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Ügyintéző: Kovács Bence 

Telefon: 06 32 795-188 

E-mail: kovacs.bence@nograd.gov.hu 

Tárgy: A Szuha Kft. a Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 

077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88, és 

078/2 hrsz. alatti telephelyén folytatott 

tevékenységére vonatkozó egységes 

környezethasználati engedélye 

Mellékletek: 

Te melléklet: Technológiai leírás 

BAT melléklet: A tevékenység során alkalmazott 

elérhető legjobb technika 

H melléklet:  

H/A.: Gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható 

nem veszélyes hulladékok 

H/B.: Gyűjthető és hasznosítható hulladékok 

H/C.: Gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható 

veszélyes hulladékok 

A melléklet: Adatszolgáltatás  
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H A T Á R O Z A T  

 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) a Szuha Környezetvédelmi Kft. (3063 

Jobbágyi, Apponyi út 90.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 

077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88, és 078/2. hrsz. alatti telephelyen hulladéklerakó 

üzemeltetésére kiadott, KTVF: 234-20/2013. számon módosított, KTVF: 234-10/2013. számú egységes 

környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) a benyújtott teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján 

 

 

 

módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati 

engedélyt  

 

 

ad, az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek 

szerint. 
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I. 

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

1. A telephely adatai 

 Címe: 3063 Jobbágyi külterület   

 Helyrajzi szám: 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88, és 078/2  

Környezetvédelmi Területi Jel: 101 366 806  

 KTJ IPPC Létesítmény: 101 621 576  

EOV koordináták:  

  

  

A Hulladékkezelő Centrum megvalósulási területének 

összetevői: 

jellemző 

pontjai 

EOV koordináták 

EOV Y EOV X 

Veszélyes hulladéklerakó 

(négyzet alaprajzú, 3x3 kazettából álló)  

nagysága: 4 ha 

ÉNy-i sarok 696 296,8 274 556,1 

ÉK-i sarok 696 472,2 274 611,7 

DK-i sarok 696 529,9 274 434,2 

DNy-i sarok 696 352,4 274 378,6 

Nem veszélyes hulladéklerakó  

nagysága: 4 ha 

É-i sarok 696 209,3 274 612,56 

DK-i sarok 696 294,46 274 366,17 

DNy-i sarok 696 086,41 274 364,53 

ÉNy-i sarok 696 064,63 274 487,9 

Komposztáló telep 

nagysága: 5.000 m2 

 

É-i sarok 696 025,93 274 116,97 

K-i sarok 696 067,78 274 086,41 

D-i sarok 696 026,9 273 993,43 

Ny-i sarok 696 005,85 274 027,15 

Válogató tér 

nagysága: 200 m2 

ÉK-i sarok 696 316,48 274 212,0 

ÉNy-i sarok 696 295,68 274 211,84 

DK-i sarok 696 337,53 274 181,03 

Dny-i sarok 696 316,72 274 181,03 

Bezárt, 067/7. hrsz-ú ingatlanon lévő B3 alkategóriájú 

nem veszélyes hulladéklerakó  

nagysága: 0,7 ha 

É-i sarka 696 229,8 274 532,4 

D-i sarka 696 260 274 390 

Ny-i széle 696 180 274 470 

Tervezett nem veszélyes hulladéklerakó 

1. számú bővítés 

nagysága: 5,50 ha 

ÉNy-i sarok 696 300 274 656 

ÉK-i sarok 696 531 274 667 

DK-i sarok 696 544 274 412 

DNy-i sarok 696 364 274 384  

Tervezett nem veszélyes hulladéklerakó 

2. számú bővítés 

nagysága: 14, 02 ha 

É-i sarok 696 046 274 994 

DK-i sarok 696 180 274 625 

DNy-i sarok 695 769 274 576 

Ny-i sarok 695 771 274 562 

Ény-i sarok 695 714 274 753 
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2. A Környezethasználó adatai 

 

  Neve: SZUHA Környezetvédelmi Kft.  

 Székhelye: 3063 Jobbágyi, Apponyi út 90.    

 Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100 585 838   

 Statisztikai számjel: 11902009-3811-113-12         

 Cégjegyzékszám: 12-09-003330     

 

3. Az engedélyezett tevékenység 

 

Megnevezése: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú 

mellékletének 5.4. pontja szerint: „A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi 

irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 

25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.” valamint 5.1 

pontja szerint: „Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson 

felül.” 

 

A telephelyen folytatott tevékenység besorolása:  

 

TEÁOR szám Tevékenység megnevezése 

3811 nem veszélyes hulladék gyűjtése 

3812 veszélyes hulladék gyűjtése 

3821 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

3822 veszélyes hulladék kezelése 

3832 hulladék újrahasznosítása 

 

 

NOSE-P KÓD: Tevékenység megnevezése 

109.06 Hulladéklerakás (Szilárdhulladék külszíni ártalmatlanítása) 

 

 

A telephelyen végzett főtevékenység: aluminium-tartalmú salakok, shredder hulladék, hulladékégetőből 

kikerülő hulladék és kommunális hulladék lerakással való ártalmatlanítása, valamint nem veszélyes 

hulladékok hasznosítása. 

 

A technológia ismertetése: Te melléklet 

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés: BAT melléklet 
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II. 

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 

Megállapításra került, hogy a tevékenységből országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás nem 

várható. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:  

 

A telephely hatásterülete 53 méter.  

 

Zajvédelmi szempontból:  

 

A telephelyen folytatott tevékenységből eredő zaj hatásterülete 60 méter. 

 

 

III. 

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI 

 

 

1. Általános előírások: 

 

1.1. Az engedéllyel kapcsolatos, a Járási Hivatal által elfogadott változtatás jelen engedélynek a 

részét képezi. 

1.2. Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változásnak, 

változtatásnak minősül, csak a Járási Hivatal által történt engedélyezést követően valósítható 

meg. 

1.3. A Környezethasználó, vagy megbízottja a Járási Hivatalt azonnal köteles értesíteni, ha a 

környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek 

veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. A 

Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő 

intézkedéseket. 

1.4. A Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a 

tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező 

anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkori környezetvédelmi, 

jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket. 

1.5. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást a 

Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Járási 

Hivatal képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára méltányolható 

igény esetén megfelelő tájékoztatást adni.  

1.6. A telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és a jelen 

egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni. 
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2. Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások: 

 

2.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet 

terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a 

tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, 

hogy a telephely kibocsátásai jelen határozat jogerőre emelkedésétől mindenben megfeleljenek 

jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. 

2.2. A Környezethasználónak intézkednie kell különösen: 

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának 

fajlagos csökkentéséről; 

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról; 

- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről; 

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének 

megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a 

hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, 

ártalmatlanításáról; 

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a 

környezeti következmények csökkentéséről; 

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás 

megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. 

 

3. Hulladékgazdálkodási szempontból: 

 

3.1.  Hulladékkal kapcsolatos általános előírások: 

 

3.1.1. A hulladékról szóló CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-ában foglaltaknak 

megfelelően minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a 

környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és 

igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy 

környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék 

mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá 

környezetkímélő ártalmatlanítását. 

3.1.2.  A Környezethasználónak a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 

egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 9. § (4) bekezdése alapján meghatározott képesítéssel 

rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia. 

3.1.3.  A Környezethasználó a telephelyen a tevékenységét a Járási Hivatal által jóváhagyott 

üzemeltetési terv alapján végezheti. Az üzemeltetési tervet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM 

rendelet 9. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell elkészíteni, folyamatosan 

aktualizálni kell és módosításait a Járási Hivatallal jóvá kell hagyatni. Az üzemeltetési 

tervnek ki kell térnie a rendkívüli események bekövetkezésekor teendő intézkedésekre is.  

A módosításoknak megfelelően aktualizált üzemeltetési terv benyújtási határideje:  

2018. augusztus 31. 

3.1.4.  A Környezethasználó a telephelyen veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet üzemeltet, 

melyet csak az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
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246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásai szerint összeállított és a Járási Hivatal által 

jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal és kialakítással lehetséges.  

A Járási Hivatal a rendelkezésére álló dokumentumokat megvizsgálva megállapította, hogy 

a Környezethasználó nem rendelkezik a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján 

aktualizált veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzattal.  

Az aktualizált veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat benyújtási 

határideje: 2018. augusztus 31. 

3.1.5.  A hulladékokat azok beérkezésekor a Környezethasználó köteles ellenőrizni. Ha olyan 

rendellenességet észlel, amely az átvétel megtagadását eredményezi, és a szállítmányt 

visszafordítja, köteles erről a Járási Hivatalt azonnal értesíteni. 

