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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 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 és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00108/2021. (HE/KVO/01228/2020.) 

 

Az ügy tárgya: MÉH Zrt. által Eger, Nagyváradi u. 18. szám alatti telephelyen végzett fémhulladék 

gyűjtési és előkezelési tevékenységre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

 

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

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott, környezetvédelmi működési engedély kiadására irányuló környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárást a HE/KVO/00108-1/2021 (HE/KVO/01228/2020.) számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T  

 

I. A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80.) megbízásából eljáró 

Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi u. 31. a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, a MÉH 

Zrt. által Eger, Nagyváradi u. 18. szám alatti telephelyen végzett fémhulladék gyűjtési és előkezelési 

tevékenység végzésére vonatkozó 

 

környezetvédelmi felülvizsgálatot 

 

a Kérelmező által 2020. szeptemberi keltezéssel készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációban foglaltak alapján 

 

jóváhagyom, 

 

és egyidejűleg a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (KÜJ: 100170690; a 

továbbiakban: Engedélyes) részére Eger, Nagyváradi u. 18. szám alatti telephelyen (KTJ: 101608511) 

végzett fémhulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység végzéséhez a 
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környezetvédelmi működési engedélyt 

 

a határozat rendelkező részének IV. pontjában felsorolt előírások betartása mellett 

 

2025. december 31-ig 

 

megadom. 

 

Engedélyezett kapacitás: 

- Fémhulladék gyűjtés, előkezelés:    43 400 t/év (max.161 t/nap) 

- Hulladékká vált gépjármű bontás:    1000 t/év (max. 10 db/nap, 2700 db/év) 

 

II. Engedélyezett tevékenység ismertetése a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban 

foglaltak alapján: 

Az engedélyes adatai:  

Engedélyes neve:  MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. 

Székhelye:   9028 Győr, Fehérvári út 80. 

Cégjegyzékszám: 08-10-001558 

KÜJ:   100170690 

 

Az telephely adatai:  

Címe: 3300 Eger, Nagyváradi u. 18. 

Helyrajzi száma: Eger, 9828/33/4/6 

KTJ: 101569223 

Területe: 7721 m
2
 

EOV koordinátái: X: 282 720 (m); Y: 750 307 (m) 

 

A telephely Eger Lajosváros-Kelet városrészben, a  Nagyváradi utca végén található, a Mátyás király 

utcáról közelíthető meg. 

 

A telephelyen található létesítmények: 

 Csarnoképület: 480 m
2
 területű, előre gyártott acél szerkezettel és tetővel. A csarnok falakkal 4 

részre van osztva:  1. színesfém tároló raktár 65 m
2
 

2. papírbálázó csarnok 230 m
2
 

3. veszélyes hulladék tároló 65 m
2
 

4. gépjármű tároló/bontó csarnok 120 m
2
 

 Iroda+szociális épület 180 m
2
 

A telephely 80%-a térbetonnal és aszfalttal burkolt. 

 

Engedélyezett tevékenység: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

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

 3. sz. melléklet 108. pont: Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az 

autóroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól 

 

A telephelyen folytatott tevékenységek: 

- Hulladék nagykereskedelem (főtevékenység)   TEÁOR’ 08 4677 

- Nem veszélyes hulladék gyűjtése     TEÁOR’ 08 3811 
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- Veszélyes hulladékgyűjtése      TEÁOR’ 08 3812 

- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása  TEÁOR’ 08 3821 

- Használt eszközök bontása     TEÁOR’ 08 3831 

 

A MÉH Zrt. döntően hasznosítható hulladékok gyűjtésével, feldolgozásával, és ipari felhasználásra 

történő előkészítésével, illetve nagykereskedelmi értékesítéssel foglalkozik. A tevékenység alapját a vas 

- és acélhulladékok, a színesfémhulladékok és a papírhulladékok újrahasznosításra történő előkezelése 

teszi ki. A fémhulladék feldolgozási tevékenység minden esetben csak a hulladék fizikai átalakítását 

(darabolás, bálázás) jelenti hulladék előkezelési műveletek végrehajtásával. 

 

1. Fémhulladék kezelés:  

- Gyűjtés: A fémhulladék beszállítása beszállítók által vagy saját gépjárművel közúton történik. A 

beérkezést követően a hulladékokat mennyiségük és jellegük szerint mérlegelik, majd a kijelölt 

helyre rakodják. 

- Előkezelés: A kevert állapotban beérkező fémhulladékból az idegen és szennyező anyagokat 

eltávolítják és elkülönítetten tárolják. A fémhulladék ezt követően durva majd finom kézi válogatáson 

esik át. Amennyiben szükséges a hulladékok aprítása ollózással (mobil ollózó berendezéssel) illetve 

darabolása (lángvágóval) történik, mely során a hulladékot adagolható méretűvé alakítják. 

- Rakodás, kiszállítás: A rakodás kézi illetve gépi erővel történik. Az előkezelt hulladék kiszállítása 

közúton vagy vasúton történik. 

 

2. Színesfém válogatás, bontás: 

A tevékenység célja a telepre beérkező kevert vagy szennyezett színesfém hulladék megtisztítása a 

szennyező anyagoktól, minőségenkénti válogatása, kohászati feldolgozásra alkalmassá tétele. A 

vegyes fémhulladék válogatása kézi erővel történik. Válogatás után a tárolás történhet ömlesztve, 

elkülönített fakkokban, edényzetekben és konténerekben. Az értékesebb színesfém hulladékok 

tárolása zárt raktárakban történik.  

