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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán 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/01881/2022. 

 

Ügyfél: VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. (3300 Eger, Homok utca 26.) 

 

Kérelmező: Nagyné Kohár Terézia Mária 

 

Ügy tárgya: a Városgondozás Eger Kft. által az Eger 0752/29 hrsz-ú ingatlanon tervezett zöldhulladék 

hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Eger 

 

Hatásterülettel érintett: Egerszalók 

 

A beruházás területigénye: 

Ügyfél az Eger 0752/29 hrsz.-ú telephelyén zöldhulladék hasznosítását tervezi. Ügyfél az Eger 

0752/29 hrsz. szám alatti telephelyén jelenleg nem veszélyes építési-bontási hulladékok 

hasznosításának végzi. 

Tárgyi telephely (Eger külterület 0752/29 hrsz. ) Eger közigazgatási területén a városközponttól DNY-

ra található.  

A telephely a 2416 - Gyöngyös-Verpelét-Eger összekötő út (Szalóki út) 40 km szelvényben letérve 

szilárd burkolatú bekötő úton közelíthető meg. A bekötőút szőlőültetvényeken és mezőgazdasági 

területeken halad keresztül. A telephely szomszédságában rekultivált hulladéklerakók, mezőgazdasági 

területek és szőlőültetvények valamint fásított területek találhatóak. 

 

A beruházás ismertetése:  

A technológia során a Társaság munkavégzéseiből keletkező zöldhulladék hasznosítását tervezi, mely 

kezeletlen, vegyi anyagtól, festéktől, impregnáló anyagtól, szennyeződéstől mentes. 

A telephelyre beszállított zöld hulladékot előkezelést, aprítást követően tüzelőanyaggá minősítenék 

arra akkreditált szervezettel (ÉMI-TÜV SÜD Kft.), majd tüzelőanyagként értékesítésre kerülne.  
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A tervezett tevékenység végzéséhez kapcsolódóan az alábbi kiszolgáló létesítmények telepítése 

szükséges:  

• Zöldhulladék depó  

• Késztermék depó (aprított zöld)  

A zöldhulladék tároló helye 300 m
2
-es betonozott térszínen helyezkedne el. Az aprított zöldhulladék, 

termék szintén 300 m
2
-es betonozott térszínen kerülne elhelyezésre. 

 
A tevékenység volumene: 

Éves szinten a kezelendő és tárolandó mennyiség: 6000 tonna.  

A telephelyen hasznosítani kívánt hulladékok köre: 

Hulladék-

azonosító kód 

Hulladék megnevezése Mennyiség 

[t/év] 

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A 

HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, 

IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS  

 

20 02 kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot 

is beleértve)  

 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék  6000 

A hulladék beszállítására, illetve a munkavégzésre csak a telephely nyitvatartási idejében van 

lehetőség (évi átlagos munkanapok száma kb. 250 nap).  

Munkaidő: 8:00 – 16:00  

A tevékenység megkezdésének várható időpontja  

A tervezett tevékenységet a szükséges engedélyek beszerzését követően, 2022. novemberében 

kezdenék el. 
 
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Eger, Egerszalók 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. augusztus 31. 

 

A teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 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: Jósvainé Nagy Fanni 

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

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A dokumentációban bemutatott tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 107. pontja 

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

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
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környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

 

Ügyfél megbízásából eljáró Kérelmező 2022. augusztus 30. napján, elektronikus úton benyújtott 

kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2022. 

augusztus 31. napján eljárás indult. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

 

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

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a Heves Megyei 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/01881/2022. számon.  

 

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes 

vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

2. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős 

környezeti hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről. 

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

tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

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; 

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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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: 2022. szeptember 06. 

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési 

szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein 

alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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