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 A MÉH (Melléktermék És Hulladékfeldolgozó) vállalat 1950-ben alakult meg azzal a

céllal, hogy értéket teremtsen az értéktelenből. A rendszerváltást követően számos

tagvállalatából mára az Észak-dunántúli és az Észak-magyarországi MÉH maradt fenn,

e két társaság tevékenységét fogja össze a 100%-ban hazai tulajdonban levő MÉH Zrt.

A hazai recycling piac legpatinásabb szereplőjeként minden anyagáramban jelen

vagyunk, legyen szó hasznosítható-, nem hasznosítható- vagy veszélyes hulladékról,

lakossági begyűjtésről, vagy iparvállalaltoknak nyújtott szolgáltatásról. Éves szinten

200.000 tonna hulladék begyűjtését és kezelését végezzük el a környezetvédelmi

előírásoknak megfelelően. A hazai környezetipar egyik legnagyobb szereplőjeként

számos szakmai szervezetnek a tagjai vagyunk, ezzel is szolgálva a hazai

környezetvédelmet.



MÉH Zrt- 3300 Eger, Nagyváradi út 18.

 A MÉH Zrt. döntően hasznosítható hulladékok gyűjtésével, feldolgozásával, és ipari
felhasználásra történő előkészítésével, illetve nagykereskedelmi értékesítéssel
foglalkozik. Tevékenysége során kapcsolata van a gazdaság szinte valamennyi ágával,
így a bányászattal, a vas-, illetve színesfémkohászattal, az energiaiparral, gépiparral,
vegyiparral és papíriparral. 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. A piaci
igényeknek megfelelően 2005-ben a tevékenységet egy újabb hulladékfajta – az
autóroncs hulladék – begyűjtésével bővítették.

 A telephelyen a Társaság jelenleg veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével,
kereskedelmével, előkezelésével, valamint gépjárműroncsok bontásával foglalkozik.

 A telephelyen végzett tevékenységek TEÁOR’08 szerinti besorolása:

 TEÁOR’08 46.77 Hulladék nagykereskedelem (Főtevékenység)

 TEÁOR’08 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

 TEÁOR’08 38.12 Veszélyes hulladék gyűjtése

 TEÁOR’08 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 TEÁOR’08 38.31 Használt eszköz bontása
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 A MÉH Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.) a 3300 Eger, Nagyváradi u. 18.

szám alatti telephelyén 9448-15/2010. számú környezetvédelmi működési engedély

alapján gyakorolja a fémhulladék gyűjtés és kezelés valamint gépjárműbontó

tevékenységet. Az említett környezetvédelmi engedély 2020. december 31.-én lejár.

 A Társaság a tárgyi telephelyen folytatni kívánt tevékenységet emelt kapacitással 

43 400 t/év kívánja a jövőben végezni.
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 Telephelyen alkalmazott technológia

 A MÉH Zrt. a egri telephelyén a fémhulladékok újrahasznosításra történő előkészítési
tevékenységet jelenleg 35 000 tonna/év kapacitással végzi. A hasznosításra tervezett
hulladékok között szerepel színesfém hulladék valamint szárazra fektetett (veszélyes
anyagoktól mentesített) hulladékká vált gépjármű is.

 A fémhulladék feldolgozási tevékenység minden esetben csak a hulladék fizikai
átalakítását (darabolás, bálázás) jelenti előkezelési műveletek végrehajtásával.

 Az alkalmazott fémhulladék előkezelési tevékenységek:

- Válogatás

- Bálázás (papír, műanyag)

- Darabolás lángvágóval

- Ollózás mobil ollózó berendezéssel

- Gépjárműroncs hulladék bontása
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Előkezelési kódjai:

➢ E02 - 01 szétválasztás (szeparálás)

➢ E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

➢ E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

➢ E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

➢ E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

➢ E02 - 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;

➢ E02 - 10 hulladékká vált gépjármű bontása;

 A fémhulladékok feldolgozása a hulladék hasznosításra történő értékesítésével

végződik.