Bontás alá kerülnek mindazon színesfém hulladékok, amelyek vasat vagy más idegen anyagot 

tartalmaznak. A bontást csavarozással, töréssel vagy vágással végzik. 

 

3. Papír, műanyag bálázás 

A gépen végzett munkafolyamat célja a szennyeződésektől megtisztított, minőségenként 

szétválogatott laza papírhulladék, műanyag hulladék összepréselése, a szállítási költségcsökkentés 

érdekében. A feldolgozandó papír közúti szállítással, szelektálva vagy vegyesen érkezik be a 

telephelyre. A bálázás előtt minőség szerinti, kézi válogatást és szükség esetén tisztítást végeznek. 

Az előkészített papírhulladék a bálázóba kerül, a bálákat a csarnok előtt tárolják. 

 

4. Gépjárműroncs hulladék bontás 

A forgalomból kivont, kiselejtezett járművek leadását, majd mérlegelését követően kijelölt 

tárolóterületre rakják, ahonnan gépek segítségével a feldolgozó csarnokba szállítják.  

- Előkészítés feldolgozásra (szárazra fektetés): A kiszerelhető szilárd és folyékony veszélyes 

anyagot tartalmazó alkatrészek kibontása történik, majd ezután kerül sor a veszélyes összetevők 

elkülönítésére. A veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladék gyűjtőhelyre viszik. 

- Bontás, szortírozás, darabolás, tömörítés: A bontásra előkészített veszélyes (akkumulátor, 

folyadékok), illetve inert anyagoktól (üveg, gumi, kárpit) mentesített előkészített karosszéria, alváz 

és egyéb részegység további feldolgozása kézi lángvágással, illetőleg kéziszerszámokkal történik. 

Bontás során a különböző anyagfrakciók elkülönítése történik, majd a keletkező hulladékok 
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válogatással fajtánként elkülönítésre kerülnek. Ezt követően darabolás történik, mely egyúttal 

tömörít is. 

Az előkezelés során keletkező különböző anyagokat hasznosítási vagy ártalmatlanítási célból 

továbbadják: 

 vas- és egyéb fémhulladék [kohászati alapanyagként fémművekbe szállítják (aránya kb. 70 %)] 

 egyes műagyagok [másodnyersanyagként hazai feldolgozónak adják tovább] 

 nem hasznosítható hulladékokat [települési szilárdhulladék lerakón kerül elhelyezésre (kárpit, 

üveg, polimerek)] 

 akkumulátorok [feldolgozó művekbe szállítják] 

 keletkező egyéb veszélyes hulladékok [átadják kezelés, ártalmatlanítás céljából] 

 

III. A tevékenység környezeti hatásai és a tevékenység végzéséből eredő hatásterület: 

 

Levegő 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota: 

Az Országos Légszennyezettségi mérőhálózat Eger Malomárok úti mérőállomásán CO, NO, NO2, NOX, 

SO2 és por légszennyező anyagok mérése történik. A 2019. január-december évi 24 órás átlag mérési 

adatokat figyelembe véve egészségügyi határértéket meghaladó légszennyezettségi adatokat nem 

detektáltak. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) 

KvVM rendelet 1. melléklete Eger városát a 11. Kijelölt városok levegőminőségi csoportba sorolja. A 

vizsgált környezet alapterheltségét főként a közlekedésből, a lakossági emisszióból, valamint az ipari 

tevékenységből adódó légszennyező anyagok az NOx, valamint a PM10 kibocsátása alakítja. 

A tevékenységből eredő környezetterhelés és – igénybevétel jellege 

A telephelyen jelenleg alkalmazott tevékenységéből származó levegőszennyezés egyrészt az időjárási 

tényezők (elsősorban a szél) által a fedetlen felületekről elhordott porból, a gépjárműroncsok feldolgozás 

előtti tárolása során a levegőbe kerülhető illékony anyagból, valamint a technológiához kapcsolódó 

szállítási tevékenységből áll.  

 Munkagépek okozta levegőterhelés 

A telephelyen végzett tevékenység környezeti levegőterhelését 2 darab rakodógép, a telephelyen belüli 

járműforgalom határozza meg. A kevert állapotban beérkező vashulladék válogatása, értékesítésre való 

előkészítése során a nem adagolható méretű vas hulladék adagolható méretűre vágása lángvágóval, a 

laza állapotban lévő lemez és autókarosszéria hulladék bálába préselése, valamint aprítása Lefort 500-

as típusú mobil ollózó géppel történik. A mobil ollózó berendezést 1 db rakodógép szolgálja ki, mely 

havonta 3-4 napot működik a telephelyen. A munkagépek és a telephelyen belüli mozgás légszennyező 

anyag kibocsátása (kipufogógázaik) jellemzően szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént 

tartalmaz. 

