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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

(Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az 

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

10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Ügy száma:  HE/KVO/03413/2021. 

Ügy tárgya: 3024 Lőrinci hrsz: 071. szám alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék 

hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

Kérelmező: FIXON Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (2021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.) 

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal a fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/03413-18/2021. számú határozatával 

lezárta. 

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

 

I. A FIXON Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.;  

KÜJ: 103735432) – a továbbiakban: Kérelmező – által a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályára 

(a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) Lőrinci külterület 071. hrsz-ú telephelyen (KTJ: 102846079) 

tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan benyújtott dokumentáció 

alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

hogy a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, így az 

előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) előírásai: 

1. A tervezett tevékenység kizárólag a Hulladékgazdálkodási Hatóság által kiadott, véglegessé vált 

hulladékhasznosítási engedély birtokában végezhető. 

2. A hulladékgazdálkodási engedélykérelemi dokumentációban pontosan meg kell nevezni a 

hasznosítási művelet során előállítani kívánt termékeket, a termékek felhasználásának pontos 

célját, valamint az adott termékekre vonatkozó pontos jogszabályi előírásokat, valamint 

szabványokat. 

3. Az érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában megkezdett hulladékhasznosítási 

tevékenység során az előállított termék első alkalommal történő minősítési dokumentációját a 

Hulladékgazdálkodási Hatóság részére meg kell küldeni. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100/12062-6/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában 

a tárgyi beruházáshoz az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

1. A telephelyen folytatott tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy 

kell végezni, hogy az ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] 

mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást. 

2. A tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti 

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet], valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004, (VII. 

21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, továbbá fokozott 

figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne 

szennyeződjön. 

3. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a értelmében a tevékenység csak környezetvédelmi 

megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a 

leghatékonyabb megoldás alkalmazásával, továbbá tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú 

távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. 

4. A telephelyre esetlegesen bekerülő veszélyes hulladékokat elkülönítve, peremmel ellátott olaj/sav- 

és lúgálló burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható 

edényzetben kell gyűjteni. 

5. A tárolóedények, konténerek ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni. 

6. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő 

létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell. 

7. A hulladékot megfelelően kialakított műszaki védelemmel ellátott helyen kell deponálni. 

8. A tevékenység végzése során fellépő rendkívüli események (havária) bekövetkezése esetén 

biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét. 

9. A tevékenységek végzése során bekövetkező esetleges káresemény felszámolásáról, a terület 

eredeti állapotának visszaállításáról Kérelmező köteles gondoskodni. 
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10. A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a 

kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 

26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] és a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet előírásait követve kell elvégezni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban 

legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi hatóságra. 

11. Az engedélyezett tevékenységek során maradéktalanul be kell tartani a vonatkozó engedélyekben 

foglaltakat, a felszín alatti víz és a földtani közeg védelmére vonatkozó előírásokat/kikötéseket. 

12. Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet. 

13. A telephelyen keletkező szennyvizeket zártan kell gyűjteni. 

14. A szennyvíztároló vízzáróságát 3 évenként ellenőrizni kell, az ellenőrzés eredményét tárgyévet 

követő év április 30. napjáig meg kell küldeni az FKI-KHO-nak. 

15. A közcsatorna kiépülése esetén arra haladéktalanul rá kell csatlakozni és a szennyvíztárolót 

szakszerűen fel kell számolni. 

16. A tevékenység során csak kifogástalan műszaki állapotú, karbantartott munkagépek használhatóak. 

A munkagépek és szállítójárművek rendszeres karbantartásáról és mosásáról arra engedéllyel 

rendelkező telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érekében – kell gondoskodni. A 

telephelyen a munkagépek és járművek javítása, karbantartása, tankolása, valamint tisztítása tilos. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatását nem írom elő. 

 

A beruházás főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A tevékenység helye (telephely) 3024 Lőrinci, hrsz: 071., művelési ága a földhivatali nyilvántartás 

alapján kivett meddőhányó. A HÉSZ szerinti övezeti besorolása Kh jelű, különleges, beépítésre nem 

szánt hulladékkezelő telep terület megnevezésű. 

Teljes területe: 9 ha 3060 m
2
. 

A tevékenységhez használni kívánt terület nagysága: 5.945 m
2
. 