MÉH Zrt- 3300 Eger, Nagyváradi út 18.

Vashulladék kezelési műveletek:
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 Színesfém válogatás, bontás
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 Gépjárműroncs hulladék bontása
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 A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA SORÁN BEKÖVETKEZETT, ILLETŐLEG JELENTKEZŐ
KÖRNYEZETTERHELÉS ÉS IGÉNYBEVÉTEL BEMUTATÁSA

 Levegő

A telephelyen jelenleg alkalmazott tevékenységből 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.

A) Ki- és beszállítás

A tevékenységhez kapcsolódó gépjárműfogalom jelenleg (telephelyre irányuló ki és
beszállítások): 20 db tehergépjármű/nap, azaz a ki-be közlekedést figyelembe véve
2x20=40 elhaladással számolhatunk naponta. A telephelyre belépés, illetve kilépés 7-15 óra
között történik. A telephelyről vasúton is szállítanak el hulladékot ennek mértéke heti 1-2
alkalommal naponta 3 vagon (6 vagon/ hét).

Számításaink szerint a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a
kialakuló koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.
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 B) A telepen végzett tevékenységhez használt munkagépek légszennyezése

 A telephelyen végzett tevékenység környezeti levegőterhelését 2 darab rakodógép,
a telephelyen belüli járműforgalom határozza meg.

 A telephelyen a kevert állapotban beérkező vashulladék válogatása, értékesítésre való
előkészítését végzik.

 A nem adagolható méretű vas hulladék adagolható méretűre vágása lángvágóval
történik.

 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, havonta 3-4 napot működik a telephelyen.

 A munkagépek és a telephelyen belüli mozgás légszennyező anyag kibocsátása

(kipufogógázaik) jellemzően szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént

tartalmaz.

 Összességében elmondható, hogy a telepen végzett munkagépek kibocsátása

határérték alatt van, így semmilyen hatást nem fejt ki a környező térség

levegőjének minőségére.
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 A kapacitásbővítésből származó telephelyi levegőterhelés

 A telephelyen a belső szállítás és az üzemben lévő rakodógépek (kipufogó gázok, diffúz
porterhelés) működéséből származhat környezeti levegőterhelés.

 A kapacitásnövelés hatására a telephely levegőterhelése várhatóan nem fog növekedni,
mivel a kapacitásbővítést követően, nem tervezett újabb gépek üzembe helyezése. A
jelenleg a telephelyen használatban lévő gépparkkal tervezett 6-8 órában a telephelyi
hulladék feldolgozására. Az ollózásra kerülő fémhulladék mennyisége havonta 6 napra
(8 óra/nap) fog növekedni.

 C) Vasúti szállítás légszennyező hatásának számítása

 A telephelyről vasúton is szállítanak el hulladékot ennek mértéke heti 1-2 alkalommal

naponta 3 vagon (6 vagon/ hét).

 A telephelyen tervezett kapacitásbővítés a vagonrakodás tekintetében:

 kizárólag 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
tervezünk megemelni napi 3 vagonnal (12 vagon/hét).
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 A kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések:

 A telephelyen folyamatos mérő-ellenőrző műszerek beépítése nem indokolt.

 A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépeket
üzemeltetnek.

 A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításait folyamatosan
betartják.

 A rakodás során ügyelnek az abból adódó kiporzás csökkentésére a felületek
locsolásával.

 A technológiai fegyelem betartásával, az időjárási körülmények figyelésével (lehetőség
szerint szélviharos időben munkaszünet tartásával) biztosítható a kibocsátások
folyamatos ellenőrzése. A kibocsátásra vonatkozóan folyamatos mérések nem
történnek. A kiporzásra vonatkozóan szemrevételezéssel napi szinten történik
megfigyelés és ennek megfelelően történik intézkedés.
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 Víz

 A telephely Eger város vízművének hidrogeológiai „B” védőzónájában található, így a 
telepíteni kívánt tevékenységnek meg kell felelnie a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) 
Korm. rendelet előírásainak.