A telepen működő diesel meghajtású munkagépek légszennyező anyag kibocsátása az alábbi: 

Munkagépek emissziója 
CO 

[kg/h] 

NOx 

[kg/h] 

Szénhidrogének 

[kg/h] 

Rakodógép (2 db) 0,5355 0,0765 0,017 

Bálázó (1 db) 1,33875 0,19125 0,0425 

Targoncák 0,16065 0,02295 0,0051 

A telephelyen folytatott tevékenység során lángvágásnál fémtartalmú aeroszol (hegesztési köd) 

képződik, mely a levegőből kiülepedik. Ollózás, tömörítés és a rakodási tevékenység során 

porképződéssel kell számolni. Az ollózásra kerülő fémhulladék mennyisége havonta 3-4 napra (8 

óra/nap) tehető. A telephelyre beszállított hulladékok (gépjárműroncsok) egy része tartalmazhat olyan 
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illékony komponenseket, melyek feldolgozás előtti tárolása során a légtérbe kerülhetnek. Ez a 

szennyezés elsősorban a fogadótér és tárolótér közvetlen környezetére jellemző, a forrás környezetre 

gyakorolt hatása elhanyagolhatóan kicsi. A bontás zárt épületben történik, így ebben az esetben diffúz 

légszennyezéssel nem kell számolni. A veszélyes hulladék gyűjtése épületen belül történik, de 

potenciális diffúz forrás lehet, ezért a gyűjtést zárható gyűjtőedénybe végzik. 

A telephelyen lévő szociális épület fűtése PB gáz üzemű, 32 kW névleges bemenő hőteljesítményű 

kazánnal történik, mely nem minősül bejelentés köteles pontforrásnak. 

A telepen végzett munkagépek kibocsátása határérték alatti a környező térség levegőjének minőségére 

nem fejt ki káros hatást. A kapacitásnövelés hatására a telephely levegőterhelése várhatóan nem fog 

növekedni, mivel újabb gépek üzembe helyezése nem tervezett. A hulladékok feldolgozása a jelenleg a 

telephelyen használatban lévő gépparkkal tervezett 6-8 órában. Az ollózásra kerülő fémhulladék 

mennyisége havonta 6 napra (8 óra/nap) fog növekedni. 

 Szállítás okozta légszennyezés 

A telephely megközelítése a Nagyváradi utcán történik. A Nagyváradi utcát csak a 25. sz. Kerecsend-

Eger-Bánréve másodrendű utcáról (Mátyás király utcáról) lehet megközelíteni. A tevékenységhez 

kapcsolódó gépjárműfogalom jelenleg 20 tehergépjármű/nap, azaz a ki-be közlekedést figyelembe véve 

a napi elhaladások száma 40. A telephelyre belépés, illetve kilépés 7-15 óra között történik. Az egy óra 

alatt a belépő, illetve kilépő gépjármű max. 3 db, azaz a ki- és bemenő forgalmat figyelembe véve az 

óránkénti elhaladások száma 6. 

A számítások alapján megállapítható, hogy a telephely tervezett kapacitásbővítéséből adódó 

többletforgalom a III. járműkategóriában (25 tehergépjármű /nap) a 25. sz. Kerecsend-Eger-Bánréve 

másodrendű út (Mátyás király utca ) 12+ 628 szelvényében minimális növekményt jelent (0,34 %). A 

kapacitásbővítéséből adódó hulladék ki- és beszállításának (III. járműkategória) forgalomnövekményéből 

származó NO2 kibocsátás a számítások alapján 60 km/s sebességnél az út középvonalától kiindulva 

mért 5 m-es távolságban 0,0985 mg/m
3
, míg 100 m-es távolságban 0,00627 mg/m

3
. Megállapítható, 

hogy az érintett útszakaszon a forgalomnövekményéből származó NO2 kibocsátás III. járműkategóriára 

vonatkozóan elhanyagolható mértékű.  

A telephelyről vasúton elszállított hulladékok mértéke heti 1-2 alkalommal naponta 3 vagon (6 vagon/ 

hét). A kapacitásbővítést követően csak a vagonrakodási napok száma fog növekedni, a napi 

vagonrakodás ideje és mértéke nem fog változni. Jelenleg heti 1-2 nap a vagonrakodás, amit heti 4 

napra fog megemelni napi 3 vagonnal (12 vagon/hét). 

 

Határérték 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 1. melléklet 

1.1.3.1. pont (4., 5., 6., és 7. pontjai) szerint a betartandó imissziós határértéket az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

Légszennyező anyag 
Határérték [µg/m

3
] 

órás 

Határérték [µg/m
3
] 

24 órás 

Határérték [µg/m
3
]  

éves 

Szálló por (PM 10) - 50 40 

CO 10 000 5000 3000 

SO2 250 125 50 

NOx 100 85 40 

 

Hatásterület 

 Munkagépek működésének hatásterülete 
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A lángvágás, hegesztés során keletkező CO és fémgőzök hatásterülete a munkavégzés területére 

korlátozódik. 

 Szállítás hatásterülete: 

A környezetvédelmi dokumentációban bemutatott számítások alapján a hulladék szállításához 

kapcsolódó tehergépjármű forgalmának NO2 légszennyezőanyag kibocsátása nem jelent számot tevő 

környezeti kockázatot a környező védendő létesítményekre, illetve az útvonalak mentén elhanyagolható 

mértékű terhelés növekedést okoz. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. a) pontja szerint a 

háttérterheléssel és a szállítóból adódó együttesen vett hatásterület NO2 vonatkozásában az úttengelytől 

mért 30 méteren belül alakul ki. A bemutatott számítások alapján, a tevékenységből adódó növelt 

tehergépjármű forgalom mellett is várhatóan teljesül az egészségügyi határérték. A 

légszennyezőanyagok hatásterülete nem érint védendő ingatlant. 

Éghajlatvédelem 

Az éghajlatvédelmi tervfejezet alapján elmondható, hogy a környezetvédelmi és műszaki előírások 

betartása mellett a tervezett technológia légszennyező anyagai nem terhelik olyan mértékben a légkört, 

amely a terület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodóképességét jelentősen befolyásolná. 

