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 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

 

K Ö Z L E M É N Y 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, 

a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó  

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:    HE-02/KVTO/03717/2019. 

Ügy tárgya: A Salker Kft. részére az Apc 064/7 hrsz-ú ingatlanon lévő alumínium salak feldolgozó 

üzemre és a 0130/1 és 0129/22 hrsz. alatt található veszélyes hulladéklerakó telepre 

vonatkozó HE-02/KVTO/01136-6/2019. számon módosított BO/16/3242-22/2016. 

számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta miatti 

felülvizsgálati eljárás. 

Kérelmező:  SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft (3032 Apc, Vasút u. 1.) 

Telephely helye: Apc 064/7 hrsz-ú ingatlanon lévő alumínium salak feldolgozó üzem illetve 0130/1 és 

0129/22 hrsz. alatt található veszélyes hulladéklerakó telep 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Apc, Jobbágyi, Zagyvaszántó 

 

Rövid ismertető: 

A SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft részére engedélyezett tevékenységek megnevezése: 

 Salakfeldolgozó üzem: alumínium-tartalmú salakok feldolgozása, mely során fém alumínium, 

illetve salakpor keletkezik. A fém alumínium termékként kerül értékesítésre, míg a salakpor a veszélyes 

hulladéklerakóba kerül elszállításra. 

 Veszélyes hulladéklerakó: a salakfeldolgozó üzemben keletkezett salakpor, mint veszélyes és 

nem veszélyes hulladék lerakással történő ártalmatlanítása. A hulladéklerakón kizárólag a Salker Kft. 

tevékenysége során keletkezett hulladékok kerülnek lerakásra. 

 

A SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. az Apc 064/7 hrsz-ú ingatlanon lévő alumínium salak 

feldolgozó üzemre és a 0130/1 és 0129/22 hrsz. alatt található veszélyes hulladéklerakó telepre 

vonatkozó HE-02/KVTO/01136-6/2019. számon módosított BO/16/3242-22/2016. számú egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2020. január 31. napjáig érvényes. 

 

A Salker Kft. a BO/16/3242-22/2016. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltakhoz 

képest az alábbi módosításokat tervezi: 

 a salakfeldolgozó üzemben átvehető hulladékok listájának módosítása, az átvehető hulladékok 

mennyiségének növelése 

 a jelenleg engedélyezett veszélyes hulladéklerakó keleti irányba történő bővítése 

 a lerakással ártalmatlanítható hulladékok körének a távlati elképzeléseknek megfelelő bővítése 

 a lerakással ártalmatlanítható hulladékok éves mennyiségének növelése 
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Az eljárás megindításának napja: 2019. augusztus 9. 

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 105 nap 

 

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bek. alapján 105 nap. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló  

2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint: „Az ügyintézési határidőbe nem 

számít be 

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy 

késedelmének időtartama.” 

 

Ügyintéző neve: Nagy Fanni 

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

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. képviseletében eljáró Hertelendi Ákos János 2019. 

augusztus 8-án elektronikus úton érkezett EPAPIR-20190808-3273. számú beadványában, az Apc 

064/7 hrsz-ú ingatlanon lévő alumínium salak feldolgozó üzemre és a 0130/1 és 0129/22 hrsz. alatt 

található veszélyes hulladéklerakó telepre vonatkozóan kiadott HE-02/KVTO/01136-6/2019. számon 

módosított, 2020. január 31-ig érvényes BO/16/3242-22/2016. számú egységes környezethasználati 

engedély felülvizsgálatára irányuló kérelmet nyújtott be a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára.  

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 

az engedély hatályának lejárta miatti felülvizsgálati eljárást kell lefolytatni 

 

A salakfeldolgozó üzem a Khvr. 3. számú melléklet 107. a) pontjának [Nemveszélyeshulladék-

hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól] (brikettálás) hatálya alá, a veszélyes hulladéklerakó  1. számú 

melléklet 51. pontjának [Veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, 

lerakással, kémiai vagy biológiai eljárással ártalmatlanító létesítmény] és a 2. számú melléklet 5. 

Hulladékkezelés 5.4. pontja: 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 hatálya alá tartozik. 

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

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

2. Közleményt tesz közzé az eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos 

helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

3. Megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti települések, 

valamint a feltételezetten érintett települések jegyzői részére a közlemény közterületen és a helyben 

szokásos módon történő közzétételének érdekében. 

 

A kérelem, a dokumentáció és esetleges kiegészítései megtekinthetőek a Heves Megyei Kormányhivatal 

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

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán HE-02/KVTO/03717/2019. 

számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos 

helyiségében ügyfélfogadási időben.  

 

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján „A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen 

a következő döntéseket hozhatja:  

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes 

környezethasználati engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a 

tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.” 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. augusztus 15. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

  

  

 dr. Kovács Melinda 

   kormánytisztviselő   
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