3.1.6.  A tervezett hulladékkezelő létesítmények műszaki kialakításánál és üzemeltetésénél 

figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokban előírtakat. A jövőben tervezett műszaki 

kialakításokról a Járási Hivatalt értesíteni kell. A Járási Hivatal helyszíni szemlén ellenőrzi 

azok megvalósulását. 

3.1.7.  A Környezethasználónak a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet hulladék átvételére, 

ellenőrzésére, nyilvántartására, mintázására vonatkozó előírásait be kell tartani. A 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti alapjellemzést és megfelelőségi dokumentumokat 

meg kell őrizni. 

3.1.8.  A szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosítás céljából adhatók tovább. 

3.1.9.  A hulladék könnyű frakciójának szél általi elhordása ellen védekezni kell. 

3.1.10. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat be kell 

sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete 

szerint, és azok kezelésénél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

3.1.11. A telephelyen veszélyes hulladék nem vehető át és nem kezelhető (annak ellenére, hogy 

az engedély tartalmazza) a veszélyes hulladék ártalmatlanításához szükséges műszaki 

kialakítás hiányában. 

3.1.12. A tevékenység végzése során a Környezethasználónak folyamatosan rendelkeznie kell 

környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással. 

3.1.13. A Ht. 69/A. § alapján az elektronikus beléptető rendszert folyamatosan üzemeltetni kell. 

3.1.14. A hulladéklerakó őrzéséről folyamatosan gondoskodni kell. 

3.1.15. A hulladéklerakó valamennyi létesítményének és berendezésének működőképességét 

biztosítani kell, szükség szerinti karbantartását el kell végezni. 

3.1.16. A hulladékgazdálkodási tevékenységről - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben [a 

továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] foglalt előírásoknak megfelelően - 

nyilvántartást kell vezetni és az alapján a tárgyévet követő március 1. napjáig 

adatszolgáltatást kell benyújtani a Járási Hivatalhoz. 

3.1.17. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. §-a értelmében a hulladéklerakó üzemeltetése, 

bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, 

valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről összefoglaló jelentést kell készíteni a 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletben foglaltak szerint. Az összefoglaló 

jelentésnek tartalmaznia kell a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 6. § szerinti becsült költség 

időarányos részének rendelkezésére állását igazoló dokumentumokat is. A 

Környezethasználó köteles az összefoglaló jelentést megküldeni a Járási Hivatalnak, 

melyet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdésében meghatározott 
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adatszolgáltatási kötelezettség mellékleteként kell benyújtania tárgyévet követő március 

1. napjáig. Az éves jelentés részeként kell szerepeltetni a lerakással ártalmatlanított 

hulladék biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmának a Ht. 92. § (2) bekezdése 

szerinti csökkentésének mérési eredményekkel alátámasztott igazolását. 

3.1.18. A Ht. 70. §-a értelmében a létesítmény rekultivációjához, ill. utógondozásához 

szükséges jövőbeni költségek fedezése céljából céltartalékot kell képezni. A képzett 

céltartalék összegéről a Ht. 70. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot évente be kell 

nyújtani a Járási Hivatalnak. 

 

3.2. Az üzemelő B3 alkategóriájú hulladéklerakóra vonatkozó különleges előírások: 

 

3.2.1.  A Környezethasználónak gondoskodni kell a hulladék öngyulladásának, illetve 

meggyújtásának megakadályozásáról. Öngyulladás, vagy egyéb okból keletkező tűz, 

hulladék elhordás megakadályozására, valamint a csurgalékvíz képződésének 

csökkentésére folyamatos takarást kell alkalmazni. A hulladék takarására megfelelő 

mennyiségű földanyagot kell biztosítani, és napi takarást kell végezni. 

3.2.2.  Az alsó, illetve a rézsű-szigetelő rendszer sérülése esetén annak kijavítását, illetve a 

szennyezés lokalizálását a rendelkezésre álló technológiai lehetőségek alkalmazásával - 

egyidejűleg a Járási Hivatal tájékoztatásával - haladéktalanul el kell végezni. 

3.2.3.  A Telephelyen a beszállított hulladék átvétele a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú 

melléklet 2.2 pontjában található, a B3 alkategóriájú hulladéklerakóra vonatkozó 

korlátozásoknak megfelelően történhet. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, 

hogy az így nyert hulladék megfeleljen az átvételi követelményeknek. 

3.2.4.  A hulladéklerakó üzemeltetése során tekintettel kell lenni a Ht. 7. §-ában meghatározott 

hulladékhierarchiára, amely szerint a hulladékok hasznosítása, illetve a hasznosításra 

történő előkezelésük elsőbbséget élvez az ártalmatlanításukkal szemben, továbbá a Ht. 

92. §-ban meghatározott hasznosítási arányokra.   

3.2.5.  A lerakott hulladék megfelelő tömörítését folyamatosan végezni kell. 

3.2.6.  A lerakott hulladékot szükség szerint takarni kell. A telephely körüli esetlegesen elszórt 

hulladékot rendszeresen össze kell szedni és a hulladéklerakón kell elhelyezni. 

3.2.7.  Tereprendezésre, esetlegesen feltöltésre és takarásra csak hulladéknak nem minősülő, 

inert anyagot lehet használni, illetve leteríteni. 

3.2.8.  A lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét hitelesített hídmérlegen kell lemérni és 

naprakész nyilvántartást kell vezetni. 

3.2.9.  A 20/2006. (IV.5.) KvVm rendelet 3. számú melléklet 2.5 pontja szerint azon a 

hulladéklerakón, amelyen geofizikai monitoring rendszer kiépítésre került, rendszeresen, 

azonban évente legalább egy alkalommal elvégzett felméréssel adatokat kell gyűjteni. 

3.2.10. A B3 alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetését a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. 

számú melléklet előírásai szerint kell végezni. 

3.2.11. A B3 alkategóriájú hulladéklerakón ártalmatlanítható hulladékok körét a H melléklet H/A. 

táblázata tartalmazza. 

3.2.12. A lerakásra kerülő települési szilárd hulladékok szervesanyag-tartalmának 

csökkentésére vonatkozóan be kell tartani a hatályos jogszabályban előírt ütemet. 

3.2.13. A lerakásra kerülő települési szilárd hulladék szervesanyag-tartalmának ellenőrzésére a 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 5. pontjában megadottak szerint a 
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szervesanyag-tartalom mérését negyedévente el kell végezni, eredményét a Járási 

Hivatalnak meg kell küldeni. 

Határidő: első alkalommal 2018. szeptember 30., majd minden negyedévet követő 

hónap 10. napjáig. 

3.2.14. A depónia terepszint feletti rézsűszöge legfeljebb 1:2,5 lehet. 

3.2.15. A telephelyre a kommunális hulladékkal esetlegesen bekerülő veszélyes hulladékok 

kiválogatását meg kell oldani. A szemrevételezés során előkerülő veszélyes hulladékok 

időleges tárolására veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet kell kialakítani a hatályos 

jogszabályok alapján. Az összegyűjtésre kerülő veszélyes hulladékok az erre érvényes 

hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek történő rendszeres elszállításáról gondolskodni kell. 

3.2.16. A kevert építési és bontási hulladékok közül ártalmatlanításra csak azok kerülhetnek, 

amelyek további hasznosítása nem megvalósítható. A hasznosítás lehetőségét minden 

esetben vizsgálni kell. 

 

3.3. A bezárt hulladéklerakóra vonatkozó előírások: 

 

3.3.1.  A rekultivációs tervtől történő eltérés csak a Járási Hivatal jóváhagyásával történhet. 

3.3.2.  A bezárt hulladéklerakón további hulladék elhelyezése, valamint inert hulladék törése, 

aprítása, hasznosítása tilos. 

3.3.3.  A bezárt hulladéklerakó depóniatestének csurgalékvíz-elvezetését folyamotsan ellenőrizni 

kell. 

3.3.4.  A depóniatestben felgyülemlett, kiszivattyúzott csurgalékvíz kizárólag az üzemelő B3 

alkategóriájú hulladéklerakóra locsolható ki, illetve az ahhoz tartozó csurgalékvíz 

medencében helyezhető el. 

3.3.5.  A 067/7 hrsz-ú ingatlanon a terep rendezésére csak hulladék átrostálásával nyert 

stabilizálódott anyagot, valamint inert anyagot lehet használni. 

3.3.6.  A helyben átrostált hulladék rostán fennmaradó része helyben áthalmozható. A rostálás 

során esetlegesen kikerülő veszélyes hulladékokat érvényes hulladékkezelési, 

hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező 

kezelőnek kell adni. 