 

Zaj:  

A zajjal járó tevékenységek közül a fémhulladék és a bontásra ítélt autók beszállítása, 1 db rakodógép, 1 

db műanyag és papírbálázó, kézi szerszámok használata, lángvágó berendezés, illetve egy mobil ollózó 

berendezés említhető meg. A telephelyen nappali munkarend szerint történik a munkavégzés, valamint a 

beszállítás is. 

A telephelytől kb. 70 méterre – az Eger, Székelyudvarhelyi utca 13. szám alatt - Lke övezeti besorolású 

területen található a legközelebbi védendő ingatlan, továbbá a telekhatártól kb. 100 méterre Lke övezeti 

besorolású területen a Liszt Ferenc utca 29. szám és kb. 140 méterre a Madách Imre utca 30., 32., 34. 

szám alatti lakóingatlanok. A felsorolt ingatlanokat érinti a zajvédelmi hatásterület.  

Az előzetes számítások alapján a tevékenységhez köthető zajvédelmi hatásterület kiterjedése a 

telekhatártól számítva az 50 dB-es határértéket figyelembe véve 47 méterben, a 40 dB-es határértéket 

figyelembe véve pedig 131 méterben adódik. Az A-hangnyomásszinthez tartozó hatásterületen nem 

található védendő ingatlan. A legközelebbi védendő homlokzata előtt az LAM hangnyomásszint 

biztonsággal teljesül a vonatkozó jogszabályban előírt nappali határérték alapján (LAM=45,69 dB). 

A tevékenységhez kapcsolódó szállítás közúton és vasúton egyaránt történik a telephelyre. Jelenleg a 

telephelyre kb. 20 tehergépjármű fordulóval számolnak naponta, valamint hetente kb. 6 vagonnal. A 

telephely megközelítése csak a 25. sz. Kerecsend-Eger-Bánréve főútról történhet. A kapacitásbővítést 

követően 25 fordulóval számolnak naponta, mely a 25. sz. főút esetében 0,07 dB értékkel növeli meg az 

alapállapothoz képest a közúti zajterhelést. Közlekedési szempontból a szállítási tevékenység esetében 

a zajterhelés növekedése nem éri el a 3 dB-t, hatásterület nem határozható meg. 

A vasúti rakodás tekintetében a heti 3 nap helyett 4 nap rakodás tervezett, illetve a heti kb. 6 vagon 

helyett kb. 12 vagon szállítmánnyal lehet számolni. A napi vagonrakodás ideje és mértéke nem fog 

változni, így zajterhelés növekedés várhatóan nem lesz. 

A BO/16/2809-7/2016. számú határozat alapján a zajkibocsátási határérték az alábbi ingatlanok alatti 

lakóépület védendő homlokzata előtt 2 méterrel nappal 50 dB. 
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Sorszám Település Utcanév Házszám Helyrajzi szám Épület jellege 

1. 

Eger 

Székelyudvarhelyi 

utca 
13. 9709 

egylakásos 

épület 

2. Liszt Ferenc utca 29. 9693/1 
egylakásos 

épület 

3. 

Madách Imre utca 

30. 9598 
egylakásos 

épület 

4. 32. 9597 
egylakásos 

épület 

5. 34. 9596 
egylakásos 

épület 

 

Hulladék:  

Engedélyes telephelyén a hulladékok gyűjtése, egységrakomány mennyiség összegyűléséig, illetve 

előkezelésig történő előzetes tárolására az alábbiak szerint történik: 

 vas hulladék, lemezhulladék, vasforgács: 4 500 m
2
–es csapadékvízgyűjtővel és tisztítóval ellátott, 

egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott tárolóterületen, a filmszerűen olajjal, vagy egyéb 

szennyezőanyaggal szennyezett vashulladékok és a forgácshulladékok tárolása egy 0,5 m magas 

oldalfalú, 40 m
3
 tárolókapacitású, csapadékvízgyűjtő és tisztítóval rendszerre csatlakoztatott, beton 

tárolóban; 

 színesfém és alumínium hulladékok: 100 m
2 

térmértékű, egységes és egybefüggő, szilárd 

burkolattal ellátott tárolóterületen, illetve a fedett, betonozott aljzatú csarnoképület, erre a célra 

kijelölt részében, az ún. színesfém raktárban (65 m
2
); 

 használatból kivont gépjárművek: a telephelyre 16 01 06 hulladék azonosító kódon beérkező nem 

veszélyes gépjármű roncsokat, melyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket (motor, 

akkumulátor, sebességváltó, fagyállót, olajakat), mérlegelés után a 300 m
2
-es betonozott területen 

tárolják az előkezelésig a szárazra fektetett hulladékká vált gépjárművekkel együtt.  

A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 19915-3/2015. számú határozatával jóváhagyta. 

 

Földtani közeg: 

A telephelyen folytatott tevékenység tényleges hatásterülete földtani közeg vonatkozásában a normál 

üzemelés során vertikálisan az építmények alapsíkja, horizontálisan az épületek és a kiszolgáló utak 

felszíni vetülete. A tisztított csapadékvíz nem a földtani közegbe kerül bevezetésre, végső befogadója az 

Eger-patak. 

 

Élővilág:  

Az Eger 9828/33 hrsz. alatti telephely egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti 

területnek, ex lege védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni 

védőövezetének, az országos ökológiai hálózatnak nem része. 

 

IV. Előírások: 

A) A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

 

a) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben: 
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Általános előírások 

1. A tevékenység a környezetvédelmi hatóság által kiadott, véglegessé vált környezetvédelmi 

működési engedély birtokában, a hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően, a határozat I. és II. fejezetében ismertetett feltételekkel folytatható. 

