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és
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(a

Agrárügyi

és

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályának jogutódja a SungEel Hitech
Hungary Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48., adószám: 26200774-213, cégjegyzékszám: 13-09-190570, statisztikai számjel: 26200774-3832-113-13, KÜJ: 103 601 399; a
továbbiakban: Kérelmező) kérelmére benyújtott, a 3070 Bátonyterenye 941/29 hrsz. alatti ingatlanra
vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerint

az e l őze te s v i zs gá la tot le zá rj a ,
és me gá ll a pí tja , hogy
a tervezett létesítésnek
je le ntős k örnye ze ti ha tá sa ni ncs ,
k örnye ze ti ha tá sv i zs gá l a ti e l já rás le fol y ta tás a ne m s zük s é ge s .
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3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
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A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a tervezett létesítmény Bátonyterenye Város
településrendezési eszközeivel nincs összhangban, ezért a kizáró okot a létesítési, építési
engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
A tevékenység csak érvényes, végleges (veszélyes és nem veszélye hulladékok gyűjtésére,
előkezelésére és hasznosítására vonatkozó) hulladékgazdálkodási engedély birtokában
kezdhető meg.
I.
A TEVÉKENYSÉGET JELLEMZŐ ADATOK
1. A tevékenység helye: Bátonyterenye Város közigazgatási területe
2. A Kérelmező adatai:
A cég elnevezése:

SungEel Hitech Hungary Kft.

A cég székhelye:

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48.

A cég cégjegyzékszáma:

13-09-190570

A cég adószáma:

26200774-2-13

A cég statisztikai számjele:

26200774-3832-113-13

KÜJ:

103 601 399

3. A tervezett beruházással érintett ingatlanok:
3070 Bátonyterenye 941/29 hrsz.
4. A tevékenység rövid ismertetése:
„Társaság fő profilja elektromos gépjárművekhez készült második generációs Li-ion akkumulátorok
gyártásából

származó

fémtartalmú

hulladékok

feldolgozása,

és

az

értékes,

hasznosítható

fémkomponensek (Ni, Co, Mn és Li) kinyerése és újbóli felhasználásának az elősegítése, ezáltal a
körforgásos gazdaság alapjainak a megteremtése. Az előbbiek keretében a dél-koreai tulajdonú
SungEel Hitech Dél-Korea, Kína, Malájzia, USA és India után Európában elsőként, Magyarországon,
ezenbelül is Szigetszentmiklóson alakította ki a következő üzemét még a 2018. évben. A Társaság a
hulladékgazdálkodási tevékenységét az említett telephelyen – az érvényes engedélyek birtokában –
2019. év elején kezdte meg, melynek keretében a Magyarországon üzemelő Li-ion akkumulátor gyártó
gazdálkodó szervezetek (mint pl. SAMSUNG SDI, SK Battery Manufacturing Kft.) gyártási hulladékát
kezeli.

A folyamat eredményeként keletkező értékes haszonanyagokat – mint például (Ni, Co, Mn és Li
tartalmú fém-oxid por), visszanyert NMP oldat – alapanyagként tovább kezelik különböző ipari
eljárásokkal Dél-Koreában, ill. Magyarországon, majd pl. Samsung SDI gödi üzemében Li-ion
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akkumulátor gyártásához ismételten hasznosítják, ezzel lehetőséget teremtve a körforgásos
gazdaságnak.

A kérelmező a tárgyi bátonyterenyei telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységet kíván végezni,
50.000 tonna/év mennyiségben. A telephelyre beérkező hulladékok elsősorban a korábbi fejezetben
ismertetett cégek gyártási hulladékából származnak, lakossági átvétel nem tervezett, azonban a
későbbiekben várhatóan már használatból is érkezik (visszagyűjtött) Li-ion akkumulátor feldolgozásra.

A telephelyen kizárólag ipari termelőktől terveznek fémtartalmú hulladékot átvenni, lakossági
beszállítás,

átvétel

nem

fog

történni.

A

partnerektől

átvett/gyűjtött

hulladékok

érvényes

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállítóvállalkozások által kerül be a telephelyre, saját
szállítás nem tervezett.

