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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya 

alá tartozó engedélyezési eljárásról 

 

Ügy száma: HE/KVO/01228/2020. 

Ügy tárgya: MÉH Zrt. által Eger, Nagyváradi u. 18. szám alatti telephelyen végzett fémhulladék gyűjtés és 

kezelés valamint gépjárműbontó tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

eljárás  

Kérelmező: MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80.) 

Az engedélyezett tevékenységgel és a módosítással érintett település: Eger 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Eger, Nagyváradi u. 18. (9828/33/A/6 hrsz.) 

 

Rövid ismertető: 

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80., a továbbiakban: MÉH Zrt.) 

által az Eger, Nagyváradi u. 18. szám alatti telephelyen végzett fémhulladék gyűjtés és kezelés, valamint 

gépjárműbontó tevékenységre vonatkozóan az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 9448-15/2010. számú környezetvédelmi működési engedéllyel 

rendelkezik, mely engedély 2020. december 31-ig érvényes. 

 

A tárgyi tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 108. a) pontjának [Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -

hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól] hatálya alá tartozik. 

 

A MÉH Zrt. megbízásából eljáró Titán Csillag Kft. 2020. szeptember 24-én a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályára elektronikus úton benyújtott 

kérelmében a környezetvédelmi működési engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, mivel a tevékenység továbbfolytatása tervezett.  

 

A kérelemben foglaltak szerint az engedélyben foglalt - fémhulladék begyűjtés és hasznosítás előkészítése- 

tevékenységre vonatkozóan a jelenleg engedélyezett 130 t/nap (35 000 t/év) kapacitás 174 t/napra (43400 

t/év) történő bővítése tervezett. 

 

A Khvr. 2. § (2) bekezdés szerint: A Környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából 

a) jelentős módosítás: 

ab) a 3. számú melléklet 130. pontjában felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a 

tevékenység bővítése, illetve technológia-, termékváltás, amelynek következtében az alábbiakban 

megadott feltételek valamelyike fennáll: 
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abg) a tevékenység volumene (különösen kapacitása, az előállított termék mennyisége, a létesítmény 

befogadóképessége) a tevékenység megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben 

meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja. 

 

Fentiek alapján a kérelemben foglalt kapacitásbővítés jelentős módosításnak minősül. 

 

Fentiekre tekintettel, a kérelem alapján 2020. szeptember 25. napján tárgyi tevékenységre vonatkozóan 

teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. szeptember 25. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 (36) 795-153 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A MÉH Zrt. megbízásából eljáró Titán Csillag Kft. 2020. szeptember 24-én benyújtott kérelmében a MÉH 

Zrt. által Eger, Nagyváradi u. 18. szám alatti telephelyen végzett fémhulladékgyűjtés és -kezelés valamint 

gépjárműbontó tevékenység végzésére vonatkozóan a Khvr. 11. § (3) bekezdésében foglaltak alapján teljes 

körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, tekintettel arra, hogy a MÉH Zrt. részére 

kiadott 9448-15/2010. számú környezetvédelmi működési engedély 2020. december 31-én lejár és a 

tevékenység továbbfolytatása tervezett. 

Kérelme alapján 2020. szeptember 25-én teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

A Khvr. 11. §-a szerint: 

„(3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] 

kell alkalmazni.” 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá 

közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye 

szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző 

gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben 

szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett 

önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/01228/2020. számon.  

 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon 

belül. 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a 

tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi működési engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. október 1. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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