2. Az engedélyezett tevékenység vagy az abban foglalt körülmények jelentős megváltozását, illetve 

tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Engedélyes köteles a 

Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások 

1. A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai 

elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a 

levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII.23) 

Korm. rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve 

lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt. 

2. A szállítás, valamint a telephelyen üzemeltetett technológia működtetése során be kell tartani a 

4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket. 

3. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki. A diffúz 

forrás működtetése során a forrás és az ingatlan környezetének rendszeres tisztántartásáról 

gondoskodni kell.  

4. A szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az üzemi és a közúti szállítási útvonalon a 

szállítmány ne okozzon határérték feletti ülepedő por és szálló por terhelést, szükség esetén 

gondoskodni kell a szállítmány takarásáról. 

5. Az üzemi szállítási útvonalat kedvezőtlen időjárási viszonyok között (szárazság, nagy szélsebesség) 

a porképződés megakadályozására locsolni kell, a járművek sebességét a nem pormentesített 

utakon csökkenteni kell 5 km/óra értékre. 

6. Az üzemi úton a külső szállítást végző járművek okozta sárfelhordás folyamatos takarításáról 

gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében. 

7. A telephelyen folytatott tevékenységeket csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

8. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő 

elégetése szigorúan tilos. 

 

Zaj és rezgésvédelmi szempontú előírások: 

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján: „Tilos a védendő 

környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.” 

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által kiadott BO/16/2809-7/2016. számú 

határozatában foglalt zajkibocsátási határértékek betartása a továbbiakban is folyamatosan 

kötelező. 

3. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a zajkibocsátási 

határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén 

bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás 

üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi 

hatóságnak. 
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Hulladékgazdálkodási szempontú előírások: 

1. Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott véglegessé 

vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető. 

2. A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét. 

3. A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység 

során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet. 

4. A telephelyre beérkező hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani. 

5. A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át. 

6. A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú 

tevékenység csak nappal végezhető. 

7. Engedélyes telephelyén a tároló hely üzemeltetése során a környezetvédelmi hatóság által 

jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

8. A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel 

rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes 

hulladékként kell kezelni. 

9. Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező 

részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!  

10. Az átvettnem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig 

tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan 

rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai 

tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott 

hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet 

veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen.Fentieket követően a hulladék engedéllyel 

rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell. 

11. Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható összes hulladékmennyiség nem haladhatja meg: 

- vas- és lemezhulladékok esetén az 5000 tonnát, 

- színesfém hulladékok esetén a 400 tonnát, 

- hulladékká vált gépjárművek esetén az 50 tonnát, 

12. A fémhulladékok gyűjthető és előkezelhető mennyisége nem haladhatja meg a 161 t/nap értéket. 

13. A hulladékká vált gépjárművek mennyisége : a 16 01 06 és 16 01 04* azonosító számú gépjármű 

hulladék együttesen nem haladhatja meg a 10 db/nap, és a 2700 db/év, de legfeljebb 1000 t/év 

mennyiséget. 

14. A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó 

környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, 

berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek 

olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre 

kell szorítani. 

15. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen 

ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

16. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt 

követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani. 

17. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről 

szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. 

melléklete határozza meg – gyűjtéséről, előkezeléséről és további hulladékgazdálkodási célú 
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átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban 

foglaltak szerint kell gondoskodni. 

18. A nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és 

kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes 

hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja. 

19. Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem 

tárolható. 

20. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt 

gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell 

gyűjteni. 

21. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi 

jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén 

vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, 

szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell. 

22. Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni! 

23. A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és 

egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és 

személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan. 

24. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett 

tevékenység módja (kereskedelem, előkezelés) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás 

szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.  

25. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell végezni. 

26. Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – a gyűjtés, előkezelés, valamint a 

hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a 

tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie. 

 

Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások: 

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése 

során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan technológiákat kell 

alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.   

2. A hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető. 

3. Veszélyes hulladék tárolása csak egységes és egybefüggő, vízzáró szilárd burkolaton 

engedélyezett. 

4. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. 
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5. A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, 

berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt 

alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és 

szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére. 

6. A szállítójárművek, munkagépek tisztítása, mosatása a telephelyen belül tilos. 

7. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása, nagyjavítása 

telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálca alkalmazásával 

végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön  

8. A telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni. 

9. A telephely területén a szilárd burkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz 

elvezetését, valamint szükség szerint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert. 

10. A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására 

kialakított terek, a térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el 

kell végezni azok javítását. 

11. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget 

és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a 

kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag 

feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és 

eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti 

elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről 

haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.  

12. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a környezetvédelmi 

hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás 

elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása. 

 

b) Közegészségügyi hatáskörben: 

1. A tevékenység – hulladékok gyűjtése, kereskedelme, és előkezelése - a felszín alatti vizek 

minőségét, mennyiségét nem veszélyeztetetheti, az emberi fogyasztásra ivóvízként szolgáló 

felszíni és felszín alatti vizeket, vízbázisokat károsan nem befolyásolhatja. 

Az Eger Déli ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőidomán belül az ivóvíz minőség megóvása 

érdekében a tevékenységből szennyezés (talajra, és a vizekbe) nem juthat. 