A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek meghatározása a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XI.29.) Korm. rendelet
2. melléklete szerint az alábbiakkal jellemezhetők:

•
•
•
•
•

- E02-01 szétválasztás (szeparálás);
E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
E02-99 egyéb.

A hasznosítási tevékenység meghatározása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és
hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016, (VI.28.) FM rendelet 2. melléklete alapján a
tervezett hasznosítási tevékenység az alábbi kódokkal jellemezhető:

•
•

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása;
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását
eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását); (anód hulladék
kezelése, hasznosítása)

•

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában
ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint
például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés,
pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).”
II.
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPÍTÁSOK

I.

Hulladékgazdálkodási szempontból:
1) Hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. Környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.
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2) A tevékenység kizárólag a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére,
előkezelésére

és

hasznosítására

vonatkozó

hulladékgazdálkodási

engedély

birtokában végezhető.
II. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
1) Levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. Környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.
III. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:
1) Zajvédelmi

szempontból

jelentős

környezeti

hatás

nem

várható.

Környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
IV. Táj- és természetvédelmi szempontból:
1) Természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. Környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
V. Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:
1) Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból jelentős környezeti hatás nem
várható. Környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.
VI. Népegészségügyi szempontból:
1) Közegészségügyi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem
szükséges.
VII. Kulturális örökség védelmi szempontból:
1) Kulturális

örökség

védelme

szempontjából

környezeti

hatásvizsgálati

eljárás

lefolytatása nem szükséges.
2) Amennyiben tárgyi beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény 7. § 20. pontja értelmében nagyberuházásnak számít, akkor előzetes
régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) kell készíteni, amit a földmunkával
járó tevékenység engedélyezésére vagy a földterület megszerzésére irányuló azon
első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben
az örökségvédelmi hatóság eljár vagy szakhatóságként vagy a szakkérdés
vizsgálatával közreműködik.
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III.
SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK
1.

A

Fővárosi

Katasztrófavédelmi

Katasztrófavédelmi

Hatósági

Igazgatóság

Osztálya

Igazgató-helyettesi

35100-4666/2021.ált

számú

Szervezet
szakhatósági

állásfoglalásában az alábbi előírásokkal járult hozzá:
„Az SungEel Hitech Hungary Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48.)
meghatalmazásából eljáró IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.) által
benyújtott kérelmére Bátonyterenye 941/29 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó előzetes vizsgálati
eljárás lezárásához

vízügyi és vízvédelmi szempontok alapján az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:
1. A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során 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 minőségromlást.
2.

A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során a felszíni és felszín alatti
vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet], valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.
(VII. 21.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait,
és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, valamint a
földtani közeg ne szennyeződjön.

3. A tevékenység során munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen
– a környezetszennyezés elkerülése érdekében – gondoskodni kell. Az építési, felvonulási
területen a munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos.
4. A Zagyva folyó és mellékágai jogszabályban meghatározott part menti sávját szabadon
kell hagyni, a parti sávban depónia nem létesíthető.
5. A megvalósítás során a vízfolyásokba szennyező anyag nem kerülhet.
6. A tevékenység során egyéb terepfeltöltési munkákhoz csak tiszta, bizonyítottan
szennyeződésmentes, hulladéknak nem minősülő anyagok használható fel, melyek a
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földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem károsítják. Építési törmelék használata
tilos.
7. A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vízszennyező
anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben előírt küszöbértékeket.
8. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében érdekében a tevékenység csak


környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály
szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás
alkalmazásával;



ellenőrzött körülmények között történhet;



úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó
állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

9. A használat során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007, (IV. 26.)
Korm. rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet, valamint havária terv előírásait követve kell elvégezni. A havária eseményt
telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi
hatóságnak, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok
eredményességét.
10. A tevékenységek során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet előírásait.
11. A veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott vegyszerálló (olaj, sav,
lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett
zárható edényzetben kell gyűjteni.
12. A tárolóedények, konténerek ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
13. A csapadékvizek szennyeződésének elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres
takarításáról gondoskodni kell.
14. A csapadékvíz elvezető rendszerbe csak tiszta szennyeződésmentes csapadékvíz
vezethető.
15. A munkálatok során csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a felszín alatti vizeket
nem károsítják.
16. A tervezett tevékenység nem okozhatja a térség talajvíz viszonyainak káros
megváltozását.
17. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.
18. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során olyan viszonyokra derül fény, melyek az
előzetes vizsgálatokból nem voltak előre láthatók, abban az esetben a tényleges
viszonyok meghatározására ismételt vizsgálatok végrehajtása szükséges.

