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H A T Á R O Z A T

A Nógrád  Vármegyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi Osztálya (a

továbbiakban: Kormányhivatal) a  SungEel Hitech Hungary Kft.  (székhely: 2310 Szigetszentmiklós,

ÁTI Sziget Ipari Park 48., adószám: 26200774-2-13; KÜJ száma: 103 601 399; KTJ száma: 102 890

980,  a  továbbiakban:  Környezethasználó)  által  meghatalmazott  IMSYS Mérnöki  Szolgáltató  Kft.

(székhely: 1033 Budapest, Mozaik u. 14/a.) kérelmére, a Bátonyterenye 941/29 hrsz. alatti telephely

teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata alapján

környezetvédelmi működési engedélyt ad 

a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.

I.

ALAPADATOK

1. Környezethasználó 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

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: 06 32 795 188  Fax: 06 32 795 170

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu 
KRID: 446270378
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KTJ: 102 890 980

KÜJ: 103 601 399

2. A tevékenység ismertetése:  

„Környezethasználó 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

foglalkozó dél-koreai tulajdonú Kft. Szigetszentmiklós és Bátonyterenye településen. A telephelyen 28

000  tonna/év  mennyiségben  végzi  a  Li-ion  akkumulátor  gyártásából  származó  nem veszélyes  és

veszélyes hulladékok (fémtartalmú) telephelyi  gyűjtését  és kezelését.  Ebből megközelítőleg 23 500

tonna/év, a veszélyes, ill. 4 500 tonna/év a nem veszélyes hulladék mennyisége.”

A telephelyen folytatott tevékenység:

 3832 ('08) Hulladék újrahasznosítása

 3811 ('08) Nem veszélyes hulladék gyűjtése

 3821 (’08) Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

 3812 (’08) Veszélyes hulladék gyűjtése

 4677 (’08) Hulladék nagykereskedelem

A telephelyi hulladékgazdálkodási tevékenység főbb lépései:

 ipari termelőktől származó nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása

 (készletezése),

 szükség szerinti előkezelése (pl. válogatás, darabolás, vágás),

 hulladék feldolgozása (majd minősítése a Ht. 9.§-a szerint),

 másodlagos hulladékok, ill. késztermék átmeneti készletezést követő közúti

 kiszállítása.

Válogatás

A  telephelyre  beszállított,  ill.  feldolgozásra  kerülő  hulladék  szükség  szerinti  válogatása  kézi

munkaerővel történik, mely során az idegen anyagok, a feldolgozásra nem kerülő fémhulladékok (pl.

tiszta  alumínium  vagy  réz  tekercs)  kiválogatásra  kerülnek.  Az  idegen  anyagokat  munkahelyi

gyűjtőhelyen  gyűjtik,  míg  a  tiszta  fémhulladékot  változatlan  formában  értékesítik  fémkereskedő

részére.

Darabolás, vágás

A feldolgozó berendezésbe történő hatékony adagolhatóság érdekében szükség szerint a kezelésre

kerülő hulladékot (elsősorban anód/katód tekercsek) darabolni kell, mely kéziszerszámokkal történik.

A telephelyre beszállított cella és modul hulladék esetében a feldolgozás első lépése az egyes cellák

tetejének a levágása megfelelő célszerszámmal, majd a „Jelly roll” kiszedése a cellaházból. A „Jelly

roll”-t a további feldolgozásig hordóban tárolják, míg a másodlagos hulladékként keletkező cella házat,

2



                                                                                                              
ill. tetőt big-bag zsákban gyűjtik, és arra engedélyezett fémkereskedő (hulladékgazdálkodó) részére

értékesítik 19 12 03 HAK kód (nem vas fémhulladék) alatt.

Töltésmentesítés (cella)

A töltött állapotban – elsősorban forgalomból – átvett Li-ion akkumulátor hulladékot, a feldolgozási

folyamat előtt, első lépésként töltés mentesíteni kell, mely folyamathoz meghatározott 2%-os sós vizes

fürdőben sütik ki a cellákat, modulokat. Az előbbiek érdekében kb. 5 napig tárolják ezen sós vizes

fürdőben a hulladékot, mely idő alatt az a töltöttségét elveszíti, ezt követően a cellákat kiveszik és a

hulladék feldolgozási folyamat megkezdéséig megfelelő gyűjtőedényzetben gyűjtik, ahol kiszárad. A

hulladék csak száraz állapotban kerülhet feldolgozásra.