2. A veszélyes anyaggal, illetve veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell, végezni, 

hogy az emberi egészséget, környezetet ne veszélyeztesse. A kémiai biztonsági előírások 

betarthatók legyenek a tevékenység végzés minden pontján.  

3. A tevékenységből-, és a növelt kapacitásból eredő hatások (zaj-, és levegőszennyezés) a védendő 

övezeten belül károsan nem befolyásolhatja a lakóövezetben élők egészségét. 

4. A telepen gyűjtött, és szállításig tárolt hulladékok tárolása során meg kell akadályozni, hogy az 

egészségügyi kártevők búvóhelyre leljenek. 

 

B) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/8463-1/2020.ált számú 

szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai: 
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1. A tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének 

lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, 

vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne. 

2. A fémhulladék gyűjtési, autóbontási és az ahhoz tartozó valamennyi egyéb járulékos 

tevékenységet (tárolási, alkalmazott bontási, újrahasznosításra való előkészítési technológia), 

valamint az ezek működtetésének helyet adó kiszolgáló létesítményeket olyan műszaki 

megoldásokkal kell üzemeltetni, hogy a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen, 

azaz üzemszerű működés és havária esetén se kerülhessen a talajba, a felszíni és a felszín alatti 

vizekbe szennyeződés. 

3. Azokon a területeken, ahol a szennyeződhető csapadékvizek elkülönített kezelése,tisztítása nem 

biztosított, hulladék nem tárolható. 

4. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, környezetvédelmi előírásokat kielégítő 

munkagépekkel és segédberendezésekkel lehet végezni. A szennyezések megelőzése érdekében 

a gépek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni kell. 

5. Az üzemeltetés során a működő gépek olajcsöpögését meg kell akadályozni és rendszeres 

ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. 

6. A telephelyre beérkező fémhulladékok tárolása, feldolgozása csak az erre a célrakialakított, 4500 

m
2
-es betonozott, csapadékvíz előtisztító olajfogó műtárgyhozkapcsolódó manipulációs téren 

történhet. 

7. A forgácshulladékok, filmszerűen olajat tartalmazó gépalkatrészek tárolása csak aperemmel 

ellátott, csapadékvíz előtisztító műtárgyhoz kapcsolódó manipulációs téren történhet. 

8. A bontásra szánt gépjárművek tárolása csak betonozott aljzatú területen történhet. 

9. Az autóbontási tevékenység csak az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel rendelkező 

épületben végezhető. 

10. A „szárazra fektetés” során gondoskodni kell a gépjárművekből eltávolított folyékonyanyagok zárt 

rendszerű gyűjtéséről és annak elszállításig történő zárt rendszerű tárolásáról. 

11. A tevékenység végzése során keletkező szociális szennyvizeket a közüzemű szennyvízcsatorna-

hálózatba kell vezetni. A közüzemű szennyvízcsatorna- hálózatba vezetett szennyvizek 

minőségének ki kell elégíteniük a „vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. 

számú mellékletében szereplő egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén előírt 

küszöbértékeket. 

12. A telephely üzemeltetése, valamint a tevékenység végzése során gondoskodni kell a lehulló tiszta 

és a szennyeződött (szennyeződhető) csapadékvizek elkülönített gyűjtéséről, kezeléséről és 

elvezetéséről. 

13. A telephelyen keletkező szennyeződhető csapadékvizek városi csapadékvíz elvezetőrendszerbe 

történő bevezetése előtt azok iszapfogó- és olajleválasztó műtárgyban történő tisztításáról 

gondoskodni kell. A szennyeződhető csapadékvizek csak az iszapfogó és olajleválasztó 

műtárgyban történő tisztítást követően vezethetők a csapadékvíz elvezető rendszerbe. 

14. A csapadékvíz elvezető csatornarendszer és a kapcsolódó műtárgyak (víznyelő- és tisztítóaknák, 

iszapfogó és olajleválasztó műtárgyak) rendszeres tisztításáról, karbantartásáról az üzemeltető 

köteles gondoskodni. 

15. Az Eger, 9828/33 hrsz. alatti MÉH telephely területéről a befogadóba vezetett, REWOXMT6MOS 

1-6/40 C RAIN típusú iszapfogó és olajleválasztó műtárgyon előtisztított szennyeződhető 

csapadékvíz minőségének – a telephely átemelőaknájánál – a jellemző szennyezőanyagok 

esetében az alábbi egyedi kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie: 

SZOE:   5 mg/l; 
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Összes lebegő anyag:  50 mg/l; 

KOICr:    100 mg/l; 

Egyéb szennyezőanyagok vonatkozásában az előtisztított csapadékvíz minőségének a 28/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében a 4. általános védettségi kategória befogadóira 

meghatározott kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie. 

16. Az iszapfogó és olajleválasztó műtárgyakról elfolyó tisztított csapadékvíz minőségét évente egy 

alkalommal a jellemző szennyezőanyag komponensekre (KOI, SZOE, összeslebegő anyag) 

ellenőrizni kell. A vizsgálati jegyzőkönyveket legalább öt évre visszamenőleg meg kell őrizni. A 

vizsgálatokat az üzemnaplóban rögzíteni kell. 

17. Minden olyan jellegű havária jellegű eseményt, amely a felszíni és/vagy a felszínalatti vízkészletre 

veszélyforrást jelent, a kár megelőzését célzó azonnali beavatkozás megkezdése mellett soron 

kívül be kell jelenteni a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és az 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak. 

18.  A tevékenység felszín alatti vízkészletre és földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon 

követésére kiépített monitoring rendszert folyamatosan üzemeltetni kell. 

