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H A T Á R O Z A T 

 

 

I. A P.L.P. 2000 Kft. (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 164. sz.) (KÜJ: 103464587) 

megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.  

(4031 Debrecen, Tas utca 18.) kérelmére indult, 

a Mezőkövesd 0380/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett (KTJ: 102649470) nem veszélyes hulladék 

hasznosításra vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

 

lezárom, 

 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

 hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe 

tartozóan hulladékgazdálkodási engedély beszerzése szükséges. Az engedély kérelmet a 

környezetvédelmi hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló  

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal, figyelemmel a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV. törvény 88. §-ában kapott felhatalmazás alapján kiadott vonatkozó egyéb 

végrehajtási rendeletekben foglaltakra is.  
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III. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6936-1/2016.ált. számon szakhatósági 

hozzájárulását előírással megadta, környezeti hatásvizsgálat lefolytatására nem tett javaslatot. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését 

nem írom elő: 

 

A tervezett létesítmény főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

 

A beruházás célja: 

 

A P.L.P. 2000 Kft. fő tevékenységi köre épületek bontása, nyomvonalas létesítmények építése, valamint 

építési tevékenységek során munkagépi szolgáltatások elvégzése. A tevékenysége során képződött 

építési-bontási hulladékokat eddig a Kft. elszállíttatta engedéllyel rendelkező hasznosító 

(daráló, osztályozó) telepekre. A Kft. célja a saját tevékenysége során keletkező, valamint a térségben 

más vállalkozások által termelt építési-bontási hulladékok hasznosítása a Kft. által megvásárolt, 

Mezőkövesd településen lévő 0380/2 hrsz-ú ingatlanon. A telephelyen tervezett nem veszélyes hulladék 

hasznosítás kapacitása: 168 000 tonna/év. A telephely üzemeltetését és az ehhez kapcsolódó szállítási 

tevékenységet kizárólag nappal fogják végezni. Éjszakai munkavégzés nem lesz. 

A P.L.P. 2000 Kft a telephelyen a hulladékok darálására, osztályozására szolgáló két gép 

üzemeléséhez, kiszolgálásához szükséges térbetont, továbbá a beérkező hulladékok frakciónkénti 

tárolását biztosító tároló bunkereket, a késztermék tárolását szolgáló tároló bunkereket, valamint a 

kiszolgálást biztosító irodaépületet hoz létre. 

A tervezett hasznosítási tevékenység az alábbi fő szakaszokra bontható:  

1. A hulladékok fogadása, ideiglenes tárolása  

2. A hulladék előkészítése (osztályozása, minősítése), feladása  

3. Osztályozás 

4. Törés, aprítás 

5. Az előállított frakciók betárolása  

6. Késztermékek minősítése 

7. A termék felhasználása, értékesítése (rakodás, szállítás) 

 

A hasznosítani tervezett hulladékok köre és várható mennyisége: 

 

Azonosító kód Hulladéktípus megnevezése Mennyiség (t/év) 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia 
 

17 01 01 beton 
40 000 

17 01 02 tégla 
10 000 

17 01 03 cserép és kerámia 3 000 
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17 01 07 

beton, tégla, cserép és kerámia  

frakció  vagy  azok  keveréke,  amely 

különbözik  a  17 01 06-tól 15 000 

17 03 

Bitumen keverék, szénkátrány és 

kátránytermék  

17 03 02 

bitumen keverékek, amelyek 

különböznek a 17 03 01-től 10 000 

17 05 

 

Föld (ideértve a szennyezett 

területekről származó kitermelt 

földet), kövek és kotrási meddő  

17 05 04 

föld és kövek, amelyek különböznek a 

17 05 03-tól 20 000 

17 05 06 

kotrási meddő, amely különbözik a  

17 05 05-től 2 000 

17 05 08 

vasúti pálya kavicságya, amely 

különbözik a 17 05 07-től 10 000 

17 08 Gipsz alapú építőanyag  

17 08 02 

gipsz-alapú építőanyag, amely 

különbözik a 17 08 01-től 3 000 

17 09 Egyéb építési-bontási hulladék  

17 09 04 

kevert építkezési és bontási 

hulladékok, amelyek különböznek a  

17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól 40 000 

 Egyéb hulladékok  

20 02 02 talaj és kövek 15 000 

 Összesen 168 000 

 

A tevékenység megkezdésének várható időpontja: 2016. III.-IV. negyedév. 