A hasznosítani kívánt hulladékok köre és éves maximális mennyisége:  

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség (t/év) 

17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 50 000 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 50 000 

Összesen: max. 50 000 

 

A végezni kívánt hasznosítási műveletek kódjai a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási 

és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján: 

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a 

komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja 

az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és 

pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését) 

R3a  Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése 

R5  Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 

eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását) 
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R5a  Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása 

R12  Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a 

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az 

R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, 

zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.) 

A telep őrzése 24 órában megoldott. A bekötőút stabilizált földút, a kezelő terek mart aszfalt burkolatúak. 

Az ingatlan bejáratánál megtalálható az iroda és szociális létesítmény. 

 

A telephely a Lőrinci 071 hrsz. alatti ingatlanon található, közvetlenül a REG Kft. Hatvan 0442 és 0443 

hrsz. alatti ingatlanokon működő telephelye mellett. A telephelyi terület Lőrinci településtől délre, Hatvan 

Várostól északra, a 21-es főút és 81-es MÁV vasúti fővonal keleti oldalán található. 

A tevékenységhez szükséges teherszállítás a III. akusztikai járműkategóriába tartozó tehergépkocsik 

bonyolítják le. Ez (az évi 50.000 tonna beszállított hulladékmennyiséggel számolva) napi 8 járműfordulót, 

azaz összesen 16 jármű elhaladását jelenti. 

A telephely megközelítésére a közúthálózat alapján egy alternatíva létezik. A telephely működéséhez 

kapcsolódó szállítási forgalom a telephelyre vezető bekötőutat, a Bajcsy- Zsilinszky utcát és a Vörössápi 

utcát, valamint a 21-es számú főutat érinti, ezután a szállítójárművek elérik azokat a távolabbi utakat, 

ahol több irányban megoszlik a forgalom. 

 

V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti önkormányzati 

hivatal jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes 

szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a 

Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során megfizetésre került. 

 

VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon belül kell 

elektronikus úton benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó 

szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél 

benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

 

Az indokolás kivonata:  

 

Kérelmező a tárgyi telephelyén a Környezetvédelmi Hatóság által HE/KVO/01836-12/2021. számon 

kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési 

tevékenységet végez. A tevékenységét nem veszélyes hulladékok hasznosításával tervezi kibővíteni, 
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ezért a Környezetvédelmi Hatóságnál 2021. július 5-én előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását 

kezdeményezte. Az eljárást a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/02768-20/2021. számú döntésében 

megszüntette. 

 

Kérelmező 2021. október 26-án ismételten előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a 3024 Lőrinci 

hrsz: 071. szám alatti telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre 

vonatkozóan. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Khvr.) 3. számú melléklet 107. pontja [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól] 

hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

A fentiek alapján 2021. október 27-én előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban 

az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapján. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tervezett beruházással 

kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehet. 

 

A Khvr.) 3. § (4) bekezdése alapján a tevékenység hatásterületével feltételezhetően érintett település 

(Hatvan, Heréd) jegyzőinek megküldtem a közleményt. 

 

Az érintett települések jegyzői tájékoztatták a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a Közlemény a helyben 

szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentáció zajvédelmi szempontból hiányos, 

ezért HE/KVO/03413-13/2021. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Pótlási kötelezettségének 

Kérelmező a 2021. december 7-én eleget tett. 

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. melléklet I. táblázat 3. és 5. pontjában ismertetett 

szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. 

melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett 

szakhatóság állásfoglalását. 
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A tervezett beruházással kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel sem a tevékenység telepítési 

helye szerinti település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett. 

 

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység 

környezeti hatásai véleményezhetők, a várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a Lőrinci külterület 071. hrsz-ú telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék 

hasznosítási tevékenységre vonatkozóan a rendelkező részben foglaltak szerint további hatásvizsgálat 

lefolytatását nem tartom szükségesnek. 

 

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai 

alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

Az eljárás költsége Kérelmezőt terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. Hatóságomnak 

fizetési kötelezettsége nem keletkezett, mivel az ügyintézési határidőt megtartotta. 

 

Az Ákr. 124.- 129.§ -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§ 

(1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével 

állapítottam meg, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. A 

környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

A döntés az Ákr. 82.§ (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a  

Kp. 50-55. §-a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. 

§ (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 

évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. 

A közzététel napja: 2021. december 10. 
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A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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