Felhívom a figyelmet:
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amennyiben a csapadékvizet a Zagya folyóba, illetve a telephelyet határoló vízfolyások
valamelyikébe vezetik, a megvalósítás a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet ] hatálya
alá esik, az 1995.évi LVII. tv. (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. § alapján vízjogi létesítési
engedély köteles tevékenység.



amennyiben a csapadékvíz elvezetés érvényes és végleges vízjogi létesítési engedély alapján
valósult meg, úgy a létesítmény üzemeltetéséhez az FKI-KHO csak a vízjogi üzemeltetési
engedély kiadását követően járul hozzá.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”
2.

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Jegyzője I/6758-2/2021. számú végzésében
tájékoztatta

a Kormányhivatalt arról,

hogy

a tervezett tevékenység nincs

összhangban a településrendezési eszközökkel, a tervezett beruházás viszont
összhangban van a

helyi

környezet-

és

természetvédelemmel

kapcsolatos

önkormányzati szabályozásokkal.

IV.
EGYÉB
Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység folytatására jogosít.
Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor a tevékenység
módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Kormányhivatalt
annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 250 000 Ft, melynek viselésére a Kérelmező köteles. Az
igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.
A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A
végleges döntés ellen Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per kezdeményezhető. A
keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes
azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való
tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és
illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott
jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság
döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Nógrád Megyei
Kormányhivatal

Környezetvédelmi,

Természetvédelmi

és

Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.
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A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem
ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a
kormányhivatal

honlapján

elérhető

iForm

elektronikus

nyomtatványkitöltő

alkalmazással

(https://ekormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes
a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról
letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37.
§- ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a
felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali
jogvédelmet kérhet (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy
feltételhez nem köti). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt
igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a
bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték
előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

A SungEel Hitech Hungary Kft.

(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48.,

adószám: 26200774-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-190570, statisztikai számjel: 26200774-3832-11313, KÜJ: 103 601 399; a továbbiakban: Kérelmező) által meghatalmazott IMSYS Mérnöki Szolgáltató
Kft. (székhely: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.; a továbbiakban: Meghatalmazott) a 3070
Bátonyterenye 941/29 hrsz. alatti telephelyre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt és az
eljárás lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi
és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Jogelőd), amely
alapján 2021. február 23. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.
Jogelőd megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 3.sz. melléklet 109. pontja szerint „Veszélyes
hulladék tároló és/vagy hasznosító telep) a) önálló telepként, méretmegkötés nélkül”– alapján az
elsőfokú környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

Jogelőd a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.
§ (3) és (4) bekezdései értelmében – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (3) bekezdésére – a hivatalában és a honlapján
közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré
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tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Bátonyterenye Város
Önkormányzatának Jegyzője részére.

Az

eljáró

hatóság

elnevezése

szervezeti

átalakítások

következtében

Nógrád

Megyei

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály-ra (a továbbiakban: Kormányhivatal) módosult.

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Jegyzője I/-6319-4/2020. számú levelében tájékoztatta a
Jogelődöt a közzététel idejéről és módjáról.
Jogelőd - figyelemmel az Ákr. 55.-56. §-ában foglaltakra - 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 alapján az ügyben érintett szakhatóságot.
1.