 

V. A határozat alapjául szolgáló 2016. májusi keltezésű előzetes vizsgálati dokumentációt  

a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) készítette. 

 

VI.  

a) A határozat érvényességi ideje 2 év. 

b) A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

c) Jelen határozat alapján kizárólag a IV. pontban meghatározott tevékenység engedélyezése 

kezdeményezhető, ettől eltérően megvalósuló tevékenységre a határozat nem vonatkozik, így az 

nem engedélyezhető. 



 4 

 

VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti  

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított  

15 napon belül gondoskodjon a településen a határozat teljes szövegének közterületen, és 

helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt 

követő 5 napon belül tájékoztatni kell.  

 

VIII. Jelen eljárás 250 000-, Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a  

P.L.P. 2000 Kf.t-t terheli, és általa 2016. június 1-jén befizetésre került. 

 

A határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához előterjesztett 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a 

döntés meghozatala előtt tudomása volt.  

 

 A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125 000-, Ft, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú 

számlájára kell befizetni. 

 

IX. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés 

nélkül – jogerőre emelkedik. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A P.L.P. 2000 Kft. (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 164. sz.) 

megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) 

2016. június 6-án a Mezőkövesd 0380/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladék 

hasznosítására vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a  

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz. 

 

A kérelméhez mellékelt, a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. által készített előzetes 

vizsgálati dokumentáció hozzáférhetőségét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) (Rend.) 

bekezdése szerint biztosítottam.  

 

A tervezett tevékenység a Rend. 3. sz. melléklet 107. a) pontja [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 

10 t/nap kapacitástól] hatálya alá tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(a továbbiakban: Ket.) 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban  
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– a 71/A. § (6) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a hatóság a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz. Erre való tekintettel BO/16/10344-2/2016. számon 

2016. június 10-én függő hatályú végzést adtam ki a Ket. 71/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában 

meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

A Ket. 37. § (2) és (3) bekezdése figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, 

hogy hiányos, ezért BO/16/10344-3/2016. számú, 2016. június 9-én kiadmányozott végzésemben formai 

hiánypótlásra hívtam fel a kérelmezőt. 

 

A kérelmező 2016. június 20-án nyújtotta be a hiánypótlási felhívásban foglaltakat. 

 

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az 

alábbiakat állapította meg: 

 

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben: 

 

A dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszakterületeire 

vonatkozó szakértői jogosultsággal, és a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység megvalósítása nem teszi 

szükségessé a településrendezési tervek vagy településrendezési eszközök módosítását. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése a Rend. 4. számú melléklet tartalmi 

követelményeinek megfelel.  

 

A döntésemnél figyelembe vettem a Rend. 5. számú mellékletében felsorolt szempontokat, amelyek 

alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

 

A beton, a tégla, a föld és aszfalt hulladék hasznosítása jelentős környezetvédelmi előnyökkel jár. Ezen 

anyagok újrahasználata csökkenti a bányákból szállítandó alapanyagok felhasználását, az ezzel járó 

bányászati és szállítási tevékenység környezetterhelését. A technológia alkalmazása tehát alapanyag és 

energia megtakarítással jár, valamint csökkenti a természeti erőforrások felhasználását is.  

 

A tevékenység végzéséhez hulladékgazdálkodási engedély szükséges, melyet külön eljárás keretében 

kell megkérni a környezetvédelmi hatóságtól. Erre vonatkozóan jelen határozat rendelkező részének  

II. pontjában tájékoztatást adtam.  

 

Természet- és tájvédelmi szempontból:  

 

A tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység területe országos jelentőségű védett, 

védelemre tervezett természeti területet, ex lege védett területet, természeti értéket, emléket, Natura 

2000 területet, az országos ökológia hálózat elemeit nem érinti. A vizsgált területen egyéb védett 

természeti értékről, emlékről, egyedi tájértékről nincs tudomásom.  
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Földtani közeg védelme szempontjából:  

 

A hulladék hasznosítása során alkalmazott technológiák és a kapcsolódó járulékos tevékenységek 

normál üzemi körülmények között a földtani közeg minőségét nem veszélyeztetik. Az átvett nem 

veszélyes építési és bontási hulladékok ideiglenes tárolása szilárd burkolattal ellátott területen történik a 

hasznosításig.  

