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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a 314/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01229/2020. 

Ügy tárgya: a 3200 Gyöngyös, Kőkút út 1. sz. alatti telephelyen történő fémhulladék gyűjtési és 

előkezelési, illetve gépjármű bontási tevékenységre vonatkozó teljeskörű környezetvédelmi 

felülvizsgálat 

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

Az engedélyezett tevékenységgel és a módosítással 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, mely engedély érvényessége 2020. december 31. 

napján lejár. 

Engedélyes a megbízottja által 2020. szeptember 24-én a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályára elektronikus úton benyújtott kérelmében a 

környezetvédelmi engedély megújítását kérte. 

 

A tevékenység ismertetése: 

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

előkészítésével, illetve nagykereskedelmi értékesítéssel foglalkozik. A tevékenység alapját 3 fő cikk, a vas - 

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

ki, de foglalkozik a cég műanyag alapú csomagolóanyagok valamint veszélyes hulladékok gyűjtésével, és 

egyéb környezetvédelmi szolgáltatásokkal.  

MÉH Zrt. a gyöngyösi telephelyén a fémhulladékok újrahasznosításra történő előkészítési tevékenységét 

29.000 tonna/év kapacitással végzi. A hasznosításra tervezett hulladékok között szerepel színesfém 

hulladék (500 tonna/év), valamint szárazra fektetett (veszélyes anyagoktól mentesített) hulladékká vált 

gépjármű (1000 tonna/év) is. 

A környezetvédelmi engedély megújításával a jelenleg engedélyezett 29 000 t/év (112 t/nap) kapacitást  

35 960 tonna/évre (144 t/napra) kívánja növelni fémhulladék gyűjtése, hasznosításra történő előkészítés 

tekintetében. 
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A telephely jellemzői:  

A telephely területe: 15.861 m
2
  

Beépített terület: 1.376 m
2
  

Szilárd burkolat: 6100 m
2
, betonozott, csapadékvíz elvezető, tisztító rendszerrel ellátott terület 

 

A fémhulladék feldolgozási tevékenység minden esetben csak a hulladék fizikai átalakítását (darabolás, 

bálázás) jelenti előkezelési műveletek végrehajtásával. 

 

1. Vashulladék kezelése: 

Gyűjtés:  

A telephelyre a fémhulladékok beszállítása közúton beszállítók által, vagy a MÉH Zrt. saját gépjárműveivel 

(önrakodós, multiliftes, konténeres tehergépkocsik) történik. A beszállítást naponta 10 tehergépjárművel 

végzik.  

A telephelyre beérkező hulladékokat mennyiségük és jellegük szerint mérlegelik hitelesített hídmérleggel, 

illetve kis mérleggel. A mérlegelésről „mérlegelési és áruátvételi bizonylat” kerül kiállításra, melynek alapján 

a hulladékok nyilvántartása a külön erre a célra fejlesztett „ÁRU” nyilvántartási rendszerben történik. 

Mérlegelést követően a telepre beérkező fém hulladékokat a telepvezető/raktáros utasításainak megfelelően 

rakodják a kijelölt helyre.  

 

Válogatás:  

A telepre kevert állapotban beérkező fémhulladékféleségek válogatása (durva és finom válogatás) 

markolóval felszerelt rakodógéppel, illetve kéziszerszámokkal történik. A válogatott anyag lerakását 

rakodógép végzi. A válogatás során az idegen és szennyező anyagokat távolítják el. A válogatott anyagok 

tárolása konténeresen vagy elkülönítetten történik. 

 

Előkezelés:  

Amennyiben szükséges a fém hulladékok aprítása ollózással (mobil ollózó), illetve darabolása lángvágással 

történik. A folyamat célja a telepre beérkező nem adagolható méretű vas hulladék adagolható méretűre 

vágása. A laza állapotban lévő lemez- és autókarosszéria hulladék bálába préselését a jobb tárolhatóság és 

az adagolhatóvá tétel érdekében szintén mobil ollózó berendezéssel végzik. Az ollózott anyagot rakodó gép 

helyezi a tároló térre. 

 

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 szemrevételezéssel a mindenkori szabványoknak és előírásoknak megfelelő 

minőségekre kézi erővel történik. Válogatás után a tárolás történhet ömlesztve, elkülönített fakkokban, 

edényzetekben és konténerekben. Az értékesebb színesfém hulladékok tárolása zárt raktárakban történik. 