A

Fővárosi

Katasztrófavédelmi

Katasztrófavédelmi

Hatósági

Igazgatóság

Osztálya

Igazgató-helyettesi

35100-4666/2021.ált

számú

Szervezet
szakhatósági

állásfoglalásának rendelkező részében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:
Az Engedélyező hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási szervek
kijelöléséről szóló 71/2015 (III. 30.) Korm. rendelet 31 § (3) bekezdése, valamint 8. számú
mellékletének II. számú táblázatának 2. pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. tv. [továbbiakban Ákr.] 55.-56. §-a alapján valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet
[továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 2. §-a, valamint az 1. sz. melléklet 9. pont 2. és 3.
alpontja alapján megkereste az FKI-KHO-t tárgyi ügyben.
Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. által elkészített EVD szerint, a telephely ivóvíz ellátása,
kommunális szennyvíz elvezetése közüzemi hálózattal megoldott. A telephelyen kizárólag szociális
vízfelhasználásból eredő kommunális szennyvíz várható, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A
telephelyen elsősorban csak szociális és tűzivíz felhasználás várható, technológiai vízigény minimális
(cella kisütés). A telephely vízellátását a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett ivóvízvezeték
hálózatról tervezik megoldani. A keletkezett kommunális szennyvíz a telephelyen meglévő átemelőn
keresztül, a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett városi szennyvízrendszer fogadja.
A tevékenység végzéséhez egy 6.869 m2 alapterületű csarnoképület áll rendelkezésre, mely egyrészt
fog szolgálni a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések
működtetéséhez, ill. másrészt pedig raktárhelyiségként fog funkcionálni.
A telephelyre beérkező hulladékok elsősorban cégek gyártási hulladékából származnak, lakossági
átvétel nem tervezett, azonban a későbbiekben várhatóan már használatból is érkezik (visszagyűjtött)
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Li-ion

akkumulátor

feldolgozásra.

A

partnerektől

átvett/gyűjtött

hulladékok

érvényes

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szállítóvállalkozások által kerül be a telephelyre, saját
szállítás nem tervezett. A kérelmezett tevékenységhez a jelenlegi tervek szerint 50 főt kívánnak
alkalmazni.

A burkolt felületekről összegyűjtött, esetlegesen szennyeződő csapadékvíz a meglévő csapadékvíz
elvezető rendszeren keresztül jut el a telephelyen található szikkasztóárokba. A nem szennyeződő
csapadékvíz a zöldfelületen elszikkad. A csapadékvizes rendszer megfelel a jogszabályi előírásoknak,
továbbá karbantartását rendszeresen elvégzik.
Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet] szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.
A Zagyva-folyóra és mellékágaira vonatkozó parti sávot 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 határozza meg.
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 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet és a 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv. valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.
Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
[a továbbiakban: Ákr.] 55. § figyelembevételével adtam ki.
Az Ákr. 55. §. (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.
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 a
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.„”

2.

Jogelőd a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján a tervezett
tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati
szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangja megállapítása
érdekében NO/KVO/864-5/2021. számon megkereséssel fordult Bátonyterenye Város
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Önkormányzatának Jegyzője felé. Bátonyterenye Város Önkormányzatának Jegyzője
I/6758-2/2021. végzésében az alábbi tájékoztatást adta a Kormányhivatal részére
„Az NMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2021.03.02. napján
megküldte a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációját Bátonyterenye Város
Önkormányzatának Jegyzője részére szakhatósági állásfoglalás kiadásának ügyében.
A beruházással érintett terület gazdasági-ipari besorolású övezetbe tartozik. A tervezett tevékenység
nem felel meg Bátonyterenye Város Önkormányzatának a 16/2004. (VI. 25.) Ör. sz. rendelettel
elfogadott, többször módosított, Bátonyterenye Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának 22.§ /37 pontjában foglaltaknak, miszerint „A város egész igazgatási területén
jelentős mértékű zavaró hatású, különösen veszélyes (pl.: tűz-, robbanás-, fertőzésveszély) bűzös
vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el,
veszélyes hulladék nem tárolható, és veszélyes terméket előállító létesítmény nem telepíthető." Az
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft által benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység
veszélyes hulladék tárolásával jár.
A területre vonatkozó szerkezeti és szabályozási tervet megtekintve megállapítottam, hogy a
Bátonyterenye területére tervezett földkábel nem érint helyi természetvédelemmel érintett területet.
Döntésemet a 16/2004. (VI. 25.) Ör. sz. rendelettel elfogadott, többször módosított, Bátonyterenye
Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának figyelembe vételével, „egyes közérdeken
alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről” szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm.rendelet 1. melléklet 7. táblázat 7. pontjában meghatározott szakkérdésben hoztam meg.
Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről” szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.rendelet 278 e. pontja állapítja meg.
Illetékességemet a 2016. évi CL törvény (Akr.) 16. § (1)a. pontja határozza meg.
Az önálló fellebbezést az Akr. 112. § alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55.§ (4)
bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.”
A Kormányhivatal Bátonyterenye Város Önkormányzata Jegyzőjének a megkeresésre adott
tájékoztatását döntése kiadásánál figyelembe vette.
*
Külön-külön az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira
vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl - a következők szerinti értékelést
tette a Kormányhivatal, figyelembe véve a terület igénybevételének nagyságát (beleértve a
kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének,
illetve