3.3.7.  A kialakított rézsűk állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Amennyiben a kialakított 

rétegek állékonysága nem megfelelő – erózió, megcsúszás észlelése esetén – azok 

építészeti eszközökkel való stabilizálása szükséges. 

3.3.8.  Az átmeneti záróréteg felhelyezését követően legkésőbb 10 év múlva áttekintő értékelést 

kell benyújtani az átmeneti lezárás ideje alatt összegyűlt valamennyi monitorin adat és 

megfigyelés felhasználásával, és javaslatot kell tenni a végleges záróréteg kiépítésére 

vonatkozóan a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú melléklet 1.2. pontjának 

figyelembevételével. 

Határidő: 2025. december 31. 

3.3.9. A fedőréteg vízzáróságát, illetve a vízzárósági kritérium teljesülését a kivitelezés során és 

utána is ellenőrizni kell. A megtett ellenőrzésekről az éves környezeti beszámolóban 

tájékoztatni kell a Járási Hivatalt. 

3.3.10. Gondoskodni kell a bezárt hulladéklerakó közvetlen környezetében az illegális hulladék 

elhelyezés megakadályozásáról, illetve az esetlegesen lerakott hulladék felszedéséről és 
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arra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati 

engedéllyel rendelkező kezelő szervezetnek történő átadásról. 

3.3.11. Az utógondozási időszak: 20 év. 

 

3.4. A veszélyeshulladék-lerakóra vonatkozó előírások: 

 

3.4.1.  A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására szolgáló depónia építése kizárólag a Járási 

Hivatal által jóváhagyott korszerű, a hatályos jogszabályoknak megfelelő kialakítás 

elfogadása után kezdhető meg. 

3.4.2.  A veszélyeshulladék-lerakót a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai szerint kell 

kialakítani. 

3.4.3.  Az alumínium feldolgozásból származó salakok lerakását a Járási Hivatal csak duplafalú 

big-bag-zsákokban tárolva, külön kazettában, más hulladékkal nem összekeverve, 

szelektíven elhelyezve engedélyezi. 

3.4.4.  A veszélyeshulladék-lerakón ártalmatlanítható hulladékok körét a H melléklet H/C. 

táblázata tartalmazza. 

 

3.5. A telephelyen engedélyezett nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységére 

vonatkozó előírások: 

 

3.5.1.  A hulladékhasznosítás során előálló anyag/termék használatához, tovább értékesítéséhez 

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 

előírásait be kell tartani.  

3.5.2.  Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt 

összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős 

döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. 

3.5.3.  A Ht. 15. § (5) bekezdésének értelmében az átvett nem veszélyes hulladékok 

hasznosítást megelőző tárolása (az előkezeléssel együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 

évig végezhető, figyelembe véve a Ht. 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is. 

3.5.4.  Engedélyes a telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosításáról, az 

anyag értékesítéséről, az esetlegesen nem hasznosított hulladékok hasznosításra történő 

átadásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

3.5.5.  A kevert építési bontási hulladékokból, a hasznosításra kerülő frakció aprítása csak a nem 

hasznosítható hulladékok kézi kiválogatását követően végezhető. 

3.5.6.  A nem veszélyes hulladékok hasznosítása során keletkező, nem hasznosítható 

hulladékokat HAK kódszámmal kell meghatározni és a tulajdonságaiknak megfelelő módon 

kell ártalmatlanítani. 

3.5.7.  A begyűjtésre és hasznosításra engedélyezett nem veszélyes hulladékok körét a H 

melléklet H/B. táblázata tartalmazza. 

 

4. Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

 

4.1. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 

23.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozó diffúz légszennyező forrásaira teljesíteni kell a 
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306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) (2) pontjaiban előírt alapbejelentést a 4. számú 

melléklet szerinti tartalommal!  

Benyújtási határidő: legkésőbb a működési engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg 

4.2. A Környezethasználónak meg kell kérnie a légszennyező diffúz forrás működési engedélyt a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés értelmében az 5. számú melléklet 

szerinti tartalommal!  

Benyújtási határidő: a munkavégzés megkezdése előtti 60 napon belül 

4.3. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 

működtetése miatt fellépő levegőterhelés! 

4.4. A Környezethasználó tevékenysége végzése folyamán az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával a levegőterhelést megelőzni vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni köteles. 

4.5. A környezeti levegő minél kisebb arányú terhelése, valamint a rendkívüli, váratlan 

levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a tevékenység 

során használt berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. 

4.6. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a telephely rendszeres karbantartásáról és 

tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Száraz, szeles időjárás esetén a depóniákat, 

belső szállítási utakat locsolni kell, az elvégzett locsolást ellenőrizhető módon dokumentálni kell.  

 

4.7. A hulladék rakodását, mozgatását úgy kell végezni, hogy a mozgatott hulladék diffúz 

környezetszennyezést, bűzhatást ne okozzon.  

4.8. A hulladékot átmenetileg kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású zárt 

konténerekben kell tárolni, a hulladék szállítását zárt konténerekben a levegőterhelést kizáró 

módon kell elvégezni.  

4.9. Az új B3 kategóriájú hulladéklerakón keletkező depóniagázok folyamatait negyedévente kell 

megvizsgálni. A vizsgálati eredményeket a Járási Hivatalhoz a vizsgálattól számított 15 

napon belül kell benyújtania.  

4.10. A Jobbágyi, 067/7 hrsz. alatt lévő B3 kategóriájú hulladéklerakón az utógondozási 

időszakra vonatkozóan a kialakított 8 db depóniagáz kút emisszió mérési vizsgálatot félévente 

kell elvégeznie.  A vizsgálati eredményeket a Járási Hivatalhoz a vizsgálattól számított 15 

napon belül kell benyújtania.  

4.11. Amennyiben tárgyi telephelyen a Járási Hivatal levegőtisztaság-védelmi 

nyilvántartásában szereplő adatokhoz képest változás történik, a változás bekövetkezésétől 

számított 30 napon belül levegőtisztaság-védelmi változásjelentést kell a benyújtani a Járási 

Hivatal részére. 

 

5. Táj- és természetvédelmi szempontból: 

 

5.1.  Amennyiben a felhagyott bányagödör területén a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) 

vagy a védett partifecske (Riparia riparia) egyedei megtelepednek, abban az esetben a fészkelési 

időszakban (március 1. és szeptember 1. között) a költőüregek 30 méteres körzetében tilos olyan 

tevékenység végzése, amely a madarak élettevékenységeit zavarja. 

5.2.  Az esetlegesen elszaporodó inváziós, idegenhonos növényfajok terjedését meg kell akadályozni, 

elsődlegesen mechanikai módszerekkel.  

5.3.  A telephely üzemeltetése során a Jobbágyi 078/2 hrsz.-ú ingatlan építési munkákkal nem érintett 

részén, a Szuha-patak kiöntéseiben található természetes állapotú rét nem károsodhat. 
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5.4.  Amennyiben a Jobbágyi 078/2 hrsz.-on engedélyezett komposztálótelep megépítésre kerül, a 

területen esetlegesen előforduló védett növényfajok állományait a Jobbágyi 078/2 hrsz.-ú 

földrészlet Szuha-patakhoz közelebb eső részére kell áttelepíteni. A védett növények 

áttelepítéséhez a természetvédelmi hatóság külön engedélyét be kell szerezni. 

 

6. Kármentesítési szempontból: 

 

6.1. Tárgyi tevékenységre vonatkozóan be kell nyújtani a Salgótarjáni Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) 

Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglaltak szerint összeállított, üzemi vízminőségi 

kárelhárítási tervet jóváhagyásra. 

Benyújtási határidő: az engedély jogerőre emelkedésétől számított 2 hónap. 

 

7. Népegészségügyi szempontból: 

 

7.1.  A tevékenység során foglalkoztatott munkavállalók részére az egészséges-biztonságos 

munkavégzés feltételeit biztosítani szükséges a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintéjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt előírásoknak 

megfelelően. A konténerépület vízellátása kizárólag ivóvíz minőségű vízzel történhet. 

7.2. A munkavállalók foglalkoztatása során a munkaköri, szakmai, illetve higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatóról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet előírásait be kell tartani. 

7.3. A tevékenység végzése során a munkavállálók munkahelyen történtő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 

22.) EüM rendelet előírásait alkalmazni kell. 

7.4. A tevékenység során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet előírásait. 

 

8. A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások: 

 

8.1. A Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek 

tartalmi követelményeit az A melléklet tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási 

kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni. 

8.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának 

meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való 

megfelelést igazolni kell. 

8.3. A Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a 

megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Járási Hivatal munkatársai számára. 