19. A figyelőkutakban havonta mérni kell a vízszintet. Meg kell adni a mérés viszonyítási pontját. A 

vízszintet abszolút magasságban is meg kell adni. 

20. A figyelőkutakból évente egyszer (az év azonos időszakában) vízmintát kell venni, az alábbi 

vízminőségi paraméterek meghatározására: TPH (GC), Ag, Al, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, 

Se, Zn, Sn. 

21. A mintavételnél és az egyes vízminőségi paraméterek meghatározásánál a felszín alatti víz 

szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott 

módszereket alkalmazni kell. A vízmintavételezést és a vízminőség vizsgálatokat akkreditált 

laboratóriummal kell elvégeztetni. A mintavételi körülményeket dokumentálni kell. 

22. A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának 

nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott évvízminőségi adatait mind 

szövegesen, mind grafikusan össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. A 

jelentésben rögzíteni kell a telephelyen előforduló szennyezőanyagokat és annak figyelembe 

vételével szükség szerint javaslatot kell tenni a vizsgált komponensek körének módosítására. Az 

értékelést és az értékelés részét képező intézkedési javaslatokat (pl. az észlelés gyakoriságának 

módosítására vonatkozó javaslatokat) a tárgyévet követő március 15-ig meg kell küldeni a 

vízvédelmi hatóság részére. 

23. A monitoring adatszolgáltatást a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi 

nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet szerinti 

környezethasználati monitoring adatlapon is teljesíteni kell. 

24. Amennyiben a talajvíz jellemzőiben (vízszint, vízminőség) jelentős változástapasztalható, abban 

az esetben a változás feltételezett vagy bizonyított okainak ismertetését, valamint a szükséges 

beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat véleményezésre soron kívül be kell küldeni a vízvédelmi 

hatóságra. 

25. Az üzemi kárelhárítási terv rendszeres, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő felülvizsgálatát el kell 

végezni, melyet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóság részére. 

26.  A telephely az Eger, Déli ivóvízbázis lehatárolt hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. 

Erre tekintettel a vízbázis megóvása, a felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése 

érdekében a tevékenység során fokozott körültekintéssel, a technológiai fegyelem maximális 

betartásával kell eljárni. 
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27.  A hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokat be kell tartani. 

 

C) A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Eger) 36000/1677-3/2020.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély megadásához 

kikötések nélkül hozzájárult. 

 

IV. A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 375 000,– Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az 

Engedélyest terheli, és általa befizetésre került.  

 

V. Egyéb rendelkezések, jogkövetkezmények: 

1. Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet 

továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] 

kell alkalmazni. 

2. A környezetvédelmi engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett 

jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Környezetvédelmi 

Hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a körülmények, a technológia 

olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az 

engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi. 

3. Ha a határozatban alapul vett körülmények jelentősen eltérnek az engedélyezéskor vagy a bejelentéskor 

fennálló körülményektől, a Környezetvédelmi Hatóság felülvizsgálatot rendel el. A bejelentés 

elmulasztása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet. 

4. Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások 

három év alatt együttesen elérik a Khvr. 2. § (2) bekezdésének abf), abg) vagy aca) pontjában megadott 

küszöbértéket, a környezethasználó ezt köteles jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. Ezekben az 

esetekben a Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el. 

5. A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi 

hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő 

bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos 

határidővel intézkedési terv készítésére. 

6. Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a környezetvédelmi hatóság a tevékenység, vagy egy 

részének gyakorlását a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti, 

megtilthatja. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a 

környezetvédelmi hatóság ugyanezen jogkövetkezményeket alkalmazhatja, vagy a környezetvédelmi 

engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően 

ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási 

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 

vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

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

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  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 elektronikus úton, az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 
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közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  37. § tartalmazza. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Engedélyes által az Eger, Nagyváradi u. 18. szám alatti fémhulladék gyűjtő- kezelőhely és 

gépjárműbontó telep működésére vonatkozóan az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, 

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

működési engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2020. december 31. napján lejárt. 

 

A Kérelmező tárgyi tevékenységre vonatkozóan 2020. szeptember 24-én a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a 

továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) elektronikus úton benyújtott kérelmében az engedély időbeli 

hatályának lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, mivel a 

tevékenység továbbfolytatása illetve kapacitásának bővítése tervezett. Kérelme alapján 2020. 

szeptember 25-én teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult. 

 

Az engedélyezett tevékenység a Khvr. 3. sz. melléklet 108. a) pontjának [Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, 

-hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól] a környezetvédelmi hatóság 

előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. 

 

A Khvr. 11. §-a szerint: 

„(2) Az engedély érvényességi idejét a környezetvédelmi hatóság a tevékenység környezeti hatásai, 

azok előreláthatósága, a tevékenység környezetében beálló változások jellege és előreláthatósága 

alapján, valamint a tevékenység telepítéséhez szükséges idő és a tevékenység végzésének tervezett 

időtartama figyelembevételével határozza meg. 

(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 megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVTO/01228-2/2020. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01228/2020. számon folyamatban lévő teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban a hatóság a továbbiakban az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár 

el és a teljes eljárás ügyintézési határideje: 2021. 01. 07. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 4. számú melléklet 8.1 

pontjának figyelembevételével a 22. pontja alapján megállapított 375 000,- Ft (azaz 

háromszázhetvenötezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a HE/KVO/01228-3/2020. számon kiadott 

hiánypótlási felhívásra tekintettel 2020. október 2-án megfizette.  