használata

korlátozásának

nagyságát,

a

tevékenység

kapacitásának

vagy

más

méretjellemzőjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során
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keletkező hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a környezetterhelés nagyságát,
jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált
anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású
tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.
Hulladékgazdálkodási szempontból:
A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:
A dél-koreai tulajdonú SungEel Hitech Hungary Kft. elektromos gépjárművekhez készülő Li-ion
akkumulátor gyártásból származó fémtartalmú hulladékok (vagyis anód, katód, anód-katód
összekapcsolásából álló ún. Jelly roll hulladék, cella, modul, NMP, ill. fém tartalmú iszaphulladék)
gyűjtésével, előkezelésével és hasznosításával foglalkozik Szigetszentmiklós településen. A
fentiekben ismertetett hulladékgazdálkodási tevékenységet kívánja végezni Bátonyterenye település
nyugati részén található Ipari Parkban, évi 50.000 tonna mennyiségben. A telephelyen 50.000
tonna/év mennyiségben tervezik a Li-ion akkumulátor gyártásából származó nem veszélyes (6.000
tonna/év) és veszélyes (44.000 tonna/év) hulladékok telephelyi gyűjtését és kezelését.
A szilárd halmazállapotú hulladékok big-bag zsákban, míg a folyékony/iszapszerű hulladékok IBC
tartályban kerülnek majd beszállításra a telephelyre. A mérlegelést követően a hulladékok
anyagfajtánként, hulladékazonosítóval ellátott tároló helyre kerülnek. A tárolásukhoz az 1.500 m2-es
külső tároló (raktár), ill. a csarnoképületen belül pedig egy ~ 3.500 m2-es terület áll rendelkezésre. A
tárolóhelyeken az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek
összes befogadó kapacitása 10.000 tonna.
A technológia telepítése során nagyobb mennyiségben jellemzően csomagolási jellegű hulladékok
keletkeznek, amelyek a szennyezettségtől függően lehetnek veszélyes, ill. nem veszélyes hulladékok.
Az üzemelés szakaszában a létesítményben a hulladék kezelési tevékenység során keletkező egyéb
hulladékok, továbbá a munkagépek/berendezések karbantartásból származó veszélyes és nem
veszélyes hulladékok, ill. kommunális hulladékok képződésével lehet számolni. Felhagyás esetén az
építési-bontási

hulladékok

mellett

az

átvett,

de

még

nem

kezelt,

ill.

nem

értékesített

hulladékok/termékek meglétével is számolni kell. A telephelyen a felhagyási tevékenységet követően
hulladék, ill. haszonanyag (termék) nem maradhat.
Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység bevezetése kapcsán a Kormányhivatal az
alábbiakra hívja fel a figyelmet:

•

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. § (2) bekezdése
alapján tájékoztatom továbbá, hogy gyűjtési, előkezelési és hasznosítási művelet - ha törvény
vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a környezetvédelmi hatóság által kiadott
hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.
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•

Az engedélykérelmi dokumentációt a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba
vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
alapján kell a Kormányhivatalnak megküldeni engedélyezés céljából.

•

A Ht. 4. §-ában foglaltaknak megfelelően a 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.

•

A telephely kialakításánál figyelembe kell venni az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásait.

