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HATÁROZAT

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Salgótarjáni  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és

Természetvédelmi  Főosztálya (a  továbbiakban:  Járási  Hivatal)  a  VGÜ  Nonprofit  Kft. (3100

Salgótarján,  Kertész  u.  2.,  adószám:  11201858-2-12,  KÜJ:  100  219  911,  a  továbbiakban:

Környezethasználó) kérelmére  a 3100  Salgótarján,  Kotyháza-puszta  0331/5  hrsz.  alatti  telephelyére

vonatkozó PE/KTF/1339-34/2016.  számon  módosított,  PE/KTF/1339-26/2016. számon  kiadott

egységes környezethasználati  engedélyt (a  továbbiakban:  Engedély) a  benyújtott  kérelem és  a

dokumentáció alapján annak egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett

                                                                           

módosítja

az alábbiak szerint:

1. Az Engedély H melléklet táblázatainak helyébe jelen határozat H melléklete lép.

2. Az  Engedély  „III.  A  tevékenység  folytatásának  feltételei  5.  Táj-  és  természetvédelmi  

szempontból” bekezdése az alábbi előírásokkal egészül ki: 

5.5. A tevékenység során védett-, és fokozottan védett fajok egyedei és élőhelyei nem 

károsodhatnak.

5.6. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.

5.7. A bolygatott felszíneken az özönnövények és allergén növényfajok megjelenését, 

megtelepedését, terjedését szükség esetén mechanikai módszerekkel meg kell 

akadályozni.

3. Az  Engedély  „III.  A  tevékenység  folytatásának  feltételei  6.  Kármentesítési  szempontból” 

bekezdése az alábbi előírásokkal egészül ki: 

6.2. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a mindenkor hatályos, jelenleg a PE/KTF/

43051-3/2016. számú határozattal jóváhagyott üzemi vízminőségi kárelhárítási terv előírásait be 

kell tartani. 

6.3. Rendkívüli környezetszennyezés esetén a kárelhárítást a jóváhagyott kárelhárítási tervnek 

megfelelően kell végezni és az abban rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról 

folyamatosan gondoskodni kell.
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A  Járási  Hivatal  a  PE/KTF/1339-34/2016.  számon  módosított,  PE/KTF/1339-26/2016. számon

kiadott  egységes  környezethasználati  engedély  jelen határozattal  nem  módosított  részeit

hatályában fenntartja.

*

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSRA ADOTT VÁLASZ

1. A Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/16515/2019.  számú  szakhatósági

állásfoglalásában a  Környezethasználó  által  folytatott  tevékenységhez az  alábbi  előírásokkal

járult hozzá:

„A  VGÜ  Salgótarjáni  Hulladékgazdálkodási  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  (3100  Salgótarján,

Kertész u. 2.; a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott „Salgótarján Térségi Hulladéklerakó központ

Egységes  környezethasználati  (IPPC)  engedélyének  módosítási  kérelme”  című tervdokumentáció  (a

továbbiakban: Tervdokumentáció) alapján az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához

vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként az alábbi kikötésekkel járulok hozzá:

1. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy 

a  talaj,  valamint  a  felszín  alatti  víz  ne  szennyeződjön,  a  felszín  alatti  víz,  földtani  közeg  

állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel  

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított  (B) szennyezettségi  

határértékeket meghaladó minőség romlást.

2. 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 és a földtani közeg ne szennyeződjön.

3. A telephely területén a földtani  közegre,  felszín alatti  vízre potenciális veszélyforrást  jelentő  

létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről,  karbantartásáról  gondoskodni  

kell. 

4. Az esetlegesen bekövetkező felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg szennyeződését a  

vízügyi hatóságra be kell jelenteni.

5. A tárolóedények, konténerek ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.

6. A területen csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz szikkasztható el.

7. A vízilétesítményeket a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően kell  

üzemeltetni.”

*
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A Járási Hivatal megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 15 000 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  7 500 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.