 

Zajvédelmi szempontból:  

 

A dokumentációban bemutatásra került a tervezett munkálatokból és az üzemelésből származó 

környezeti zajterhelés várható mértéke. A telephelyen csak nappali munkavégzés történik. A telephelyen 

az inert hulladék törését naponta, legfeljebb napi 6 órában tervezik végezni. A legközelebbi védendő 

lakóépület a Mezőkövesd, Lövői u. 42. sz., a telephelytől kb. 1 530 m-re ÉNY-i irányban található. 

A szállítás során várható tehergépjármű forgalom zajterhelés növekedése a számítások alapján  

3 dB alatt marad. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

 

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem lesz. A műveletek okozta diffúz 

levegőterhelés nem jelentés kötelezett.  

A telephelyen építési-bontási törmelék osztályozása, törése és ideiglenes tárolása fog történni. 

Levegőterhelő hatású műveletek a beszállítás, lerakás, feladás, osztályozás, aprítás, deponálás, 

rakodás és a kiszállítás. A szabadban üzemelő törőgépnél helyi elszívást és porleválasztást nem 

alkalmaznak. A kiporzás csökkentésére kézi úton szabályozható vízpermetezést használnak. 

A készterméket fajtánként és szemcsenagyságonként egymástól elkülönített szabadtéri depóniákban 

tárolják. A burkolatlan szállítószalaggal és/vagy rakodókkal történő betároláskor kiporzás lép fel, aminek 

csökkentését szükség szerint felületi locsolással oldják meg. 

A telephely szilárd burkolatú területét és útjait szükség szerint locsolással portalanítják. A telephely 

megközelítését biztosító bekötőutak portalanítása az érintettek egyetértésével történik. 

Az üzemelés során a hatásterület NO2 vonatkozásában 265 m sugarú kör a diffúz források (kb. a 

telephely centruma) körül. Locsolás nélkül a PM10 hatásterület sugara 615 m. Ebbe a sávba lakóház, 

védendő objektum nem esik, a legközelebbi lakóingatlan mintegy 1,5 km-re található.  

A szállítás okozta növekmény olyan kismértékű, hogy nem okoz levegőszennyezés növekményt. 

Megállapítható, hogy a szállítási útvonalon mind a jelenlegi, mind a jövőbeni állapotban a kialakuló 

koncentrációk elmaradnak a vonatkozó légszennyezettségi határértékektől.  

Környezet- és természetvédelmi szempontból jelentős hatások nem feltételezhetők. 

 

Közegészségügyi hatáskörben: 

 

A dokumentációban foglaltak alapján a P. L. P. 2000 Kft. a 3400 Mezőkövesd, 0380/2 hrsz. alatti 

telephelyén nem veszélyes építési és bontási hulladékok (beton, tégla, föld, aszfalt) hasznosítását 
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tervezi végezni (telephely kapacitása 168 000 tonna/év). A hasznosítás egy jelentős részét a 

megrendelők telephelyén tervezi végezni mobil saját és bérelt eszközökkel.  

Az alkalmazott technológiával (aprítás, osztályozás, minősítés) a hulladékokat újrahasznosításra 

alkalmas termékké kívánja alakítani. A telephely Mezőkövesd külterületén, a településtől délre, a 

legközelebbi lakóházaktól kb. 1 500 m-re található.  A telephely kialakítását, a tárolóterek megépítését, a 

térbeton kialakítását az építési engedély megszerzését követően kezdik el. A hulladékkezelő létesítmény 

telepítése és üzemeltetése során fellepő környezetterhelések jellemzően az alkalmazott technológiához 

kapcsolódnak, amely közvetlen hatásterülete a telephely területe, közvetett hatásterülete pedig a 

szállítási útvonal. 

 

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény telepítése és 

üzemeltetése a környezetre nem okoz többletterhelést. A tevékenység során jelentős környezeti hatások 

nem feltételezhetők, a területén élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik.  

A dokumentációban leírt környezetvédelmi intézkedések, a megfelelő hulladékkezelési technológia és 

technológiai utasítások betartásával biztosítják, hogy a létesítés és üzemelése során a káros környezeti, 

környezet-egészségügyi hatások az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával 

csökkenthetők legyenek, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.  