Fentiek alapján Kormányhivatal megállapítja, hogy a SungEel Hitech Hungary Kft. 3070
Bátonyterenye 941/29 hrsz-ú telephelyén a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, a
tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető, valamint a
tevékenység bevezetése során hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem
feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
A Kormányhivatal véleményét a Ht., 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet alapján adta meg.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) alapján
„22. § (1) A területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése,
teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és
működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem
rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) alapján „Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak
engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit
az 5. melléklet tartalmazza.”
Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az alábbiakra hívja
fel a figyelmet:
1. Az újonnan tervezett pontforrások létesítésére vonatkozóan be kell nyújtani a levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet] 22. § (1) bekezdése alapján a létesítési engedélykérelmet, ugyan ennek
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kormányrendeletnek

az

5.

melléklete

szerinti

tartalommal,

legkésőbb

az

építési

engedélykérelemmel egyidejűleg, külön eljárás keretén belül.
2. A kivitelezési munkafolyamatok során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki
intézkedések végrehajtásával az építtetőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie a diffúz
levegőterhelés minimalizálása érdekében.
3. Az

építési

hulladék

elszállítását

zárt

konténerben

vagy

kiporzást

és

kiszóródást

megakadályozó szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.
4. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a munkaterület, illetve a szállítási útvonalak
rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell.
5. A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban
előírt levegővédelmi követelményeknek!
6. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor
azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
7. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és
hatósági ellenőrzés során bemutatni.

A Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a levegő védelméről
szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:
A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:
Építkezéshez kapcsolódó közlekedési zaj
Az építési forgalom tervezett útvonala: a 21-es I. főútról és az összekötő útról történik. Az építkezés
kizárólag nappali megítélési időben fog zajlani, napi átlagos 5 nehézgépjárművel számolva. Az átlagos
napi forgalmi adatok alapján elvégzett számítások szerint a járulékos zajkibocsátás, ill. az abból eredő
zajterhelés a megközelítési útvonalak zajkibocsátását érdemben nem befolyásolja.
Üzemi tevékenységből származó zajkibocsátás és zajterhelés
A telephely zajkibocsátását, a szabadban működő zajforrásai, a telephelyre beszállítást végző
tehergépkocsik, a telephelyen belüli anyagmozgatást végző rakodógépek képezik. A domináns
zajforrások daráló és aprító gépek, ezek a gépek épületen belül kerülnek elhelyezése. A
munkafolyamatok zajkibocsátása változó, időszakos jellegű, ill. zajossága függ a különböző
hulladékoktól is.
Az elvégzett számítások alapján a létesítmény zajkibocsátásából eredő zajterhelés az egyedi
hangteljesítményszint adatoknak megfelelő hangteljesítményszintű berendezések üzemeltetése
esetén a vonatkozó határértékeknek megfelel.
Zajvédelmi szempontú hatásterület
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A telephely zajkibocsátásából eredő zajterhelést, ill. az üzem zajszempontú hatásterületét az IMMI
2018 zaj- és levegőszennyezettség térképező szoftverrel határozták meg. A Dokumentációban
számítással megállapításra került a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 5. és 6. §
szerint a zajvédelmi szempontú hatásterület. A 45 dB (A)-s hatásterület a telephely telekhatárain belül
marad, így a telephely telekhatárát jelölték ki zajszempontú hatásterületnek. A Társaság
bátonyterenyei telephelyének zajszempontú hatásterületén nem helyezkedik el védendő épület.

Közlekedési zaj
A tevékenységhez kapcsolódó gépjárműforgalom döntően az ott dolgozók személygépjármű
forgalmából, és a feldolgozandó hulladékok beszállításához kapcsolódik. Közúti szállításra kizárólag a
nappali megítélési időben kerül sor. Az ÁNF adatok alapján elvégzett számítások szerint a járulékos
zajkibocsátás, ill. az abból eredő zajterhelés a szállítási útvonalak zajkibocsátását érdemben nem
befolyásolja, érzékszervileg észre nem vehető változást jelent.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az alábbiakra hívja fel a
figyelmet:
1. Amennyiben az építési munka valamely fázisa során a zajterhelési határértékek túllépése
számítható,