INDOKOLÁS

A VGÜ Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Kertész u. 2., adószám: 11201858-2-12, KÜJ: 100 219 911, a

továbbiakban: Környezethasználó) a 3100 Salgótarján, Kotyháza-puszta 0331/5 hrsz. alatti telephelyére

PE/KTF/1339-34/2016.  számon  módosított, PE/KTF/1339-26/2016. számon  kiadott  egységes

környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik, melynek módosítására 2019.

október  28.  napján  kérelmet  nyújtott  be  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Salgótarjáni  Járási

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

A  Járási  Hivatal  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési

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

szerinti eljárást 2019. október 29. napján megindította.

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

és  a  honlapján  (www.nmkh.hu)  közzétette,  az  eljárás  megindításáról  szóló  hirdetményt,  továbbá  a

vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Salgótarján Megyei

Jogú Város Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére

Salgótarján Megyei  Jogú Város  Jegyzője a  105-702/2019.  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. 

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. 
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Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet  Katasztrófavédelmi

Hatósági Osztály 35100/16515/2019. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező  hatóság  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdése és 5.

mellékletének II./3. pontja alapján szakhatósági állásfoglalást kért az FKI-KHO-tól tárgyi ügyben.

A megkereséshez csatolt,  a Tervező által  összeállított  Tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló

adatok érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szigetelt lerakóterületet burkolt övárkok veszik körül, ezek feladata az üzemi úthálózatról és környező

terepről  lefolyó  víz  összegyűjtése,  elvezetése,  valamint  a  szigetelt  lerakóterület  védelme  a  külső

vízelöntéstől.

Az övárkok többnyire burkolt mederrel készültek. Befogadójuk a Kotyháza melletti patakhoz vezető 1200

fm hosszan kialakított vízelvezető árok.

A lerakó depóniaterén kívül  összegyűlt  csapadékvíz  Kotyháza települést  északról  megkerülve a 21.

számú közlekedési út alatt jut el a Tarján patakba, onnan pedig a Zagyvába. A folyamatos rekultiváció

részeként földtakarással ellátott rézsűkről lefolyó vizet a lerakóterületet körülvevő övárkokba vezetik. A

telepről elfolyó csapadékvizek befogadója a Csókás patak időszakos vízfolyás.

A telephely vezetékes vízellátással rendelkezik, mely az ivó és tűzivíz ellátást is biztosítja.

A telepnek – lakott területtől távol esik – kiépített szennyvíz csatorna ellátása nincs és nem is várható

annak létesítése.

A  telepen  a  szociális  épületben  keletkező  kommunális  szennyvizeket  a  szociális  épület  mögött

elhelyezkedő 25 m3-es föld alatti zárt szennyvízgyűjtőben gyűjtik, ahonnan szippantással emelik ki és

szállítják a városi szennyvíztisztítóba.

A csarnokban lévő 2 db mosdó kommunális szennyvízének összegyűjtésére a csarnok mellett 5 m3-es

zárt szennyvízgyűjtő akna került beépítésre.

A tárgyi telephely csapadékvíz elvezető- és monitoring rendszere a 35100-4537-37/2015. ált.

(FKI-KHO: 4368-32/2015.; vízikönyvi szám: 8.3/a/131) ügyiratszámon kiadott, 2027. június 15. napjáig

hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel.

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

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.
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Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján

meghatározott  nagyvízi medret nem, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.)

Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot érinthet.

A terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4)

bekezdésében  meghatározott  1:100.000  méretarányú  országos  érzékenységi  térkép  alapján  felszín

alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület. 

A szakhatósági állásfoglalás az Ákr. 55. §-án alapul.

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

Továbbá  felhívom  szíves  figyelmüket,  hogy  a  35100-4537-37/2015.ált.  (FKI-KHO:4368-32/2015.)

számon  módosított  H.63264-7/2002.  számú  vízjogi  üzemeltetési  engedély  alapján  a  kibocsátási

határértékekre vonatkozó érvényességi határidő 2020. december 31. napján hatályát veszti. 