 A telephelyen technológiai vízfelhasználás nincs. A telephelyen csak szociális jellegű
vízfelhasználás történik.

 A telephelyen csak kommunális szennyvíz keletkezik. A keletkező szennyvíz szociális
jellegű és a városi szennyvízelvezető hálózatba van kötve.

 A telephely teljes területe betonozott, amelyről a csapadékvíz gyűjtő hálózat a csapadékvizet 
a tisztító műtárgyba vezeti. A megtisztított csapadékvíz befogadója az Eger város 
csapadékvíz elevezető hálózata végül az Eger patak.

 A tevékenység során nem kerülhet szennyező anyag a talajvízbe, ezért vízmintavételt és 
laboratóriumi vizsgálatot végezni nem tartottunk szükségesnek.

 A telephelyen felszín alatti vízkivétel, és szennyezőanyag felszíni közegbe történő vezetése
nem történik.
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➢ A MÉH Zrt. az Egeri telephelyén csapadékvíz-elvezető csatornák létesítésével megoldotta

a terület csapadékvíz mentesítését. Tekintettel arra, hogy a telephelyen tárolt, vasfém

hulladékoktól, forgácsoktól, gépjárműroncs hulladékoktól a csapadékvíz szennyeződhet,

iszapfogó és olajleválasztó berendezés is létesült. A létesítményre az Észak-magyarországi

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3536-1/2007 számon

vízjogi létesítési engedélyt adott. Vízikönyvi szám: Eger/679.

A MÉH Zrt. az elvezetésre kerülő csapadékvíz minőségét évente vizsgáltatja.

A tevékenység során a felszín alatti és felszíni vizek nem szennyeződtek. Havária

esemény nem történt.
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 Zaj és Rezgés

 A telephely működéséből adódó zajterhelés a hulladék ki-és beszállításból illetve a telephelyen belüli munkavégzésből adódik.

 A telephely Eger város Lajosváros-Kelet városrészében található, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016. (II.26.) Önkormányzati Rendelete alapján ”Gksz” azaz „gazdasági
terület-ipari” besorolású (továbbiakban „Gksz”) területen.

 A vizsgált telephelyen csak a nappali megítélési időben folyik munkavégzés, így az üzemelés folyamán csak a nappali határérték
betartásáról kell gondoskodni.

 A telephely környezeti zajkibocsátását, 1 darab rakodógép, 1 db papír/műanyag bálázógép, szárazra fektető csarnokban használt
kézi szerszámok, telephelyen belüli járműforgalom, továbbá az időszakosan üzemelő mobil ollózó berendezések határozzák meg.

 A telephelyen a kevert állapotban beérkező vashulladék féleségek válogatása, értékesítésre való előkészítését végzik.

 A nem adagolható méretű vas hulladék adagolható méretűre vágása lángvágóval történik.
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 FUCHS forgórakodógép szolgálja ki.

 A telephely egyedi zajforrásai:

 FUCHS Forgórakodó

 LEFORT Mobil olló

 Mitsubishi dízel targonca

 Tehergépjárművek
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 A munkagépek működése a műszakon belül: 6 óra/8 óra

 Munkagépek és a szállítójárművek a hulladék-feldolgozó telep betonozott területének különböző részein
közlekednek, így zajhatásuk a hely és az idő függvényében változik.

 Számításaink szerint az üzemelés során a védendők irányba teljesülnek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM. együttes rendelet 1. mellékletében szereplő nappali határértékek. Számításaink szerint a
telephely működése a nappali időszakra vonatkozó zajkibocsátási határérték feletti zajterhelést nem
okoz.