 

A tevékenység során a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tartása 

érdekében az alábbi előírások betartása szükséges: 

 

1. A kérelmező által folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztető módon végezhető.  

2. A vízbázisok védelme érdekében meg kell akadályozni, hogy a tevékenységből eredően 

szennyező anyagok talajba, felszín alatti vizekbe jutva veszélyeztessék a felszín alatti vizek jó 

állapotát. 

3. A hasznosítás során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely 

lakott területen légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz. A kiporzást, a 

környezetbe jutó szálló por mennyiségét javasolt csökkenteni a munkaterület, hulladékfelület 

locsolásával. 

4. A munkaterületeken képződő, különböző típusú hulladékok szelektív gyűjtéséről, valamint azok 

rendszeres elszállításáról, minden esetben gondoskodni szükséges. 

5. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra, készítményekre vonatkozóan gondoskodni 

kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. 

 

Talajvédelmi hatáskörben:  

Szakterületi vonatkozásban az előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, 

a tervezett beruházás az érintett és a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti. 

 

Erdészeti hatáskörben:  

A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) 6. §-ában meghatározott erdő területét 

nem érinti, erdő igénybevételével nem jár.  
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A beruházással szomszédos Mezőkövesd 0380/3 hrsz.-ú erdő művelési ágú ingatlanon a természetben 

nem található erdő, nyilvántartásomban, az Országos Erdőállomány Adattárban nem szerepel.  

A dokumentációban jelölt hatásterületek sem érintenek erdőt, így megállapítható, hogy a tervezett 

tevékenység erdőre semmiféle hatást nem gyakorol.     

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja 

indokoltnak. 

 

Az eljárás során az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  

5. számú melléklet II. táblázata 3. pontja vonatkozásában BO/10344-7/2016. számon,  

2016. június 27-én megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6936-1-/2016.ált. számú szakhatósági 

hozzájárulását az alábbi kikötésekkel megadta: 

 

1. Az építés és működés során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás 

végezhető, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet. 

2. A kivitelezéshez olyan technológiákat kell alkalmazni, amelyek egyértelműen kizárják a felszíni 

és felszín alatti vizek szennyeződésének lehetőségét. 

3. Biztosítani kell a vizek károkozás mentes elvezetését. 

4. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 

1. mellékletében foglaltakat be kell tartani. 

5. Az érintett víziközmű szolgáltatók előírásait be kell tartani.  

 

Indokolásában az alábbiakat adta elő: 

 „ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) internetes oldalán http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html  

webhelyen  BO/16/10344-7/2016. számon elérhető, a GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda 

Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) által 2016. májusában készült előzetes vizsgálati dokumentáció 

alapján megállapítottam, hogy a telephely jelenleg semmilyen infrastruktúrával nem rendelkezik.  

A Kft. fejlesztési céljai barnamezős beruházásként az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását követően 

kezdődik meg.  

 

A telephelyen építési - bontási hulladékok aprítással és osztályozással történő hasznosítását tervezik, 

ezért aprítási beton oldalfallal ellátott tároló tereket alakítanak ki külön a hulladékok fogadására és külön 

a késztermékek tárolására. A tároló terek számát az egy időben beszállítani tervezett hulladék fajták 

száma határozza meg. Méretüket a rendelkezésre álló  hely és a gép kapacitása, valamint az 

értékesítés, kiszállítás tervezett gyakorisága határozza meg. 

A P.L.P. 2000 Kft. a telepén az alábbi tárolóterek kialakítását tervezi: 

 5 db 15 x 10 méter alapterületű tárolótér a hulladékok részére 

 3 db 15 x 10 méter alapterületű késztermék tárolótér 

 1 db 5 x 5 méter alapterületű egyéb hulladék tárolótér 
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A tárolótereken ömlesztve történik az építési bontási hulladékok elhelyezése 3-4 méter magas 

halmokban. Így egy időben a telep 3 500 m
3
 (min. 5 000 tonna) építési-bontási hulladék és késztermék 

tárolását tudja biztosítani. 

A P.L.P. 2000 Kft. az építési-bontási hulladékok aprítását, osztályozását, minősítését (hasznosítását) 

ezen telephelyen, valamint az ország egész területén, a megrendelők ingatlanjain kívánja végezni.  