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 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  [a  továbbiakban:

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.”

A Járási Hivatal NO-05/KVO/1248-6/2019. 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/00689-3/2019.

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

A  Népegészségügyi  Főosztály NO/NEF/00689-3/2019.  számú  szakvéleményében  az  alábbiakat

állapította meg:

„A VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Kertész u. 2.)

Salgótarján,  0331/5  és a  0328/13 hrsz.  alatti  területen folytatott  tevékenységre  vonatkozóan a Pest

Megyei  Kormányhivatal  által  PE/KTF/1339-26/2016.  Számon  kiadott  egységes  környezethasználati

engedély iránti módosítási kérelmet áttekintettem. 

A benyújtott  dokumentáció megfelel a környezeti hatásvizsgálati  és az egységes környezethasználati

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak.
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Az abban foglaltak alapján a Salgótarján Térségi Hulladékkezelő Központ egységes környezethasználati

engedélye  módosításának  (átvehető,  előkezelhető,  hasznosítható  hulladékok  körének  és

mennyiségének növelése) közegészségügyi szempontból akadálya nincs.”

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 Környezethasználó az üzemi tapasztalatok alapján megállapította, hogy a szelektív hulladék válogató

csarnok és a mechanikai kezelő csarnok kapacitása 10-15%-kal növelhető. A biológiai előkezelő és a

zöldhulladék komposztáló esetében lehetőség van a statikus utóérlelés helyett a forgatásos érlelésre,

ami  akár  az  Engedélyben  szereplő  mennyiség  duplájára  is  növelheti  a  kapacitást.  Ezek  miatt  a

Környezethasználó az Engedélyének módosítását kérte a Járási Hivataltól.

A  Járási  Hivatalhoz  benyújtott  engedélymódosítási  kérelem  alapján  megállapítható,  hogy  az

hulladékgazdálkodási szempontból az Engedély H mellékletében szereplő hulladékok listáját és azok

éves mennyiségét érinti, a nem módosított részek változatlanul hatályukban maradnak. (A módosított

tételeket aláhúzás jelzi a táblázatokban)

A  „Salgótarján  Térségi  Hulladéklerakó  központ  Egységes  környezethasználati  (IPPC)  engedély

módosítási  kérelme”  című  dokumentáció  alapján  megállapítható,  hogy  hulladékgazdálkodási

szempontból az Engedély módosításának nincs akadálya. 

A Járási Hivatal a hulladékgazdálkodási szempontú véleményét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

törvény, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.

(XII.  11.)  Korm.  rendelet,  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységek  nyilvántartásba  vételéről,  valamint

hatósági  engedélyezéséről szóló  439/2012.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet,  a  veszélyes  hulladékkal

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet,  az

egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és  üzemeltetésének  szabályairól szóló

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

figyelembevételével adta meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból tárgyi ügyhöz a PE/KTF/1339-34/2016 ügyiratszámon módosított

PE/KTF/1339-26/2016 ügyiratszámú egységes környezethasználati  engedélyben előírtak változatlanul

hagyása mellett egyéb kikötés nélkül hozzájárul a Járási Hivatal.

Járási Hivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a 306/2010. (XII. 23.) Korm.

rendelet alapján adta meg.
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Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Zaj- és rezgésvédelmi  szempontból tárgyi  ügyhöz a PE/KTF/1339-34/2016 ügyiratszámon módosított

PE/KTF/1339-26/2016 ügyiratszámú egységes környezethasználati  engedélyben előírtak változatlanul

hagyása mellett egyéb kikötés nélkül hozzájárul a Járási Hivatal.

Járási Hivatal véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.

(X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki. 

Kármentesítési szempontból:

Kármentesítési szempontból a Járási Hivatal az egységes környezethasználati engedély módosításához

a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett hozzájárul.