 

9. Az eltérő üzemállapotra vonatkozó előírások: 

 

9.1. A Környezethasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Járási Hivatal ügyeleti szolgálatát 

(tel: 70/5045-990) az alábbiak esetén: 

 bármely szennyező anyag jelen engedélyben meghatározott határértékeket túllépő 

kibocsátása, 
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 bármely szennyező anyag olyan kibocsátása, amely környezetszennyezést okoz vagy 

okozhat, 

 bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely 

környezetszennyezést okoz vagy okozhat, 

 olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat, 

 határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű 

üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot. 

9.2. A fenti bejelentéseket 48 órán belül írásos formában is be kell nyújtani a Járási Hivatalhoz, 

melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét. 

9.3. Az üzemi kárelhárítási tervet folyamatosan karban kell tartani, az újonnan engedélyezett 

változtatások figyelembevételével. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakról a dolgozóknak 

oktatást kell szervezni, és gondoskodni arról, hogy a telepen mindkét műszakban tartózkodjon a 

kárelhárítás vezetésére alkalmas személy. 

9.4. A tevékenység során bekövetkező havária esetén a kárelhárítási tevékenységet - a 

környezetszennyezést megelőző intézkedéseket, illetve szennyezés bekövetkezésekor a 

kármentesítést - a Járási Hivatal által jóváhagyott tervnek megfelelően haladéktalanul meg kell 

kezdeni. 

9.5. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és a 

hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni. 

9.6. A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés 

működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállásáról vagy karbantartás miatti 

leállásáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban. 

9.7. A Környezethasználó köteles a Járási Hivatalt írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – 

előre értesíteni az alábbi esetekben: 

 a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása; 

 a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállás után. 

 

10. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek: 

 

A Környezethasználó köteles a Járási Hivatalnak 15 napon belül írásban bejelenteni: 

 az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős 

megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást,  

 a cég adataiban bekövetkezett változásokat. 

 

11. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

 

11.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.), illetve a 

környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás 

módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. 

(VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása 

után megszerzett, jogerős engedély birtokában történhet. Valamely, az engedélyezett 

tevékenységgel összefüggő felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételről a Járási 

Hivatal előzetes állásfoglalását kell kérni. 

11.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl kiemelten kell foglalkoznia a 

tevékenység befejezése után: 
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- visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával; 

- a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel; 

- a tervezett utóhasznosítással, vagy amennyiben az üzem végleges felszámolására kerül 

sor: 

 a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel; 

 a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve 

szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal; 

 az elszennyeződött berendezések kezelésével; 

 az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve 

ártalmatlanítási lehetőségeivel; 

 az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával. 

11.3. A tevékenység felhagyása után a telephely egészének vagy részének értékesítése csak a 

felhagyásra vonatkozó engedély jogerőre emelkedése után, a vevő környezetvédelmi 

követelményekről való tájékoztatása mellett történhet. 

 

 

IV. 

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS ÉS MEGKERESÉSRE ADOTT VÁLASZOK 

 

1. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya FKI-KHO: 4496/2018. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a Környezethasználó által folytatott tevékenységhez az alábbi előírásokkal 

járult hozzá: 

 

„A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály (1012, Budapest, Múzeum tér 1.; a továbbiakban: Kérelmező hatóság) 

szakhatósági megkeresésére, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) tárgyi ügyben az alábbi szakhatósági 

állásfoglalást adja: 

A SZUHA Környezetvédelmi Kft. (3063, Jobbágyi, Apponyi út 90.; a továbbiakban: Környezethasználó) 

részére a Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88, és 077/2 hrsz.-ú 

ingatlanokon található hulladékkezelő centrum teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata 

elfogadásához 

az alábbi kikötésekkel hozzájárulok: 

1. A vízilétesítményeket a mindenkor érvényes, telephelyre vonatkozó KTVF: 2101-3/2012. számú 

(Vízikönyvi szám: 8.3/b/191., 8.3/b/259.) vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint kell 

üzemeltetni. 

2. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység végzése 

során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne érje el a földtani 

közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott 

egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket. 

3. A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell 

tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti 

víz ne szennyeződjön. 
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4. Bármilyen, a felszíni-, felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érintő rendkívüli eseményt 

jelenteni kell Kérelmező hatóságnak és az FKI-KHO-nak. Szennyezés észlelése esetén, annak 

megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet alapján kell intézkednie.” 

 

 

2. Jobbágyi Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1014-2/2018. számú, a Járási Hivatal NO-

05/KVO/63-6/2018. számú megkeresésre adott válasza: 

 

„A Szuha Kft. (3063 Jobbágyi, Apponyi út 90.) által a Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 

077/85, 077/86, 077/87, 077/88, és 078/2 hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenységére adott egységes 

környezethasználati engedélyének ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja alapján a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (6b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

szakhatósági hozzájárulást megadom. 

A szakhatósági hozzájárulást a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály fenti számú szakhatósági megkeresésére adtam ki. 

A szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

 

V. 

EGYÉB ELŐÍRÁSOK 

 

Jelen engedély a jogerőre emelkedését követően 2028. december 31-ig érvényes. 

 

1. Jelen engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg  

 a KTVF: 234-20/2013.;   

 és a KTVF: 234-10/2013. számú határozatok, mint szerkezetileg önálló határozatok 

hatályukat vesztik. 

2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti 

felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni és a teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentációt 2023. május 31. napjáig a Járási Hivatalhoz be kell nyújtani. 

3. Új egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejárta előtt 6 

hónappal a Járási Hivatalhoz benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, 

teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető. 

4. A környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha: 

 ezt hatályos jogszabály előírja; 

 a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek 

megállapítása szükséges;  

 a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) 

bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, vagy az egységes 

környezethasználati engedélyhez képest a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) 

bekezdésének e) pontja szerinti jelentős változás történt; 

 az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új 

kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges; 

 a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli; 
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 a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben 

rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja; 

 az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által 

megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását; 

 a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be. 

5. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális 

környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, 

vagy a Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával, továbbá az 

engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Járási Hivatal az engedélyt 

visszavonja. 

6. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy 

kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem 

teszi szükségessé. 

7. A Járási Hivatal a Környezethasználó tárgyi telephely vonatkozásában benyújtott nem veszélyes 

hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja. 

 

 

VI. 

JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

 

1. Amennyiben a Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen 

határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Járási Hivatal a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 26. §-a alapján 

- korlátozhatja,  

- felfüggesztheti,  

- megtilthatja, vagy  

- az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja; és a környezethasználót 

határozatban kötelezi 50 000 – 100 000 Ft/nap bírság megfizetésére. 

2. Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a Járási Hivatal határozatában kötelezi a környezethasználót 

200 000–500 000 Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint 

legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) 

pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. 

3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 133. §-ban és 134. §-ban foglaltak 

alkalmazásának van helye. 

4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, 

levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható. 

5. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, 

hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít. 

 

 

* 
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A Járási Hivatal megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 750 000 Ft, melynek 

viselésére a Környezethasználó köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. 

 

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztályához címzett, de a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 

Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához három példányban benyújtandó 

fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 375 000 Ft, amit a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Magyar Államkincstárnál vezetett 10037005-00299547-00000000 számú előirányzat-felhasználási 

számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. 

Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul 

– a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott 

díjtétel 1 %-a. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

A SZUHA Környezetvédelmi Kft. (3063 Jobbágyi, Apponyi út 90.; a továbbiakban: Környezethasználó) a 

Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88, és 078/2 hrsz. alatti 

telephelyén hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedéllyel 

rendelkezik.  

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 20/A. § (4) 

bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat 

legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.  

 

A Környezethasználó ennek eleget téve 2018. április 25. napján benyújtotta a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a 

továbbiakban: Járási Hivatal) számára a dokumentációt.  

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerinti eljárást a Járási Hivatal 2018. április 

26. napján megindította. 

 

A Környezethasználó a 750 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

 

A Járási Hivatal figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére - a hivatalában 

és a honlapján, valamint a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az 

eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – 

megküldte a létesítmény helye szerinti Jobbágyi Község Önkormányzat Jegyzője részére 

 

Jobbágyi Község Önkormányzat Jegyzője 1015-2/2018. számú levelében tájékoztatta a Járási Hivatalt 

arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel 

időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról. A Járási 

Hivatalhoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időponton belül az 

érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.  

 

http://www.magyarorszag.hu/
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Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra. 

 

A Járási Hivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55-56. §-ában foglaltakra, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletének 9. táblázatának 10-11. pontjára - megkereste a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (3) bekezdése és 5. mellékletének II./3. pontja 

szerinti, jelen eljárásban érintett szakhatóságot.  