 A telephely hatásterületén vannak védendő ingatlanok.
Erre vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal HE-02/KVTO/00541-3/2017.
számon módosított BO/16/2809-7/2016. számon kiadott zajkibocsátási határértéket állapított meg. A
zajkibocsátási határértékben rögzítetteket a telephely maradéktalanul betartja.

 A tervezett kapacitásbővítésből adódó közúti forgalomnövekedés mértéke minimális (0,17 dB , 0,07 dB),
a szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést az érintett szakaszokon.

 A vasúti szállítás tekintetében, a jövőben tervezett kapacitásbővítés hatására kizárólag a vagonrakodási
napok száma fog növekedni, a napi vagonrakodás ideje és mértéke nem fog változni. Jelenleg heti 1-2
nap a vagonrakodás( 3-6 vagon/hét) , amit heti 4 napra tervezünk megemelni (12 vagon/hét). Emiatt a
megítélési időben sem a napi üzemidő sem a zajkibocsátás nem fog növekedni, így a kritikus megítélési
pontokon zajterhelés növekedés nem fog jelentkezni.
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 Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása

 A telephely Eger város Lajosváros-Kelet városrészében található, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016. (II.26.) Önkormányzati
Rendelete alapján ”Gksz” azaz „gazdasági terület-ipari” besorolású (továbbiakban „Gksz”) területen fekszik.

 Szinte minden oldalról telephelyek, utak, vasútvonal határolja. A telephelyen és környékén csak mesterséges
növényzet és a településekre jellemző állatvilág található.
A telephely nagy része betonozott terület.

 A telephely országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett területet és a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett természeti területet nem érint. Továbbá az
ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.)
Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének, és
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt országos ökológiai
hálózatának sem része.

 Az érintett ingatlan területén és néhány száz méteres környezetében ipari, közlekedési és lakó területek
fordulnak elő, ahol természetes növényzetről egyáltalán nem beszélhetünk.

 A vizsgált területen csak a településekre jellemző állatfajok fordulhatnak elő.

 A telephelyen végzett tevékenység még áttételesen sincs hatással a környék élővilágára.
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 A TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÖSSZEGZÉSE

Környezeti elem Szennyező forrás típusa
Hatás 

erőssége

Hatás térbeli 

kiterjedése

Hatás időbeli 

kiterjedése
Hatás visszafordíthatósága

Felszíni víz

Havária jellegű 

szennyezés (pl.:

géphiba)

kis mértékű minimális
tevékenység 

időtartama
visszafordítható

Felszín alatti víz

Havária jellegű 

szennyezés (pl.:

géphiba)

kis mértékű minimális
tevékenység 

időtartama
visszafordítható

Levegő (telephelyi 

működésből)

Munkagépek légszennyező

anyagai
kis mértékű

telephely területére 

koncentrálódik.

tevékenység 

időtartama
visszafordítható

Levegő (szállítás)

Szállító járművek 

légszennyező

anyagai

kis mértékű
úttengelytől mért 30 

méter.

tevékenység 

időtartama (napi 

max. 8 óra)

visszafordítható

Zaj (telephelyi működésből) Munkagépek zajterhelése kis mértékű
50 dB-es görbe 47 m, 

40 dB-es görbe 131 m

tevékenység 

időtartama
visszafordítható

Zaj (szállítás)
Szállító járművek 

zajterhelés
kis mértékű nincs hatásterület

tevékenység 

időtartama (napi 

max. 8 óra)

visszafordítható

Hulladékgazdálkodás
Tevékenység során 

képződő hulladék
kis mértékű

telephely területére 

koncentrálódik.

tevékenység 

időtartama
visszafordítható

Talaj

Havária jellegű 

szennyezés (pl.:

géphiba)

kis mértékű
telephely területére 

koncentrálódik.

tevékenység 

időtartama
visszafordítható

Élővilág
Tevékenysgéből adódó zaj 

és levegőszennyezés
kis mértékű

telephely területe és 

közvetlen  

környezete.

tevékenység 

időtartama
visszafordítható
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