Természetvédelmi szempontból:

A tevékenységgel  érintett  Salgótarján  0331/5 hrsz.-ú,  valamint  a  Salgótarján 0328/13 hrsz.-ú  terület

egyedi  jogszabály  által  kihirdetett  országos  jelentőségű  védett  természeti  területet  és  a  természet

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján nyilvántartott

ex lege védett természeti területet, illetve nyilvántartott természeti értéket nem érintenek. Továbbá az

ingatlanok  az  európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekkel  érintett

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózatnak nem

részei, és a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által

megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érintik. Az ingatlanok a Magyarország és egyes kiemelt

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben lehatárolt országos ökológiai

hálózat övezetének nem részei.

A tevékenység a fenti kikötések betartásával a táj-és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető, a
kikötéseket az alábbi jogszabályhelyek indokolják.

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. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő
szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet
a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdésé alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,
elpusztítása,  szaporodásának  és  más  élettevékenységének  veszélyeztetése,  lakó-,  élő-,  táplálkozó-,
költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
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*

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.

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/1248-2/2019.  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  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)

jogszabályok előírásait.

Az egységes környezethasználati engedély módosításáról 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)  közzéteszi,  továbbá  a  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  21.  §  (8)

bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett  Salgótarján Megyei

Jogú Város Önkormányzati  Hivatal  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. pontjának 10.3. alpontja határozta meg.
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A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112.§-a és 116.§ (1) bekezdése biztosítja, az előterjesztésére nyitva

álló határidőt és az előterjesztés módját az Ákr. 118.§-a határozza meg.

A Járási Hivatal a fentiek és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 71. § (1) bekezdés 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.

Jelen  határozat  egy  példányát  a  Járási  Hivatal  tájékoztatásul  megküldi  a  jogszabályokban  érintett

szakhatóságok  részére  az  Ákr.  85.§  (1)  bekezdésének,  továbbá  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)  31.  §  (4)  bekezdésének

figyelembevételével.

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.

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 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés szabályozza.  A

Járási Hivatal környezet- és természetvédelmi hatáskörét és illetékességét a  71/2015. (III. 30.) Korm.

rendelet 8/A. § (1) bekezdése, valamint 11. § (2) bekezdése szabályozza.

Salgótarján, 2019. december 23.

Dr. Handó Beatrix

Járási Hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Dr. Ispán Eszter

Főosztályvezető

helyett:

Tácsik Boldizsár

Osztályvezető
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H melléklet az NO-05/KVO/1248-12/2019. számú határozathoz

1. A telephelyen gyűjthető és komposztálással, biológiai stabilizálással előkezelhető, illetve 
hasznosítható (R3) nem veszélyes hulladékok:

Azonosító
kódszám

Megnevezés
Mennyiség

 t/év
02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 35
02 01 07 erdőgazdálkodási hulladékok 20

02 03 04
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan 
anyagok

100

02 04 01
cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt
föld

40

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 100

02 06 03
a folyékony hulladéknak a képződése helyén 
történő kezeléséből származó iszap

50

02 07 01
a nyersanyagok mosásából, tisztításából és 
mechanikus aprításából származó hull.

15

02 07 02 szeszfőzés hulladéka 400
02 07 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 50
03 01 01 fakéreg és parafahulladék 50

03 01 05
fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, 
forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-
től

50

03 03 01 fakéreg és fahulladék 50

03 03 07
hulladék papír és karton rost szuszpenzió 
készítésénél mechanikai úton elválasztott 
maradékok

15

03 03 08
hasznosításra szánt papír és karton válogatásából 
származó hulladék

50

04 02 20
a folyékony hulladéknak a képződése helyén 
történő kezeléséből származó iszap, amely 
különbözik a 04 02 19-től

50

04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladék 50
04 02 22 feldolgozott textilszál hulladék 50
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 25
15 01 03 fa csomagolási hulladék 500
19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt 100
19 05 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 100

19 06 04
települési hulladék anaerob kezeléséből származó 
kirothasztott anyag

200

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 1000 

19 08 12 
ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó 
iszap, amely különbözik a 19 08 11-től