A  fentiekben  jelzett  folyamathoz  10  db  edényzet  került  elhelyezésre,  melyhez  kapcsolódóan  kb.

havonta 1 alkalommal szükséges a vizet pótolni. Az elhasznált, szennyezett folyadékot – hulladékként

kezelik és gyűjtik – melyet engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezet részére adnak át. A

fentiekben ismertetett folyamat a többi hulladékgazdálkodási folyamattól elkülönítve, egy külön álló

helyiségben történik.

Hulladék feldolgozása (aprítás, szeparálás)

A feldolgozási folyamat első lépéseként a tárolóhelyről a hulladékokat (katód, anód és Jelly roll) az

adott  technológiai sorhoz szállítják targonca segítségével.  Az aprítási  és szeparálási  folyamat egy

teljesen  zárt  rendszerben,  automatikusan  megy  végbe,  mely  megfelelő  hatékonyságú

porelszívóval/leválasztókkal van felszerelve.

A feldolgozási folyamat első lépése az aprítás, mely műveletet végző berendezésbe szállítószalag

segítségével kerül a hulladék. Az aprítást követően szintén szállítószalag használatával, a már aprított

hulladék  egy  nagy  teljesítményű  zúzógépbe  kerül,  mely  az  így  beadagolt  hulladékot  5-8  mm

szemcseméretűre aprítja. Ezen folyamatot követően egy vibrációs rosta segítségével választják ki az

idegen  anyagokat,  ill.  különböző  szemcseméretű  anyagokat  (hulladékokat).  A  jelzett  aprító/daráló

berendezésekből  összesen  5  db  áll  rendelkezésre  a  telephelyen,  melyeket  a  további  zártság

biztosítása  érdekében  „dobozolnak”,  vagyis  kívülről  is  „becsomagolják”  ezen  gépeket,  hogy  a

feldolgozási folyamat során keletkező finom por semmilyen formában ne tudjon a csarnok légterébe

kerülni.

A katód hulladék feldolgozási folyamat során kétféle anyag keletkezik, vagyis egy finom összetételű

fémoxid (fekete) por, mely az összetételét tekintve Ni, Co, Li és Mn elemekből áll, ill. HLOP powder

fantázianéven biztonsági adatlappal rendelkezik. A fentiekben jelzett fémoxid por esetében teljesül a

Ht. 9.§-a szerinti hulladékstátusz vége (EoW), vagyis az előbbiek alapján nem hulladékként, hanem

termékként, a hivatkozott biztonsági adatlappal kerül kiszállításra az anyag. A termék tárolása csak

ADR minősített big-bag zsákokban történhet, melyet a biztonsági adatlap alapján megfelelő felirattal,

jelöléssel  (lásd  CLP)  látnak  el.  A  folyamat  során  másodlagos  hulladékként  alumínium  darálék

keletkezik, melyet fémkereskedők részére értékesítenek.
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Az anód hulladék feldolgozása során a szeparálást követően szintén kétféle anyag keletkezik, ilyen a

grafitpor, ill.  a rézdarálék, mely másodlagos hulladékként kerül hulladékgazdálkodó részére további

kezelés céljából átadásra. Amennyiben a grafitpor esetében teljesülnek a Ht. 9.§-a szerinti feltételek

(vevő,  megfelelő hasznosítási  cél)  abban az esetben, már nem, mint  hulladék,  hanem termékként

kerül  az  is  értékesítésre,  melynek  igazolásához  szükséges  dokumentumokkal  rendelkezni  kell

(megállapodás termék vásárlásra, megfelelősségi nyilatkozat, biztonsági adatlap stb.).

„Jelly roll” nevezetű hulladék darálása és szeparálás során szintén két frakció keletkezik, az egyik a

katód hulladéknál  keletkező feketepor összetételével  hasonló  fémoxid  por,  míg a második  frakció

alumíniumot  és  rezet  vegyesen  tartalmazó  darálék  (műanyag  szennyezéssel).  A  folyamat  során

keletkező anyagokat big-bag zsákban gyűjtik, amennyiben a zsák több mint 90%-ban megtelt az adott

anyaggal abban az esetben, a berendezés működését leállítják, ill. a zsákokat kicserélik.