annak

betartása

műszakilag

vagy

munkaszervezési

megoldással

nem

megoldható, akkor a kivitelezőnek felmentés és túllépés alóli engedélyt kell kérnie a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm.
rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáció
benyújtásával a Környezetvédelmi Hatóságtól.
2. A kivitelező és üzemeltető a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari
tevékenység, az üzemeltetés és a szállítás ideje alatt köteles betartani.
3. A szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető
legkisebb legyen.
4. Lehetőség szerint kisebb zajteljesítményű gépeket és berendezéseket kell alkalmazni továbbá
zajszegény építési technológiát kell választani.
5. A zajosabb munkafázisokat 8-16 óra közötti időszakra kell időzíteni.
6. A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos
tevékenységeket.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
[továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet]13. § (1) bekezdése alapján: A kivitelező felmentést
kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi
hatóságtól.
A Kormányhivatal véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki.
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Táj- és természetvédelmi szempontból:
A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:
A tevékenységgel érintett Bátonyterenye 941/29 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 érint.
Továbbá az ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000
hálózatnak nem része, és a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.)
KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érinti.
Az ingatlan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvényben lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének nem része.
A

tevékenység

a

fenti

javaslatok

alkalmazásával

a

táj-és

természetvédelmi

érdekekkel

összeegyeztethető. A javaslatokat az alábbi jogszabályhelyek értelmében tettem:
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. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély
nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.
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.

Természetvédelmi szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az alábbiakra hívja fel a
figyelmet:

1. A tevékenység során védett-, fokozottan védett fajok egyedei és élőhelyei nem károsodhatnak.
2. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.
3. Az építéshez kapcsolódó területrendezés során szükségessé váló gyepfeltörést, cserjeirtást,
fakivágást fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között indokolt végezni.
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4. A létesítés során védett kétéltűek, hüllők, kisemlősök védelme érdekében javasolt a munkaárkok
műszakilag indokolható legrövidebb időtartamú nyitva tartása.
5. A munkaárkokból a beleesett vagy beletelepült állatokat – különösen a védett kétéltűeket,
hüllőket, kisemlősöket – naponta és a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen
szabadon kell engedni.
6. A beavatkozás során bolygatott felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani.
7. A bolygatott felszíneken az özönnövények és allergén növényfajok megjelenését,
megtelepedését, terjedését szükség esetén mechanikai módszerekkel meg kell akadályozni.

Földtani közeg védelme és Kármentesítési szempontból:
A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:
Tárgyi terület a Kormányhivatal nyilvántartása alapján kármentesítést nem érint.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.(a továbbiakban: Kt.)
6. § (1) alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és
igénybevételt idézzen elő. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb
megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb
technikát kell alkalmazni.
A Kt. 101 §. (2) alapján a Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén
minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve
további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

A tervezett tevékenység nem szerepel a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet az „üzemi terv készítésére kötelezettek”
felsorolásában,

melynek

értelmében

üzemi

vízminőségi

kárelhárítási

terv

benyújtására

a

Környezethasználó nem kötelezett.

Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból a tevékenység kapcsán a Kormányhivatal az
alábbiakra hívja fel a figyelmet:

1.

A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb
mértékű

környezetterhelést

és

igénybevételt

idézzen

elő.

Megfelelő

biztonsági

intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok
földtani közegbe történő bejutását.

Fentiek alapján az előzetes vizsgálati eljáráshoz kármentesítés és földtani közeg védelme
szempontjából a Kormányhivatal hozzájárul.
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Népegészségügyi szempontból:
Jogelőd NO/KVO/864-7/2021. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt a környezet- és településegészségügyre, 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/0581-3/2021. számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal döntése
kiadásánál figyelembe vett.
A Népegészségügyi Főosztály NO/NEF/0581-3/2021. számú szakvéleményében az alábbiakat
állapította meg:
„A SungEel Hitech Hungary Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48.)
megbízásából IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. (székhely: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.) által
készített nem veszélyes és veszélyes hulladékgyűjtő, előkezelő és hasznosító telephelyre (3070
Bátonyterenye, 941/29 hrsz.) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt áttekintettem.

A dokumentációban foglaltak alapján, a telephelyen folytatott tevékenységnek jelentős környezet
egészségügyi hatása nincs.

