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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

 Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,  

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  

 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban:Khvr.) hatálya alá tartozó  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01781/2020 

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

Ügy tárgya: A MÉH Zrt. Gyöngyös, Kőkút út 1. szám alatti telephelyén tervezett, nem veszélyes 

fémhulladékok hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (telepítés helye szerint érintett település): Gyöngyös 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Gyöngyös 2942, 2943/1 hrsz. 

 

Előzmények: 

A MÉH Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség által kiadott, 18683-6/2015. számon módosított 10109-22/2010. számú 

környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényessége 2020. december 31. 

 

Engedélyes a tárgyi telephelyén nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet 

folytat. A jövőben fémhulladékok hasznosítását tervezi, erre vonatkozóan a Környezetvédelmi Hatósághoz 

előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be. 

 

A tervezett tevékenység jellemzői: 

Engedélyes gyöngyösi telephelyén a jelenleg végzett nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési, 

előkezelési tevékenység egészül ki 35 960 tonna/év nem veszélyes fémhulladék hasznosításával. 

A telephelyi hulladékkezelés célja a gyűjtött hulladékok anyagában történő újrahasznosítása minél nagyobb 

arányban. A fémhulladék hasznosításával (minősítésével) hozzájárulnak ahhoz, hogy az adott anyagot 

minél szélesebb területen lehessen újrafelhasználni. 

 

Alkalmazott hulladékkezelési technológiák: 

Válogatás: 

Kézi munkaerővel történik, szakképzett területvezetők felügyeletével a betanított személyzet végzi. A 

válogatáshoz szükséges ismereteket oktatás és helyszíni ismeretközlés, bemutatás útján szerzik meg a 

dolgozók. A válogatás elsősorban nem tisztító jellegű, nem a vas, acél, alumínium és réz más anyagoktól 
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való elválasztását, hanem az egyes ötvözetfajták szétválogatását, valamint a felhasználhatóságot javító 

osztályozását jelenti. 

 

Darabolás: 

A hulladék méreteinek az adagolhatóság, jobb szállíthatóság érdekében történő vágása gépi ollóval, ill. kézi 

szerszámokkal, lángvágó pisztollyal, plazmavágóval. A vágási folyamat során a minőségi követelmények a 

menet közbeni válogatás vonatkozásában érvényesek. 

 

Tömörítés/bálázás: 

A hulladék kockába tömörítése hidraulikus présgéppel. A bálázási folyamat során a minőségi követelmények 

a menet közbeni válogatás vonatkozásában érvényesek. 

 

Minősítés – a hulladék státusz végének megállapítása: 

Az előkészítő eljárások eredményeként kapott, hasznosításra váró hulladék minőségét összevetik a 

333/2011/EU rendelet szerint előírt követelményekkel, valamint a felhasználói ipari követelményekkel. Az 

átminősítést a telepvezető vagy az általa oktatott és megbízott személy vagy az általános igazgató hagyja 

jóvá. 

 

Csomagolás: 

A hulladék vagy másodnyersanyag, szállításra és a vevői olvasztó berendezések számára adagolásra 

alkalmas formában történő csomagolása. 

Formái: Raklapra rakatolás, zsákolás, kalodába rakás, ládázás, konténerbe vagy tehergépkocsiba rakás, ill. 

vagonba ömlesztett elhelyezés. A csomagolást az egyes vevői technikai előírások szerint kell kivitelezni. 

 

Tárolás: 

Az anyagok raktározása helykódos rendszer alapján történik. Az ügyviteli rendszer biztosítja valamennyi 

anyag beszerzési paramétereinek (szállító, minőség, mennyiség, ár) és eladás paramétereinek (vevő, 

minőség, mennyiség, ár) nyomon követhetőségét. 

 

Kiszállítás: 

A kiszállításra a rakomány szállítóeszközre történő felrakása, a feladási súly mérlegeléssel történő 

ellenőrzése, valamint a szállítmány sugármentességének ellenőrzése után kerülhet sor. A vevőkhöz történő 

kiszállítás a kereskedelmi paritások függvényében történik a fémkereskedelmi szabályozás, valamint – a 

másodnyersanyagok esetében - a 333/2011/EK valamint a 715/2013/EU rendeletek szerinti okmányok 

kitöltésével. A megfelelőségi nyilatkozat kiállítását az előírt követelmények teljesülése esetén a telepvezető 

végzi. A tervezett hasznosítási tevékenységgel a közúti és vasúti szállítás volumene várhatóan nem fog 

növekedni, mivel a telephelyen átvehető hulladékok mennyiségét a Társaság nem kívánja módosítani. 

 

A technológiában tovább nem hasznosítható, előkezelt másodlagos hulladékokat érvényes hulladékkezelési 

engedéllyel rendelkező szakcégeknek adják át. 

 

A telephelyi tevékenység változatlanul évi 250 napban, 1 műszakos (hétfő-péntek: 7.00-15.00) 

munkarendben történik. Társaság telephelyén jelenleg 14 dolgozó végez valamilyen munkát, ideértve a 

szellemi munkavállalókat is. A hasznosítási tevékenység megkezdésével dolgozói létszámnövekedés nem 

várható. 
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Az eljárás megindításának napja: 2020. december 16. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 45 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: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Engedélyes 2020. december 15-én a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott 

kérelmében a telephelyén tervezett nem veszélyes fémhulladékok hasznosítására irányuló tevékenységére 

vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 108. pontja [Fémhulladékgyűjtő, -

előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól] szerint 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat 

köteles. 

Kérelmező által előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés értelmében az eljárás 2020. 

december 16. napján megindult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) 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 kérelem és a dokumentáció megtekinthetők nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az 

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE/KVO/01781/2020. számon, a keltezés napját követő 30 napig. 

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt. 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

1. Megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti 

hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről és a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, illetve ha a 

mailto:tajtine.turk.agnes@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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tevékenység a Khvr. 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes 

környezethasználati engedély tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység 

mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve ha a tevékenység a Khvr. 2. 

számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes környezethasználati engedély 

tartalmi követelményeiről. 

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek 

létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható, 

- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban 

az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély 

iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a 

kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell 

szüntetni; 

4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások 

figyelembevételével írja elő. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. december 21. 

 

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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