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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 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/03413/2021. 

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

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

tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Lőrinci  

A tevékenységgel érintett ingatlanok: Lőrinci külterület 071. hrsz.  

A hatásterülettel feltételezhetően érintett települések: Hatvan, Heréd. 

 

Előzmények:  

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, 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 tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

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 
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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) 

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. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. október 27. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján 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: 

Kérelmező 2021. október 26-án, elektronikus úton benyújtott kérelmében a Lőrinci külterület 071. hrsz-ú 

telephelyén tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati 

eljárás lefolytatását kérte a Környezetvédelmi Hatóságtól. 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 107. pontja 

[Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól] hatálya alá tartozik, így a 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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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 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 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 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/03413/2021. 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 

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: 2021. november 2. 

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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Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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