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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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/01786/2020. 

 

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

 

Ügy tárgya: MÉH Zrt. által az Eger, Nagyváradi u. 18. szám alatti telephelyen, a jelenleg végzett 

hulladékgazdálkodási tevékenység mellett, nem veszélyes fémhulladék hasznosítási tevékenység 

végzésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás 

 

Előzmény:  

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80., a továbbiakban: 

MÉH Zrt.) által az Eger, Nagyváradi u. 18. szám alatti telephelyen végzett fémhulladék gyűjtés és 

kezelés, valamint gépjárműbontó tevékenységre vonatkozóan az Észak-magyarországi 

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

környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2020. december 31-ig érvényes. 

 

A tárgyi telephelyen jelenleg folytatott gyűjtési és előkezelési tevékenység mellett a Kérelmező 

hulladékhasznosítási tevékenységet is folytatni kíván. A meglévő és a tervezett tevékenység egyaránt 

a Khvr. 3. számú melléklet 108. a) pontja [Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve 

az autóroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól] hatálya alá tartozik. 

 

Mivel a feni számú környezetvédelmi működési engedély 2020. december 31-én lejár, a MÉH Zrt. 

megbízásából eljáró Titán Csillag Kft. 2020. szeptember 24-én a Környezetvédelmi Hatóságnál a 

környezetvédelmi működési engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, mivel a tevékenység továbbfolytatása tervezett. A teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás folyamatban van. 

 

A tervezett hasznosítási tevékenység ismertetése: 

Volumen: A MÉH Zrt. egri telephelyén éves szinten jelenleg 58.039 tonna nem veszélyes hulladék 

gyűjtése, ill. előkezelése engedélyezett, továbbá 5.907 tonna veszélyes hulladék gyűjthető és 2.500 

tonna előkezelhető. A nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését a HE/KVO/01415-11/2020. 

számú hulladékgazdálkodási engedély alapján végzik. A veszélyes hulladékok gyűjtésére és 

kezelésére jelenleg érvényben lévő 19914-10/2015. számú engedély 2020. december 31-ig érvényes.  

Az előzetes vizsgálat keretében a telephelyre bekerülő fémtartalmú hulladékok közül 43.400 tonna/év 

mennyiségű fémhulladék hasznosítása tervezett.  
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A tervezett tevékenység bemutatása:  

Az előbbiek alapján a telephelyen gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok, ill. az 

előkezelhető veszélyes hulladékok mennyisége nem változna, csak a tevékenység egészülne ki 

fémhulladékok (ideértve vas-és acél, alumínium) hasznosításával. 

A telephelyi tevékenység évi 250 napban, 1 műszakos (7:00-15:30) munkarendben történik, melyben 

változás nem várható. Társaság telephelyén jelenleg 3 dolgozó végez munkát. A hasznosítási 

tevékenység megkezdésével dolgozói létszámnövekedés nem várható. 

A hasznosítási tevékenység megkezdése nem igényli a jelenleg kialakított tárolóhelyek és az 

egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségének a módosítását. 

A telephelyi hulladékkezelés célja a gyűjtött hulladékok anyagában történő újrahasznosítása minél 

nagyobb arányban. A fémhulladék hasznosításával (minősítésével) hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

adott anyagot minél szélesebb területen lehessen újrafelhasználni. 

Ezen fémhulladékok esetében egyfajta „átminősítés” menne végbe a vonatkozó 333/2011/EU rendelet 

figyelembevételével. 

A hasznosítandó hulladékok: 

Hulladék megnevezése HAK kód Mennyiség (t/év) 

Vasfém részek és esztergaforgács 12 01 01 43.400 

Vasfém részek és por 12 01 02 43.400 

Nemesvas fém reszelék és esztergaforgács 12 01 03 43.400 

Nemesvas fém részek és por 12 01 04 43.400 

Közelebbről meg nem határozott hulladék 12 01 99 43.400 

Fém csomagolási hulladék 15 01 04 43.400 

Vasfémek 16 01 17 43.400 

Nemesvas fémek 16 01 18 43.400 

Alumínium 17 04 02 43.400 

Vas és acél 17 04 05 43.400 

Vas- és acélhulladék 19 10 01 43.400 

Nemvas fém hulladék 19 10 02 43.400 

Fém vas 19 12 02 43.400 

Nemvas fémek 19 12 03 43.400 

Fémek 20 01 40 43.400 

Mindösszesen, legfeljebb 43.400 

 

Teher- és személyszállítás nagyságrendje:  

A tervezett hasznosítási tevékenységgel a közúti szállítás volumene várhatóan nem fog növekedni, 

mivel a telephelyen átvehető hulladékok mennyiségét a Társaság nem kívánja módosítani. 

 

A tevékenység megkezdésének várható időtartama: 

A gyűjtési és előkezelési tevékenység végzése a meglévő érvényes engedélyek birtokában jelenleg is 

folyik a telephelyen. A fémhulladék hasznosítási tevékenységet az arra vonatkozó érvényes 

hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdik meg. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Eger 
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Az eljárás megindításának napja: 2020. december 17. 

 

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 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: Nagy Fanni 

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

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A kérelemben tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet 108. a) pontjának [Fémhulladékgyűjtő, -

előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) a) 5 t/nap kapacitástól]  hatálya alá 

tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

A MÉH Zrt. 2020. december 16. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2020. december 17. 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/01786/2020. számon.  

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

2. 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. 

3. 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. 
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- 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; 

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: 2020. december 18. 

 

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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