgálatát, és az egységes környezethasználati engedély módosításához 

közegészségügyi szempontból a rendelkező rész IV. pontjában foglalt előírásokkal hozzájárult.  

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) eljáró hatóság előtt Nyíregyháza és 

Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére és felhagyására kiadott 4152-16/2016. 

számú egységes környezethasználati engedély módosítása tárgyában kérelmet terjesztett elő. 

Az eljárásban a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Népegészségügyi Osztály hatáskörrel rendelkezik a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. sz. 

melléklet I. táblázat 2. pontja alapján. 
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Figyelemmel a megkereső hatóság által mellékelt dokumentációra (webcímen megtalálható kérelem),- 

hatáskörünket illetően - figyelemmel a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, az 1999. évi XLII törvényben, a 

39/2013. (II.14.) Korm. rendeletben, a 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendeletben és a 2000. évi XXV. 

törvényben előírtakra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett – 

népegészségügyi feladatkört érintő szakkérdés tekintetében - az egységes környezethasználati 

engedély módosítása tárgyában kifogást nem emel, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak 

szerint határozott. 

Az önálló jogorvoslatot a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e 

jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 

A szakhatóság hatásköre a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése, illetékességemet a fővárosi és 

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 2. 

mellékletének 1. pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet I. táblázat 2. 

pontjában foglaltakon alapul.” 

A környezethasználó kérelmének a rendelkező részben foglaltak szerint helyt adtam, és a 4152-16/2016. 

számú egységes környezethasználati engedély 2.19.1. pontját a rendelkező rész I. pontja szerint 

módosítottam. 

Az egységes környezethasználati engedély 2.19.2. pontját töröltem, mivel az a hasznosítani kívánt inert 

hulladékok 10 tonna/napos mennyiségi küszöbére vonatkozó előírást tartalmazta.   

Az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelem alapján a Főosztály 

megállapította, hogy a kérelmezett módosítás nem minősül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 2. § (3) d) pontja 

szerinti jelentős változtatásnak.  

A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A.§ (9) bekezdése szerint: „Ha a környezetvédelmi hatóság 
megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely 
nem jelentős, és a környezethasználó részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (10) 
bekezdésben foglaltak szerint járhat el.” 

A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság 
hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.” 
 
A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20/A.§ (10) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság az 
egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az 
engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi 
szükségessé.” 

 
A Főosztály a kérelemben foglaltakat megvizsgálta és megállapította, hogy az engedélyezéskor fennálló 
feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

A Főosztály a határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (9), (10) bekezdése alapján 

hozta meg, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése szerinti formában, a 72. § (1) bekezdése szerinti 

tartalommal. 

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében, valamint a 13. § 

(1) bek. c.) pontja és (2) bekezdésben biztosított hatáskörben, továbbá a 8/A. § (1) bekezdésében 

meghatározott illetékességben járt el. 
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A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A 

fellebbezés benyújtásának helyéről és idejéről a Ket. 102. § (1) és 99.§ (1) bekezdése alapján 

rendelkeztem. 

Az alapeljárás és a fellebbezés díjáról a Díjrendelet 3. sz. melléklet 10. főszám 3. alszáma, és a 2. § (5) 

bekezdése alapján rendelkeztem.  

A határozatot a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. 

 

Nyíregyháza, 2017. december 19. 

 

 
 

Dr. Galambos Ildikó 
hivatalvezető 

               nevében és megbízásából 

 Katona Zoltán  
 főosztályvezető-helyettes 

 
  

 
 

A határozatot kapják: 

Postai úton: 

1. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. + térti   
 
Hivatali kapun keresztül: 
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-

14. 
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 4400 Nyíregyháza, 

Árok u. 41. 
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztály, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 
 
5. Irattár        Helyben 