 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály FKI-KHO: 4496/2018. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

 

„Kérelmező hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján szakhatósági állásfoglalást kért az 

FKI-KHO-tól. 

A SZŐKE ÉS TÁRSA Környezetvédelmi és Tanácsadó Bt. (2143 Kistarcsa, Terézia u. 9.) által készített 

felülvizsgálati dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló adatok alapján a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntöttem. 

A hulladékkezelő centrum talajvíz monitoring rendszer 4 db talajvíz megfigyelő kútja KTVF: 2101-3/2012. 

számú (Vízikönyvi szám: 8.3/b/191., 8.3/b/259.), 2020. január 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési 

engedéllyel rendelkezik. 

A Környezethasználó tárgyi telephelyen végzett tevékenységre vonatkozóan KTVF: 234-20/2013. 

számon módosított, KTVF: 234-10/2013. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

A csapadék és csurgalékvíz elvezetése a veszélyes hulladéklerakó esetében szigetelt csurgalékvíz 

gyűjtő medencékben történik. 

A szilárd hulladéklerakónál csapadékvíz elvezetés nincs, az a hulladéktestben elszivárog. A 

csurgalékvizek gyűjtése és elvezetése a kiépített tárolómedencékben történik. 

A szociális szennyvíz elhelyezése zárt szennyvíztárolóban valósul meg. 

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt 

vízbázist nem érint. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében 

meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklet 3. pontja 

alapján a terület besorolása a felszín alatti vizek állapota szempontjából: érzékeny. 

A Hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

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

rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, és a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. és 56. § figyelembe vételével adtam ki. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi 

igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) 

Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.” 
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Jobbágyi Község Önkormányzatának Jegyzőjének 1014-2/2018. számú a Járási Hivatal NO-

05/KVO/63-6/2018. számú megkeresésére adott válaszát az alábbiakkal indokolta: 

 

„A Szuha Kft. (3063 Jobbágyi, Apponyi út 90.) benyújtotta a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni 

Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (a továbbiakban: Járási Hivatal) a 

Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88, és 078/2. hrsz. alatti 

telephelyen folytatott tevékenységére adott egységes környezethasználati engedélyének ötévenkénti 

környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját. 

A kérelem alapján a Járási Hivatal a Krom. r. szerint környezeti hatásvizsgálati eljárást indított. Az eljárás 

során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § 

(1) bekezdésének b) pontjára hivatkozva megkereste Jobbágyi Község Önkormányzatának Jegyzőjét a 

tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelmemel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása céljából. 

A Korm. r. 1. § (6b) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati, a környezeti 

hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az összevont eljárásban – a tevékenységnek 

a helyi környezet- és természetvédelmemel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a 

településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében – megkeresi a 

tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) 

jegyzőjét. 

A tárgyi ügyben benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység helyi jelentőségű 

védett természeti értéket nem érint, az nem ellentétes Jobbágyi Község Önkormányzatának a helyi 

környezet védelméről szóló 4/2004. (III. 29.) rendeletével, valamint az összhangban áll Jobbágyi Község 

Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 10/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendeletével. 

Döntésemet az Ákr. 25. § (1) bekezdése b) pontja, valamint a Korm. r. 1. § (6b) bekezdése alapján 

hoztam meg. 

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4), illetve a 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki, és e 

jogszabályi helyre való hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.” 

 

A Járási Hivatal az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását az Ákr. 

81. §-a alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 112. §-a alapján önálló 

jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

 

* 

 

A Dokumentáció és annak kiegészítései alapján a Járási Hivatal a tevékenység környezeti hatásaira 

vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl - az alábbi megállapításokat, 

értékeléseket teszi. 

 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

 

A vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint a Környezethasználó megküldte a telephelyén kezelt 

hulladékokra vonatkozó éves jelentéseket a 2013-2017. évekre vonatkozóan, bemutatta a lerakott 
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hulladék mennyiségének alakulását, a telephelyen meglévő létesítményeket, gépeket, eszközöket, 

lerakási technológiát, valamint monitoring rendszereket.  

 

A Dokumentáció kiterjed a H melléklet H/A. táblázatában szereplő nem veszélyes hulladékok B3 

alkategóriájú nem veszélyes hulladéklerakón végzett begyűjtésére és lerakással történő 

ártalmatlanítására, a H melléklet H/B. táblázatában szereplő nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, 

hasznosítására, valamint a H melléklet H/C. táblázatában szereplő veszélyes hulladékok veszélyes 

hulladéklerakón végzett begyűjtésére és lerakással történő ártalmatlanításra. 

 

A Környezethasználó a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel és 

környezetszennyezésre is kiterjedő általános felelősségbiztosítással is rendelkezik (OTP Garancia 

Biztosító Zrt., szerződésszám: 515620565). 

 

A Környezethasználó által üzemeltetett telephely műszaki védelmének kialakítása megfelel a hatályos 

jogszabályi előírásoknak és műszaki szempontból is alkalmas a nem veszélyes hulladékok biztonságos 

deponálására. 

 

A Dokumentáció a felülvizsgált engedélyben szereplő ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok 

körében és mennyiségeiben tartalmaz nagymértékű módosítást, mely megnövekedett mennyiség 

befogadására a piaci igényeknek megfelelően a jelenlegi hulladéklerakó területét kívánja bővíteni, a 

tervezett veszélyes hulladéklerakó területének bevonásával.  

 

A Járási Hivatal a Dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a tervezett bővítéssel a 

Környezethasználó fedezni tudja a megnövekedett hulladékmennyiség ártalmatlanításához szükséges 

kapacitást. 

 

Az ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok típusainak meghatározása a hulladékjegyzékről szóló 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete 

alapján történt. 

 

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiabkan: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] vonatkozó előírásai 

szerint, az Engedélyben szereplő hulladéktípusok B3 kategóriájú lerakón történő elhelyezése a 20/2006. 

(IV. 5.) KvVM rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2. melléklet 2.2.3. pontban 

foglaltak alapján tett előírások betartása esetén lehetséges. 

 

Tekintettel arra, hogy a Környezethasználó a Dokumentációhoz nem nyújtott be aktualizált üzemeltetési 

tervet, annak benyújtását írta elő a Járási Hivatal.   

 

A Dokumentációt átvizsgálva a Járási Hivatal megállapította, hogy az abban foglaltak a rendelkező 

részben tett előírásokkal megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Környezethasználó 

tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn. 

 

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a Járási Hivatal megállapította, hogy a rendelkező részben foglalt 

előírások betartása mellett a Környezethasználó tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a 
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hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-ával és 6. §-ával összhangban 

van. 

 

A Járási Hivatal hulladékgazdálkodási szempontú előírásait a Ht., a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 

(IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet figyelembevételével tette. 

 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

 

A dokumentáció átvizsgálása során a következőek kerültek megállapításra:  

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet] 26. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi engedély vagy egységes 

környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a területi környezetvédelmi hatóság az 

engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét. A területi környezetvédelmi 

hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket a 

környezetvédelmi engedélyben vagy az egységes környezethasználati engedélyben állapítja meg. 

  

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmező rendelkező részében meghatározza:  

„diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem 

minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely 

légszennyezőanyag kibocsátással jár”.  

 

Hatásterülete: A tanácsadó iroda a hulladéklerakó területére a tervezett maximális kapacitással 

kiszámolta a porra vonatkozó hatásterületet. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telephely 

környezetében határértéket meghaladó nagyságú ülepedő, illetve szálló por koncentráció nem alakul ki. 

Mivel a kapacitás nem volt megmérhető, ezért az EPA FIRE adatbázist használták fel becslésként.  A 

hatásterületen mezőgazdasági tevékenységet végeznek, a legközelebbi lakott terület kb. 1400 méter 

sugarú körben található.   A számított hatástávolság a becslés alapján 53 m-nél található. A 21. számú 

főút igen jelentős forgalma miatt a hulladékok beszállítása levegőterhelési szempontból nem jelentős, 

lakott területet nem érint.  A vizsgálati eredmények alapján a porterhelés Jobbágyi település területén 

nem haladja meg a terhelhetőség 20%-át.  

 

A Jobbágyi, Hulladékkezelő Centrum  067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 

077/88 és a 078/2. hrsz. alatti terület nagysága: 75 ha összesen. A jelenlegi lerakó lerakással, takarással 

érintett területe: naponta 4.000-5.000 m
2
. 