Fentiek alapján jelen ügyben közegészségügyi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás
lefolytatását nem tartom szükségesnek. ”

Kulturális örökség védelmi szempontból:
Jogelőd NO/KVO/941-29/2021. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 4. pontjában megjelölt, a kulturális örökség (nyilvántartott
műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek,
védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére vonatkozó szakkérdés
tekintetében szakvéleményt kért a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályától (a továbbiakban:
Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály).
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Az

Építésügyi

Hatósági

és

Örökségvédelmi

Osztály

NO/EPFO/304-2/2021

számú

szakvéleményében az alábbiakat állapította meg, melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál
figyelembe vett.:
„A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 62/A §
értelmében a tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja
a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi Hatósági
és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal).

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I.
táblázat 4. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyben Kormányhivatal tájékoztatja
kérelmezőt, hogy amennyiben tárgyi beruházás Kötv. 7. § 20. pontja értelmében nagyberuházásnak
számít, akkor előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) kell készíteni, amit a
földmunkával járó tevékenység engedélyezésére vagy a földterület megszerzésére irányuló azon
első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár
vagy szakhatóságként vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik. Ez esetben a szükséges
régészeti feladatellátást az ERD ismeretében lehet vizsgálni.

Az ERD-ről a Kötv. 23/C-D szakasza, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 68/2018 (IV.9) Korm. rendelet 40. szakasza rendelkezik.”
*
A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5.
számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységét, valamint a
várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, valamint a
Kormányhivatal az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot
nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat
elvégzését nem tartották szükségesnek.
A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta és megállapította, hogy a tervezett beruházás nincs
összhangban a létesítés helye szerinti Bátonyterenye Város településrendezési eszközeivel,
azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési,
hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem előterjesztéséig megteremthető.
A Dokumentációban és kiegészítésében nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan
adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint minősített
adat, vagy amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez.
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A Kormányhivatal 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, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.
Tárgyi ügyben a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül döntést
hozott.
A Kormányhivatal a határozatot, a Kvtv. 71. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján
közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján megküldi a
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Jegyzőjének, aki köteles a határozat kézhezvételét
követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.
Bátonyterenye Város Önkormányzatának Jegyzője a határozat közzétételét követő öt napon
belül tájékoztatja a Kormányhivatalt 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] 1. mellékletének 35. pontja alapján került megállapításra. Kérelmező
az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.
A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (Kp.)
rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1)
bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. §
(1)-(2) bekezdésén, a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó
nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendelet 6.§ (1) bekezdésén, valamint az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1)
bekezdésén alapul.
A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv.
62. § h) pontja szerint illeti meg a Kérelmezőt.
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.
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A Kormányhivatal a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen
eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részére is megküldi.

A Kormányhivatal jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének
szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi
Információs Rendszerben.
A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. §-a
szabályozza. A Kormányhivatal környezet- és természetvédelmi hatáskörét és illetékességét a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.
Jelen határozat a Kormányhivatal 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.
Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.
Salgótarján, 2021. április 8.
Dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Nógrád Megyei
Kormányhivatal
2021.04.08
14:41:22 +02'00'
Dr. Ispán Eszter
főosztályvezető
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A határozatot
Kapják:

Címzett neve, levelezési címe

Postázás
módja

1.

SungEel Hitech Hungary Kft.
26200774

CK.

2.

IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
12157817

CK.

3.

Bátonyterenye Város Önkormányzatának Jegyzője
BTVO

HK.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály
KDVVH + FKI

HK.

4.

5.

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
NMKI

HK.

6.

NMKH Népegészségügyi Főosztály
NMKHNSZSZ

HK.

NMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi
Hatósági és Örökségvédelmi Osztály
STIEPHIV

HK.

7.
8.

OKIR

-

9.

Honlap
https://nmkh.hu/nmkh39/nmkh-foosztalyok/agrarugyi-eskornyezetvedelmi-foosztaly/kornyezetvedelmi-osztaly/
kornyezetvedelem-hirei-hirdetmenyei/572-sungeel-hitech-hungarykft

10.

KAB Hirdetőtábla

-

11.

Irattár

B.
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