75

19 08 14
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap,
amely különbözik a 19 08 13-tól

75

19 09 01
durva és finom szűrésből származó szilárd 
hulladék

25

19 09 02 víz derítéséből származó iszap 25
19 09 03 karbonát sók eltávolításából származó iszap 25
20 01 01 papír és karton 25
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 3500
20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 5000
20 02 02 talaj és kövek 1800
20 03 02 piacokon képződő hulladék 200
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Összesen komposztálható mennyiség legfeljebb: 10000

2. A telephelyen gyűjthető és lerakással ártalmatlanítható (D5) nem veszélyes hulladékok:

Azonosító
kódszám

Megnevezés
Mennyiség

 t/év
01 04 10 hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től 400

01 05 04
édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó 
iszap és hulladék

15

01 05 07
baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és 
hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 
06-tól

10

02 03 02 tartósítószer hulladék 600
02 03 04 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 400
02 03 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 40
02 06 02 tartósítószer hulladék 25
02 06 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 20 
03 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 15

03 03 07
hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél 
mechanikai úton elválasztott maradék

150

03 03 08
hasznosításra szánt papír és karton válogatásából 
származó hulladékok

20

04 02 09
társított anyagokból származó hulladékok (impregnált 
textíliák, elasztomerek, plasztomerek)

150

06 05 03
a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 
kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 
02-től

200

08 01 12
festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 
08 01 11-től

40

08 01 18
festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok,
amelyek különböznek a 08 01 17-től

35

08 02 01 por alapú bevonatok hulladékai 30

08 03 13
nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a 08 
03 12-től

10

09 01 08
ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm 
és -papír

5

09 01 10
egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás 
nélkül

5

10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve 10 01 04) 1000

10 01 05
füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból 
származó szilárd hulladékok

5

10 02 01 salak kezeléséből származó hulladék 30
10 02 15 egyéb iszap és szűrőpogácsa 10
10 08 04 szilárd részecske és por 15
10 09 03 kemence salak 3000

10 09 06
fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely 
különbözik a 10 09 05-től

45

10 09 08
fémöntésre használt öntőmag és forma, amely 
különbözik a 10 09 07-től

3000

10 09 10 füstgázpor, amely különbözik a 10 09 09-től 345
10 09 14 kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól 100

10 09 16
hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek 
különböznek a 10 09 15-től

20

10 10 03 kemence salak 900
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10 10 06
fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely 
különbözik a 10 10 05-től

40

10 10 08
fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely 
különbözik a 10 10 07-től

1000

10 10 14 kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól 20

10 10 16
hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 
10 10 15-től

20

10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladéka 300
10 11 05 egyéb részecskék és por 45
10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től 250

10 11 14
üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 
10 11 13-tól

100

10 11 16
füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely 
különbözik a 10 11 15-től

10

10 11 18
füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, 
amely különbözik a 10 11 17-től

10

10 12 03 szilárd részecske és por 160
10 12 12 zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től 40

12 01 21
elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek 
különböznek a 12 01 20-tól

30

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 100

15 02 03
abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, 
védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től

40

16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok 40
16 01 12 súrlódóbetét, amely különbözik a 16 01 11-től 15
16 01 20 üveg 120
16 01 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 40

16 11 02
kohászati folyamatokban használt, szén-alapú 
bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek
a 16 11 01-től

20

17 01 07
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

4570

17 05 06 kotrási meddő, amely különbözik a 17 0 5 05-től 80

17 06 04
szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 
06 03-tól

100

17 09 04
kevert építkezési és bontási hulladék, amely különbözik 
a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól

7500

18 02 06 vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től 20
18 02 08 gyógyszer, amely különbözik a 18 02 07-től 20

19 02 03
előkevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes 
hulladékokat tartalmaz

500

19 02 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 200
19 03 05 stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től 2000