 

A már meglévő hulladéklerakó depóniagáz vizsgálatát negyedévente kell benyújtania.  A depónia térben 

8 db biogáz kút került kialakításra, az utolsó mérést 2017. december 8-án végezte el a Bálint Analitika 

Kft. A mérési eredményeket az év elején  Járási Hivatal elfogadta. A benyújtott mérési eredményeket a 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 2.4. pontjában foglaltak alapján adták meg. A további 
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bővítéssel 20 db gázkút kialakítását tervezik megvalósítani. A gázkutakban termelődő gáz távozását 

kiszellőztetéssel fogják megoldani.  

 

A Járási Hivatal levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet figyelembevételével tette. 

 

 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: 

 

A telephely Jobbágyi külterületén, ipari, gazdasági területen helyezkedik el, a hatásterületén belül 

védendő létesítmény nem található. A zaj hatásterületét a működési területtől 60 m-re határozta meg a 

Környezethasználó. 

 

A Dokumentáció 22. oldalának, 3.5 pontjának „Zaj és rezgés” fejezetében foglalt számításokat 1 db 

szállítójárművel, tolólapos dózerrel vagy kompaktorral végezték el. 

 

A hulladéklerakó kb. 1400 m-re helyezkedik el a környező településektől. A környezeti zaj és rezgés 

elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben] foglalt zajkibocsájtási határérték megállapítása nem indokolt, 

mivel a zajforrástól a települések messze helyezkednek el. 

 

A szállítási útvonalat a kivitelezőnek úgy kell megválasztani, hogy a lehető legkisebb út- és egyéb 

környezeti károk keletkezzenek és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen környezetet, 

lehetőleg a lakóterületek védendő létesítményeit kerülje el, hogy a szállításból eredő zajterhelés a 

védendő épületeket ne terhelje. 

 

A Járási Hivatal zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és 

a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet figyelembevételével tette. 

 

 

Táj- és természetvédelmi szempontból: 

 

A tárgyi földrészletek egyedi jogszabály által kihirdetett országos jelentőségű védett természeti területet 

és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján 

nyilvántartott ex lege védett természeti területet nem érintenek. Továbbá a telephely az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 

[a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM [a 

továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM] rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének 

nem része. A telephely területe a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) 

KvVM rendelet [a továbbiakban: 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni 

védőövezetét nem érinti. A Jobbágyi 078/2 hrsz.-ú földrészlet az Országos Területrendezési Tervről 

szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTrT.) lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai 

folyosó övezetének része. 
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A Dokumentáció „7. Módosítások” pontja szerint a komposztálótér és a válogatócsarnok megépítését 

nem tervezik a közeljövőben. 

A veszélyes hulladéklerakó tervezett helye változik, de a jelenleg engedélyezett műszaki tartalommal 

kerül megvalósításra. A veszélyes hulladéklerakó új tervezett helye és a jelenleg üzemelő B3 típusú 

lerakó tervezett északi irányban történő bővítésének helye mezőgazdasági területeket érint, a létesítés a 

természetvédelmi célkitűzésekkel összeegyeztethető. 

 

A Szuha-patak völgyének ökológiai folyosó szerepe megőrizhető a Jobbágyi 078/2 hrsz.-ú rét patakhoz 

közelebb eső, beépítésre nem tervezett, kedvezőbb természetességi állapotú részének hosszú távú 

fenntartásával. 

 

A kikötések betartásával a telephelyen folytatott tevékenység táj- és természetvédelmi érdekekkel 

összeegyeztethető. A kikötések előírását a telephely területén potenciálisan előforduló védett állat- és 

növényfajok védelme érdekében, az alábbi jogszabályhelyek alapján tartottam szükségesnek: 

  

A Tvt. 5. § (1) bekezdése alapján „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet 

kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben 

kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, 

következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.” 

 

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint: „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó 

gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek 

működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.” 

 

A Tvt. 16. § (5) bekezdése alapján: „A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú 

partjait - a vizes élőhelyek védelme érdekében - meg kell őrizni.” 

 

A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében: „A vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai 

sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek 

kíméletével kell végezni.” 

 

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján: „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély 

nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.” Ugyanezen § (3) bekezdés e) 

pontja értelmében: „A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj egyedének 

betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához.” 

 

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, 

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” 

 

A Járási Hivatal táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. 

rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, a 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet és az OTrT. 

figyelembevételével tette. 
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Kármentesítési szempontból:  

 

A Dokumentáció áttanulmányozása során megállapításra került, hogy a Környezethasználó tárgyi 

tevékenységére vonatkozóan a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjértől szóló 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 6. § (3) bekezdése 

és a 2. számú melléklet 5.4. pontja - hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 

000 tonna teljes befogadó kapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével - alapján üzemi 

vízminőségi kárelhárítási terv készítésére köteles.  

 

Tárgyi területek a Járási Hivatal nyilvántartása szerint kármentesítéssel nem érintettek. 

 

A Járási Hivatal kármentesítési szempontú előírásait a 90/2007. (IV. 28.) Korm. rendelet 

figyelembevételével tette. 

 

 

 

A Járási Hivatal a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázata 

alapján vizsgált szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi: 

 

Népegészségügyi szempontból: 

 

A Járási Hivatal NO-05/KVO/63-10/2018. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. 

§ (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt a környezet- és település-egészségügyre, 

az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, 

egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők 

vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a 

szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, 

az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében szakvéleményt 

kért a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától (a továbbiakban: 

Népegészségügyi Főosztály). A Népegészségügyi Főosztály NO/NEF/484-3/2018. számú levelében 

megadta tájékoztatását, melyet a Járási Hivatal döntése kiadásánál figyelembe vett. 

 

A Népegészségügyi Főosztály NO/NEF/484-3/2018. számú szakvéleményében az alábbiakat 

állapította meg: 

„A Szuha Kft. (székhely: 3063 Jobbágyi, Apponyi út 90.) megbízásából a Szőke és Társa 

Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt. (2143 Kistarcsa, Terézia u. 9.) által a Jobbágyi 

Hulladékkezelő Centrumra (Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 

077/88, és 078/2 hrsz.) vonatkozóan készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 

áttekintettem. 

 

A dokumentációban foglaltak alapján a Szuha Kft. által üzemeltetett Jobbágyi Hulladékkezelő Centrum 

egységes környezethasználati engedélye kiadásának az alábbi kikötések teljesülése esetén 

közegészségügyi szempontból akadálya nincs: 

 

 A tevékenység során foglalkoztatott munkavállalók részére az egészséges-biztonságos 

munkavégzés feltételeit biztosítani szükséges a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 
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minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt előírásoknak 

megfelelően. 

 A munkavállalók foglalkoztatása során a munkaköri, szakmai, illetve higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatóról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet előírásait be kell tartani. 

 A tevékenység végzése során a munkavállálók munkahelyen történtő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 

22.) EüM rendelet előírásait alkalmazni kell.”  

 A tevékenység folytatása során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait.” 

 

 

Termőföld-minőség védelmi szempontból: 

 

A Járási Hivatal NO-05/KVO/63-9/2018. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § 

(1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 5. pontjában megjelölt a termőföld védelmére vonatkozó 

szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási 

Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztályától (a továbbiakban: Növény- és Talajvédelmi Osztály). A 

Növény- és Talajvédelmi Osztály NO-01/NTO/689-2/2018. számú levelében megadta tájékoztatását, 

melyet a Járási Hivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett. 

 

A Növény- és Talajvédelmi Osztály NO-01/NTO/689-2/2018. számú szakvéleményében az alábbiakat 

állapította meg: 

„A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) szakkérdés vizsgálatában megkereste a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala Növény- és Talajvédelmi Osztályát.  

A Szőke és Társa Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Bt. (Székhely : H-2143 Kistarcsa, Terézia u. 

9. által készített „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat, Szuha Környezetvédelmi Kft. Jobbágyi 

hulladékkezelő centrum. Hrsz: 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88 

078/2” (Készült: 2018 Április) című tervre vonatkozó dokumentációt megvizsgáltam és az alábbi 

megállapítást teszem: 

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálattal kapcsolatban – a környező termőföldekre gyakorolt 

hatások tekintetében - talajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.  

Szakvéleményem a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. r. 28.§ (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 5. 

pontján alapul.”  

 

 

Termőföld-mennyiség védelmi szempontból: 

 

A Járási Hivatal a NO-05/KVO/63-8/2018. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 7. pontjában megjelölt, a termőföld mennyiségi védelmére 

vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási 

Hivatal Földhivatali Osztályától (a továbbiakban: Földhivatali Osztály). A Földhivatali Osztály 10.021/2/2018. 

számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Járási Hivatal a döntése kialakításánál figyelembe 

vett. 
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A Földhivatali Osztály 10.021/2/2018. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg: 

 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédemi 

Főosztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) szakkérdés vizsgálatának tárgyában kereste emg a 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal Földhivatali Osztályát. 