 

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 feldolgozógéphez. A 

tárolóhelyen az anyagmozgatás rakodógéppel történik. A kész bálákat a géptől targoncával mozgatják. A 

tárolóhelyen lévő laza papírhulladékot a géphez szállítás előtt minőségenként kézi erővel válogatják és 

megtisztítják a szennyező anyagoktól. 
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Az előkészített papírhulladékot a kiszolgáló segédmunkás és gépkezelő a bálázógép bálázóterébe rakja. Ezt 

követően a gépkezelő és segédmunkás a kezelési utasításban leírtak szerint elvégzi a bálázás és kötözés 

műveleteit. 

 

4. Hulladékká vált gépjárművek bontása: 

A kezelés folyamata a forgalomból kivont, kiselejtezett járművek leadásával kezdődik, és a bontás, 

feldolgozás során keletkező különböző anyagok, illetve az üzemképtelenné tett járművek 

ártalmatlanításával, illetve hasznosításra történő értékesítésével végződik. 

A gépjárműroncsok a telephelyre „saját lábon” vagy tehergépjárművön érkezhetnek. A gépjárműroncsok 

mozgatása targoncával vagy rakodógéppel történik. A beérkezett roncsot mérlegelik, majd a kijelölt 

betonozott tárolóterületre rakják, ahonnan targonca vagy rakodógép a feldolgozó csarnokba szállítja.  

Előkészítés feldolgozásra („szárazra fektetés”)  

A „szárazra fektetés” lényege a veszélyes anyagok eltávolítása a roncsból és az alkatrészekből.  

A lépés két részre bontható: először a kiszerelhető szilárd- (pl. azbeszt tartalmú anyagok, akkumulátor) és 

folyékony- (pl. fékolaj tartály) veszélyes anyagot tartalmazó alkatrészek kibontása történik, majd ezután 

kerül sor a veszélyes összetevők elkülönítésére. Ez a művelet kéziszerszámokkal történő szétszerelés, 

illetve a folyékony veszélyes anyagok leeresztése, kicsöpögtetése arra alkalmas gyűjtő edényzetbe. A 

folyékony veszélyes anyagokat anyagfajtánkként külön-külön, feliratozott edénybe, tálcába csöpögtetik, 

majd innen kerülnek a veszélyes hulladék gyűjtőhelyekre. 

 

Bontás, szortírozás, darabolás, tömörítés  

A bontásra előkészített veszélyes (akkumulátor, folyadékok), illetve inert anyagoktól (üveg, gumi, kárpit) 

mentesített karosszéria, alváz és egyéb részegység további feldolgozása kézi lángvágással, illetőleg 

kéziszerszámokkal történik. Bontás során a különböző anyagfrakciók elkülönítése történik, majd a keletkező 

hulladékok válogatással fajtánként elkülönítésre kerülnek. 

 

5. A tevékenységhez kapcsolódó szállítás: 

Beszállítás  

A telephelyre a fémhulladékokat, beleértve a gépjárműroncsokat is, a gépjármű tulajdonosa, beszállítók, 

vagy az Észak-magyarországi MÉH Zrt. saját gépjárműveivel szállítja be. A szállításhoz önrakodós, 

multiliftes, konténeres tehergépkocsit használnak. A MÉH Zrt. részére a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését és a 

hulladékok közúton történő szállítását az átvétel helyei, és a hasznosítók/ártalmatlanítók telephelyei között 

többször módosított PE/KTFO/03660-26/2018. számú határozatában engedélyezte.  

Naponta 10 tehergépjárművel végzik a telephelyre történő beszállítást. 

 

Kiszállítás  

Az előkezelési műveletekkel hasznosítással történő értékesítésre előkészített anyagok elszállítása közúton 

vagy vasúton történik kb. 50-50%-ban. Naponta 10 tehergépjárművel végzik a telephelyről történő 

kiszállítást. A vasúti szállítás a jelenlegi 2 vagon/nap mely 3 vagon/nap mennyiségre fog növekedni. Az 

értékesítésre előkészített anyagok Gyöngyöstől Észak- Keleti irányban Ózdra és Kassára kerülnek 

kiszállításra kb. 50-50%-os arányban. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. szeptember 25. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap 
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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, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező elektronikus úton benyújtott kérelmében a környezetvédelmi engedély megújítását kérte. 

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 történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) 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 közzététel időtartama legalább 30 nap. 

 

A kérelem és a dokumentáció HE/KVO/01229/2020. számon megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezés dátumától számított 30 napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon 

belül. 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a 

tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. október 2. 

 

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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