A telephelyen várhatóan az éves munkaidő 1/3 részét töltik csak a gépek, míg 2/3 részben a 

megrendelői területeken végzik a tevékenységet, köszönhetően a gépek mobil jellegének. 

Mezőkövesd a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából 

érzékeny területnek minősül, a terület gyenge minőségi/mennyiségi állapotú felszín közeli és alatti 

víztest. 

A tervezett létesítménynek technológiai vízfelhasználása, szennyvíz kibocsátása nincs.  

A tervezési terület nagyvízi medret és kijelölt hidrogeológiai védőidomot nem érint. 

A tervezett létesítmény előírásaim betartásával vízgazdálkodási, vízvédelmi érdeket nem sért. 

A fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.  

A II. pontban tett előírásomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete II/3. pontban 

meghatározott szakkérdés tekintetében az alábbi jogszabályok alapján tettem: 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 

 A felszíni vizek védelméről szóló 220/2014. (VII.21.) Korm. rendelet  

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvény  

 

A szakhatósági állásfoglalást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében, a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 

(Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg. 

 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint s vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, illetékességét a 

10. § (8) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg. A jogorvoslati lehetőséget a  

Ket. 44. § (9) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki.”  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat környezeti hatásvizsgálat lefolytatására nem tett javaslatot. 

 

A Rend. 1. § (6b) bekezdése és a Ket. 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a (3) és (5) bekezdések 

figyelembevételével a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának 

megállapítása érdekében Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét  

BO/16/10344-12/2016. számon 2016. június 27-én megkerestem, hogy belföldi jogsegély keretében 

nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a tervezett létesítés a helyi környezet- és természetvédelemmel 
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kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel összhangban 

van-e. Továbbá kértem, hogy a Rend. 1. § (6c) bekezdése értelmében a tervezett tevékenységgel 

kapcsolatban véleményét adja meg. 

 

Mezőkövesd Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (Mezőkövesd) BO/16/10344-12/2016. számú 

megkeresésemre hivatkozva a 2-45919-2/2016. számú belföldi jogsegélyében az alábbiakról 

tájékoztatott: 

 

Tárgyi ingatlan övezeti besorolása GIP 1.2 jelű egyéb ipari terület, ahol a tervezett tevékenység 

 (nem veszélyes hulladék hasznosítás) kialakítása Mezőkövesd Város Önkormányzata  

Képviselő- testületének Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló 17/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletével környezet- és természetvédelmi, valamint 

településrendezési szempontokkal nem ellentétes. Azonban tárgyi ingatlant a Kánya-patak érinti, illetve 

határolja, emiatt a patakmeder szélétől mindkét oldalon 6,0-6,0 méter védőtávolság megtartása 

szükséges. 

 

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt  

BO/16/10344-11/2016. számon 2016. június 27-én megküldtem a telepítés helye szerinti Mezőkövesdi 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének közhírré tételre, illetőleg az eljárás megindítását követően a  

Rend. 3. § (3) 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 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban 

szerepelő társadalmi szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet szerint eljárva, a hirdetmény 

elektronikus úton történő megküldésével értesítettem. 

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2016. július 4-én érkezett levelében értesítette 

hatóságomat, hogy a közlemény 2016. június 29-én kifüggesztésre került a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint megjelent Mezőkövesd Város honlapján.  

 

A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a környezetvédelmi 

hatósághoz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett 

munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a P.L.P. 2000 Kft. által a Mezőkövesd 0380/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem 

veszélyes hulladék hasznosításra vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom 

szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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A határozatot a 1995. évi LIII. törvény 67. §-a, valamint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rend.  

5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés,  

13. § (2) bekezdés, valamint az 2. sz. mellékletben biztosított jogkörömben, a Ket. 71. § (1) bekezdés és 

a 72. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg. 

 

A határozat érvényességi idejeként megállapított 2 év a tevékenység végzéséhez szükséges 

hulladékgazdálkodási engedély megszerzésére vonatkozik, az üzemeltetésre nem. 

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

 

Az eljárás a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 

környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 

35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bek. első mondata figyelembevételével, 

a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a  14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 

35. pontjának figyelembe vételével a rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.  

 

Miskolc, 2016. július 25. 

 

 

 Demeter Ervin  

 kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

 Bese Barnabás 

 főosztályvezető 
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