A Szuha Kft.a Jobbágyi 067/7, 067/26, 076, 077/82, 077/84, 077/85, 077/86, 077/87, 077/88 és a 078/2 

hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenységének ötévenkénti környezetvédelmi felülvizsgálati 

eljárásának ügyében termőföld mennyiségi védelme érdekében a hivatal a következőket nyilatkozza. 

A csatolt dokumentumok alapján megállapítást nyert, hogy a tevékenység mezőgazdasági művelés alatt 

álló termőföldeket is érint. A Jobbágyi 067/26, 076, 077/84, 078/86, 077/88 és 078/2 hrsz.-ú területek a 

termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) hatálya alá tartoznak. A 

hatóság felhívja kérelmezőt hogy a termőföld igénybe vétele esetén: Tfvt. 9. § (1) bekezdése értelmében 

a termőföld más célú hasznosításának (termelésből való kivonásának) engedélyezését előzetesen kérni 

kell a NMKH Pásztói Járási Hivatal Földhivatali Osztályától. 

A területekkel kapcsolatosan termőföld menyiségi védelme szempontjából a földhivatali osztály kifogást 

nem emel. 

A szakmai véleményt a NMKH PJH Földhivatali Osztály a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III 30.) Korm. Rendelet 28. 

§ (1) bekezdés és 5. számú melléklet I. táblázat 7. pontjában, valamint a Tfvt. 8. §-ában biztosított 

hatáskörben és a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 55. § (1), (2) bekezdése 

alapján adta ki. 

Hatóság illetékességét a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg.”  

 

 

* 

 

A Járási Hivatal az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt, valamint a 

szakhatóság állásfoglalását. 

 

Összességében megállapítható, hogy a telephely üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, 

üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan 

befolyásolja.  

 

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének 

ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és 

célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Járási Hivatal. 

 

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható 

a környezeti elemek védelme. 

 

A Dokumentációban nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely minősített 

adat, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez. 
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A Járási Hivatal a fentiek és Kvtv. 79. § (1) bekezdésének a) és b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja alapján – az Ákr. 80. § 

(1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

Tárgyi ügyben a Járási Hivatal NO-05/KVO/63-4/2018. számon függő hatályú végzést  

(a továbbiakban: Függő hatályú végzés) hozott. Tekintettel arra, hogy a Járási Hivatal jelen 

határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 43. § (4) bekezdésében foglaltak 

alapján a Függő hatályú végzésben foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások. 

 

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket 

terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére 

irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Járási Hivatal a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), 

valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő.  

 

A Járási Hivatal döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvtv., a 314/2005.  

(XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális 

környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, 

valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait. 

 

A Járási Hivatal tájékoztatja, hogy a Környezethasználónak a Kvtv. 96/B. § (1) bekezdése alapján éves 

felügyeleti díjat kell fizetni minden tárgyév február 28-ig.  

 

A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a 

bejelentési kötelezettségről a Kvtv. 82. §-a alapján rendelkezett a Járási Hivatal. 

 

Az engedély érvényességi idejének megállapítása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (1) 

bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A Járási Hivatal felhívja a figyelmét, hogy az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, 

környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Járási Hivatal jelen engedély VI. fejezetében foglalt 

jogkövetkezményeket alkalmazza. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló határozatot, mint hirdetményt a Járási Hivatal a 

Kvtv. 71. § (3) bekezdése szerint a hivatalában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) és a honlapján 

(www.nmkh.hu), valamint a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, 

továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából 

megküldi az eljárásban részt vett Jobbágyi Község Önkormányzat Jegyzőjének, aki köteles a 

határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről. A jegyző a 

határozat közzétételét követően tájékoztatja a Járási Hivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, 

valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.  

 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet] 3. melléklet 10.1 pontja alapján került megállapításra.  

 

http://www.magyarorszag.hu/
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A Járási Hivatal a jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a alapján adott tájékoztatást. 

 

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése írja elő. 

 

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő 

napon válik véglegessé. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § 

(5) bekezdés b) pontjának értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való 

kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 

 

A Járási Hivatal a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás 

során hozott határozat egy példányát a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is 

megküldi. 

 

Jelen határozatot a Járási Hivatal a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól 

szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi. 

 

A Járási Hivatal a fent nevezett jogszabályok alapján hozta döntését. Jelen határozat a Járási Hivatal 

elektronikus aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum joghatás 

kiváltására való alkalmassága a papíralapú dokumentuméval megegyező, az elektronikus aláírásról 

rendelkező hatályos jogszabályok, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján. 

 

A Járási Hivatal általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 

szabályozza. A Járási Hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. 8/A. § (1) bekezdése, 9. § (3) bekezdésének a) pontja, 13. § (1) bekezdésének c) pontja 

és illetékességét 2. számú mellékletének 5. pontja, továbbá az egyes központi hivatalok és költségvetési 

szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, 

valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szabályozza.  

 

Salgótarján, 2018. június 29. 

 

Dr. Handó Beatrix 

Járási Hivatalvezető 

nevében és megbízásából: 

 

 

 Dr. Ispán Eszter 

 Főosztályvezető 
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Te melléklet az NO-05/KVO/63-19/2018. számú határozathoz 

Technológiai leírás 

 

 

A telephelyen végzett hulladékkezelési tevékenység: 

 

 1. a telephelyre beszállított hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása. 

 

Technológia: A beérkezett szállítmány portaszolgálatnál történő mérlegelése, adminisztrálása után a 

gépjármű a lerakóhelyhez hajt. Ott a térmester irányítja a különböző ürítő helyekhez a járművet. 

A hasznosításra alkalmas hulladékok a lerakón erre a célra kijelölt helyen kerülnek deponálásra, kevert 

hulladékok esetén megtörténik a leürítés úgy, hogy a válogatást követően a nem hasznosítható anyagok 

elterítésre kerüljenek.  

A lerakás feltöltés jellegű, 0,5-1 méter vastag szeletekben történik. A hulladékot a felületen 30 cm 

vastagságban tolólappal szétterítik. Terítés után a jobb tömörödöttség elérése céljából a kompaktor 

többszöri ”megjárással” tömöríti. A lerakott hulladékot folyamatosan takarják (kezelt építési-bontási 

hulladékkal, vagy takaró földdel), a szél áltati elhordás, bűzhatás-, illetve öngyulladás elkerülése 

érdekében. 

Száraz, meleg, csapadékmentes időszakban a munkaterületet és környékét vízpermetezéssel locsolják 

a kiporzás csökkentése érdekében. Az ehhez szükséges vízmennyiséget a csurgalékvíz medencéből 

nyerik.  

A Hulladék Kezelő Centrumba jellemzően a környező települések kommunális jellegű hulladékát 

szállítják be a közszolgáltatásban résztvevő vállalkozások. 

A hulladék ártalmatlanítási technológiából hulladék nem keletkezik. 

 

 2. a telephelyre beszállított építési-bontási (inert) hulladékok hasznosítása. 

 

Technológia: 

 

A kezelési tevékenység az alábbi műveletekre vonatkozik: 

▪ válogatás (gépi, esetenként kézi) 

▪ törés (darálás) 

▪ minősítés 

▪ alapanyagként történő felhasználás, illetve 

▪ alapanyagként történő értékesítés 

▪ nem hasznosítható hulladékok lerakása 

 

A beérkezett szállítmány a portaszolgálatnál történő adminisztrálása és mérlegelése után a gépjármű a 

leürítő helyhez hajt. Ott a térmester a hulladék fajtájától függően irányítja a különböző ürítő helyekhez a 

járművet.  

A hasznosíthatásra alkalmas hulladékok az erre a célra kijelölt helyen kerülnek deponálásra, kevert 

hulladékok esetén elkülönítetten történik a leürítés, hogy a válogatást követően a nem hasznosítható 

anyagok lerakásra kerüljenek.  

Az építési-bontási hulladék feldolgozás előtti gyűjtése és tárolása nyílt téren történik. 
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▪ Az épületek bontásából, útbontásokból, térbeton bontásokból, stb. származó tiszta, 

szennyeződésmentes beton, illetve vasbeton deponálása a törőgép mellé történik, innen 

előválogatás nélkül homlokrakodóval adagolható a törőgépbe. 

▪ A beton tégla cserép és kerámia frakcióból álló hulladék (azonosító kód 17 01 07) előválogatás 

után fajtánként szétválasztva külön-külön depóra kerül, míg a nem hasznosítható anyagok 

elszállításra kerülnek. 