19 05 01
települési és ahhoz hasonló hulladékok nem 
komposztált frakciója

200

19 05 02 állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója 200
19 05 03 előírástól eltérő minőségű komposzt 1500
19 05 99 közelebbről meg nem határozott hulladék 200

19 06 04
települési hulladék anaerob kezeléséből származó 
kirothasztott anyag

100

19 08 01 rácsszemét 550
19 08 02 homokfogóból származó hulladékok 650

19 08 14
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, 
amely különbözik a 19 08 13-tól

300

19 09 01 durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék 150
19 09 05 telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták 20
19 12 01 papír és karton 100
19 12 04 műanyag és gumi 100
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19 12 05 üveg 100
19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 50
19 12 10 égethető hulladék(pl. keverékből készített tüzelőanyag) 9000

19 12 12
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai 
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat 
is)

26000

19 13 02
szennyezett talaj remediációjából származó szilárd 
hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től

150

20 01 41 kéménysöprésből származó hulladék

50000

20 01 99 közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók
20 02 02 talaj és kövek
20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék

20 03 01
egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési 
hulladékot is

20 03 03 úttisztításból származó maradék hulladék
20 03 07 lom hulladék
20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladékok

3. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető, hasznosítható (R5) nem veszélyes hulladékok:

Azonosító
kódszám

Megnevezés
Mennyiség 

t/év
17 01 01 beton 7500
17 01 02 téglák 1000
17 01 03 cserép és kerámia 1000

17 01 07
beton, tégla, cserép és kerámia vagy azok 
keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

3000

17 03 02
bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 
01-től

500

17 08 02
gipsz alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 
01-től

1000

17 09 04
kevert építkezési és bontási hulladék, amely 
különbözik a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól

7500

Összesen legfeljebb: 15000

4.1. A telephelyen gyűjthető és a Szelektív hulladék válogató csarnokban előkezelhető nem veszélyes 
hulladékok:

Azonosító
kódszám

Megnevezés
Mennyiség 

t/év
10 11 12 üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től 150
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 3450
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 2250
15 01 03 fa csomagolási hulladék 50
15 01 04 fém csomagolási hulladék 400
15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 400
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 200
15 01 07 üveg csomagolási hulladék 300
15 01 09 textil csomagolási hulladék 400
16 01 19 műanyagok 200
16 01 20 üveg 50
17 02 02 üveg 50
17 02 03 műanyag 250
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17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 5
17 04 02 alumínium 5
17 04 05 vas és acél 5
17 04 07 fémkeverék 5
19 12 01 papír és karton 50
19 12 02 fém vas 10
19 12 03 nemvas fémek 10
19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 10

19 12 12
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai 
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat 
is)

500

20 01 01 papír és karton 1000
20 01 02 üveg 1200
20 01 10 ruhaneműk 250
20 01 11 textíliák 400
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től 50
20 01 39 műanyagok 800
20 02 03 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék 200
20 03 07 lomhulladék 5000

Összesen legfeljebb: 5750

4.2. A telephelyen gyűjthető és a mechanikai-biológiai előkezelőben előkezelhető nem veszélyes 
hulladékok:

Azonosító
kódszám

Megnevezés
Mennyiség

 t/év

19 12 12
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék 
mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a 
kevert anyagokat is)

500

20 03 01
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes 
települési hulladékot is

35 000

Összesen legfeljebb: 35500
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Az NO-05/KVO/1248-12/2019. számú határozatot kapják:

Címzett neve, levelezési címe
Postázás

módja

1. VGÜ Nonprofit Kft.

11201858

CK.

2. Salgótarján MJV Önkormányzati Hivatal Jegyzője

STMVJ

HK.

3. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató-helyettesi Szervezet

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

KDVVH

HK.

4. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

NMKI

HK.

5. Nógrád Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztály

NMKHNSZSZ

HK.

6. OKIR     B.

7. http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/stkorny     Honlap

8. Salgótarján, Múzeum téri 1. KAB hirdetőtábla    Kifüggesztés

9. Irattár B.
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