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, az 

felülvizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 
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jegyzőjének közhírré tételre. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (1) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

A Kérelmezőt a kapacitásbővítési értékekben tapasztalt ellentmondások feloldása és a tényállás 

tisztázása érdekében HE/KVO/01228-5/2020. számú végzéssel nyilatkozattételre hívtam fel. A 

Kérelmező 2020. 10. 06-án, elektronikus úton benyújtott nyilatkozata alapján az engedélyezett 

kapacitást 161 t/nap (43 400 t /év) mennyiségre kívánja növelni. 

 

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

szervek kijelölésérő lszóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet) 28 § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. és 6. pontjaiban 

ismertetett szakkérdéseket, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend 1. melléklet 9. táblázat 2., 3. és 4. pontjaiban 

meghatározott szakkérdésekre megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását. 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem Eger 

Megyei Jogú Város Jegyzőjét (3300 Eger, Dobó István tér 2.), mint a tevékenység telepítési helye 

szerinti település jegyzőjét.  

 

Az eljáráshoz kapcsolódóan az Ákr. 68 – 69. § alapján 2020. december 10-én 10
00

 órai kezdettel a 

telephelyen helyszíni szemle, továbbá a Khvr. 9. §-a alapján 2020. december 10-én 14
00

 órai kezdettel 

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Üvegtermében közmeghallgatás tartásáról 

előzetesen, szabályszerűen értesítettem a Kérelmezőt, a tevékenység telepítési helye szerinti jegyzőt, a 

szakkérdés vizsgáló Hatóságokat és Szakhatóságokat, illetve az alapvető jogok biztosát. Továbbá 

közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos 

helyiségében, valamint honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

A Kérelmező 2020. december 4-én elektronikus úton érkezett levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi 

Hatóságot, hogy a COVID-19 vírus okozta akadályoztatás miatt a szemlén és a közmeghallgatáson nem 

tud részt venni.  

Továbbá kihirdetésre került a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási 

tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. 

(XII.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet), melynek 9. § (1) bek. 

kimondja: „A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése 

nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani.”  

 

Fentiekre tekintettel, értesítettem a Kérelmezőt, a tevékenység telepítési helye szerinti jegyzőt, a 

szakkérdés vizsgáló Hatóságokat és Szakhatóságokat, illetve az alapvető jogok biztosát, hogy a 

meghirdetett közmeghallgatás az érintettek személyes jelenléte nélkül kerül megtartásra, valamint 

közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos 

helyiségében, valamint honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
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A Kérelmező által készített, a tárgyi tevékenységet bemutató anyagot a Környezetvédelmi Hatóság 

honlapján közhírré tettem. 

 

Az Ákr. 36. § figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy azt az Kérelmező 

nem megfelelő részletességgel nyújtotta be. Az éghajlatvédelmi tervfejezet, a hatásterületi térkép és a 

földtani közeg védelmi fejezet hiánya, illetve a kezelni kívánt hulladékok mennyiségének tisztázatlansága 

okán HE/KVO/01228-23/2020. számon hiánypótlásra hívtam fel a Kérelmezőt. A Kérelmező 2020. 12. 

14-én a hiánypótlási felhívásnak eleget tett és egyidejűleg a hulladékká vált gépjárművek tekintetében 

.az engedélyezhető legnagyobb mennyiség engedélyezését kérte. 

 

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője tájékoztatott, hogy a tárgyi tevékenységgel, valamint a 

közmeghallgatással  kapcsolatos közlemény, a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településekhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi 

előírásokmellett végzett tevékenység a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentáció alapján, összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó 

igénybevételt, amely atevékenység folytatásának engedélyezését kizárná. 

 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció és kiegészítései alapján, a beérkezett szakhatósági 

állásfoglalások és szakvélemények figyelembevételével a MÉH Zrt. részére az Eger, Nagyváradi u. 18. 

szám alatti telephelyen végzett fémhulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységre a környezetvédelmi 

működési engedélyt megadtam. A hulladékká vált gépjárművek bontására vonatkozó engedélyezett 

kapacitás értéket a dokumentációban foglaltak alapján, továbbá a 2020. 12. 14-én hiánypótlásként 

benyújtott dokumentációban szereplő kérelme és az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 9448-15/2010. számú határozatban foglaltak 

figyelembevételével 1 000 t/év (max. 10 db/nap, 2700 db/év) értékben határoztam meg. 

 

Határozatom véglegessé válásával a tevékenység jelen engedély alapján végezhető. 

 

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

A veszélyhelyzetre figyelemmel a közmeghallgatás és a helyszíni szemle tekintetében az 570/2020. 

(XII.9.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jártam el.  

 

Határozatomat a Kvt. 66.§ (1) bek. c) pontja, 73-76., 78-81. §-a, a Khvr. 10.§ (4), (5a), a 11. § (3) 

bekezdésében foglaltak, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervekkijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (2) 

bekezdésében a13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 

80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló  469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi 
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és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 4. számú melléklet 18.1. pontjának figyelembevételével a 22. pontja alapján állapítottam meg, 

viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján 

rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Ügyfél viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 91. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 10.§ (3) bekezdésének figyelembevételével a 

5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. 

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

alapjánközhírré teszi. 

 

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

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

Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam 

meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 

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. Az 

elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja 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. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

 

A közzététel napja: 2021. január 7. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

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

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

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

 

 Kelemen Zoltán 

               főosztályvezető 
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