▪ A különválasztott feldolgozandó hulladékok törőgépbe való berakása szintén homlokrakodóval 

történik. 

▪ Az aszfalt hulladékok feldolgozásig külön depóra kerülnek. 

 

Kezelésüknél az anyagában történő minél teljesebb hasznosításra kell törekedni. 

 

▪ A leválasztott vasfém a gépre szerelt tárolórészben gyűlik össze és onnan kerül hasznosításra. 

 

A törő - osztályozóból kikerülő termékfrakciók tárolása külön-külön depóra történik, ahonnan útépítési 

töltőanyagként, vagy alépítmények ágyazati anyagaként kerül felhasználásra, értékesítésre, illetve a 

HKC területén belül közlekedő utakat építenek belőle. 

 

A technológiát kiszolgáló gépek: 

▪ 1 db VOLVO típusú homlokrakodó 

▪ HARTL PC 1055j törőgép 

 

A törőgép technológia üzemelését 1 műszakban, természetes világítás mellett végzik.  

Száraz, meleg, csapadékmentes időszakban a munkaterületet és környékét vízpermetezéssel locsolni 

kell a kiporzás csökkentése érdekében. 

 

A HKC területén törő-osztályozó berendezés állandó jelleggel nem található, azt csak a kezelés idejére 

szállítják a telephelyre. 
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BAT melléklet az NO-05/KVO/63-19/2018. számú határozathoz 

A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technika 

 

Cél BAT Teljesítési 

időpont 

Illetéktelenek elleni 

védelem 

A lerakó teljes bekerítését meg kell 

oldani.  

Az őrszolgálat napi rendszerességgel 

ellenőrizze a kerítés állapotát. 

A lerakó 

kiépítésével 

párhuzamosan 

A telepre érkező 

hulladékok 

nyilvántartása 

A hulladékok nyilvántartását a 

vonatkozó jogszabály szerinti 

adattartalommal vezetni kell. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

A lerakott hulladék 

mennyiségének 

csökkentése 

A csomagolási hulladék szelektív 

gyűjtését fenn kell tartani. További 

újrahasznosítható hulladékok szelektív 

gyűjtésést kell biztosítani a 

településeken. A veszélyes hulladékok 

gyűjtésésre hulladékudvar kialakítása 

szükséges. 

Településekkel 

egyeztetve, 

folyamatosan 

A tevékenység 

fenntartása 

A gépek foylamatos, dokumentált 

karbantartása szükséges a megfelelő 

szolgáltatás nyújtásához. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

Repszennyezés 

megakadályozása 

Napi takarítás, tömörítés alkalmazása Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

Porképződés 

csökkentése 

A lerakó területén a közlekedési utakat 

úgy kell kialakítani, hogy azok a leehtő 

legrövidebb útvonalat jelentsék. Tartós 

szárazság és kedvezőtlen (lakó terület 

felé) széljárás esetén gondoskodni kell 

az útvonalak időszakos locsolásáról. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

Járművek által okozott 

légszennyező aanyagok 

kibocsátásának 

csökkentése 

A telephelyen a járműveknek csak a 

szükséges legkevesebb üzemidővel 

szabad működniük. A rendszeres 

karbantartásról, valamint a jármű 

légszennyező anyag kibocsátásának 

körynezetvédelmi normának történő 

megfeleléséről gondoskodni kell. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

Öngyulladás 

megakadályozása 

A hulladéktest mélyebb rétegeinek 

kiszellőzését elősegítő aknák, 

szellőztető csövek telepítése. A 

kiszellőztetésnél metán gáz mérése. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

A csurgalék vizek 

minimalizálása 

A hulladéktest folyamatos takarása. A 

nyitott, művelt területeket a lehető 

legkisebbre kell csökkenteni. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 
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A talajvíz minőség és 

mennyiség ellenőrzése 

A hulladéklerakó határánál kialakított, a 

talajvíz vizsgálatára szolgáló monitoring 

kutakat üzemeltetni kell, melyekből 

mintát kell venni, bevizsgálni az alábbi 

komponensekre: általános vízkémiai 

paraméterek, TPH, toxikus nehézfémek. 

Mérni kell a talajvízszintet. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

Csapadékvizek 

elvezetése I. 

A lerakó körül meglévő övárok 

folyamatos karbantartásáról, 

ellenőrzéséről gondoskodni kell. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység a 

bezárt 

hulladéklerakó 

esetén 

Csapadékvizek 

elvezetése II. 

A veszélyes-, valamint a B3 

alkategóriájú hulladéklerakó körül a 

teljes kiépítést követően övárok 

rendszert kell kialakítani 

A teljes kiépítést 

követően 

Illegális olajszármazék 

elhelyezésének 

megakadályozása 

A lerakóra beérkező szállítmányokat 

ellenőrizni kell. A lakosság figyelmét fel 

kell hívni erre. A leürítésnél 

szemrevételezéssel észlelt olaj 

származékkal töltött flakonok 

elhelyezését meg kell akadályozni. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

Zárt szennyvízgyűjtő 

tartály 

A tartály szivárgásmentességét 

ellenőrizni kell. Hiányosság esetén 

javítani, vagy megfelelő tartály 

elhelyezést kell alkalmazni. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

A konténer- és kerék 

mosónál felhasznált 

vízmennyiség 

csökkentése 

Olyan magasnyomású tisztítót kell 

alkalmazni, melynek hatékonyságával a 

felhasznált vízmennyiség minimálisra 

csökken. 

Telepítése 

tervezett 

A lerakó területén 

közlekedő járművek, 

munkagépek által keltett 

zaj csökkentése 

A lerakó területén a közlekedési utakat 

úgy kell kialakítani, hogy azok a lehető 

legrövidebb útvonalat jelentsék a 

bejárattól a művelési területig. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

A munkagépek és 

szállítójárművek 

zajkibocsátásának 

csökkentése 

A járművek motor és kipufogó 

ellenőrzését rendszeres karban kell 

tartani. 

Folyamatos, 

meglévő 

tevékenység 

Természetközeli állapot 

visszaállítása 

A hulladéklerakó bezárását követően, 

azt rekultiválni kell, oly módon, hogy a 

felszíne és a környezete alkalmassá 

váljon az élőlények megtelepedésére. 

Az előírásoknak 

megfelelően 

ütemezve 
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H melléklet az NO-05/KVO/63-19/2018. számú határozathoz 

 

 

H/A. Gyűjhető és lerakással ártalmatlanítható nem veszélyes hulladékok: 
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H/B. A telephelyen gyűjthető és hasznosítható hulladékok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/C. A telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható veszélyes hulladékok: 
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A melléklet – az NO-05/KVO/63-19/2018. számú határozathoz 

adatszolgáltatás és jelentéstétel 

a Járási Hivatal részére 

 

 

Megnevezés Gyakoriság Beadási határidő 

Az engedélyben foglalt adatok esetleges 

módosulásáról 
eseti 15 napon belül 

Baleset, működési zavar, meghibásodás, 

határértékeket túllépő, illetve 

környezetszennyezést okozó kibocsátás 

jelentése 

eseti 

szóban, telefonon: azonnal 

 

írásban: 48 órán belül 

Bejelentett havária események összefoglalója eseti 
az eseményt követő 1 hónapon 

belül 

Légszennyezés Mértéke (LM) jelentés évente tárgyévet követő év március 31. 

A bejelentés-köteles levegőterhelést okozó 

technológiában bekövetkezett változások 

adatlapon (LALV) való jelentése  

eseti változást követő 30 napon belül 

Bejelentés az üzemi létesítmény 

zajkibocsátásának változásáról 
eseti 

a változást követő 30 napon belül 

írásban 

Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás évente  a tárgyévet követő év március 1. 

Éves környezeti beszámoló 

A megtett intézkedések és hatásainak 

bemutatása az elérhető legjobb technika 

érdekében 

További intézkedési javaslat az elérhető 

legjobb technika elérésére 

évente  a tárgyévet követő év április 30. 
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Az NO-05/KVO/63-19/2018. számú határozatot kapják: 

 

 Címzett neve, levelezési címe 
Postázás 

módja 

1.  SZUHA Környezetvédelmi Kft. 

11902009 

Ck. 

2.  Jobbágyi Község Önkormányzatának Jegyzője 

3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. 

Tv. 

3.  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

KDVVH 

Hk. 

4.  Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

NMKI 

Hk. 

5.  Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Pásztói Járási Hivatal 

Földhivatali Osztály 

NMKORZET4 

Hk. 

6.  Nógrád Megyei Kormányhivatal  

Balassagyarmati Járási Hivatal 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 

NOBGYNTO 

Hk. 

7.  Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály 

NMKHNSZSZ 

Hk. 

8.  Irattár  
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