Tevékenység alapadatai

Kapacitás

A felülvizsgálati időszakban a telephely kapacitása, évente 28 000 tonna volt. Ebből a nem veszélyes

hulladék 18 tonna/nap, ami évente 4 500 tonna és 94 tonna/nap veszélyes hulladék, ami 23 500 tonna

évente.

Üzemidő

A telephelyen a technológia és munkagépek üzemelése két műszakban történik 06:00-00:30 között Az

első műszak, 06:00 és 15:00 óra között, míg a második műszak 15:30 és 00:30 tart.

Létszám

A  Társaság  197  munkavállalóval  rendelkezik,  ebből  egyszerre  maximum  120  tartózkodik  a

telephelyen. A fizikai dolgozók száma 175, ebből 11 targoncavezető, az irodai dolgozók száma pedig

22.

II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

I. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

1) Környezethasználó az az NO/KVO/1938-6/2021. helyhez kötött légszennyező pontforrásokra

vonatkozó  engedéllyel  rendelkezik,  melynek  kibocsátási  határértékeit  az  NO/KVO/1938-

6/2021. számú határozat melléklete tartalmazza, aminek betartását biztosítani kell.

2) A levegő terhelésének minimalizálása érdekében  a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.

23.)  Korm.  rendeletben  [a  továbbiakban:  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet]  előírt

levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni.

3) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30§ alapján, valamint a környezet védelmének általános

szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §  (3)  alapján igazolja 30 napon belül, hogy a

zavaró bűzzel járó tevékenységet a legjobb technika alkalmazásával végzik.

4) A  diffúz  forrás  kialakulásának  elkerülése  érdekében  a  keletkezett  szennyezőanyagok

gyártócsarnokból  és  a  raktárcsarnokból  történő  kijutását  meg  kell  akadályozni,  a

munkavégzést és a tárolást zárt nyílászáróknál kell végezni.
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5) A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell  dokumentálni és

hatósági ellenőrzés során bemutatni.

6) A  rendkívüli,  váratlan  levegőszennyezés  elkerülése  érdekében  a  technológiai  előírások

betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell.

Rendkívüli,  váratlan  légszennyezés  bekövetkezése  esetén  a  légszennyező  pontforrás

üzemeltetését azonnal fel kell függeszteni. 

7) Tilos a légszennyezés és a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

8)  Engedélyes köteles betartani a levegővédelmi követelményeket. 

9) A  légszennyező  pontforrások  üzemelését  a  környezet  veszélyeztetését  kizáró  módon,  a

vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell  végezni.  Az üzemeletetés során

bekövetkező  havária  esetén  a  Kormányhivatalt  haladéktalanul,  a  hivatal  honlapján

közzétett (jelenleg: 06-70/504-59-90-es) telefonszámon értesíteni kell.

10) Amennyiben Környezethasználó új technológiát, vagy új pontforrást kíván létesíteni, köteles

létesítési engedélyt kérni Kormányhivataltól.

11) A  raktárcsarnokokban  és  az  üzemcsarnokokban  a  levegő  terheltség  szintjét

folyamatosan  monitoringozni  kell,  amennyiben  akkumulátor,  valamint  a  keletkező

hulladékok  számára  kialakított  raktárcsarnokokban,  vagy  az  üzemcsarnokokban  az

egészségügyi  határértéket  meghaladó  levegőterheltség  tapasztalható  alakítson  ki

elszívó  berendezést  és  nyújtsa  be  a  helyhez  kötött  légszennyező  pontforrás

engedélyezéséhez szükséges dokumentumokat Kormányhivatal részére. 

II. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

1) A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet  11.  §  (5)  bekezdése alapján minden olyan változást,  mely  az üzemi létesítmény

zajkibocsátásának  változását  eredményezi,  köteles  a  területileg  illetékes  hatóságnak  30

napon belül írásban jelenteni, a változás okainak részletezésével.

2) Amennyiben  a  telephelyen  belül  új  technológia  bevezetésére,  korszerűsítésére,  vagy

berendezések és részegységek cseréjére és felújítására kerül sor, a tevékenységet akusztikai

tervezés  mellett,  a  létesítmény  zajkibocsátásának  csökkentését  eredményező  módon  kell

végezni.

3) A létesítmény  zajkibocsátását  befolyásoló  felújítás  vagy  korszerűsítés,  üzemi  technológiai

telepítés  befejezését  közvetlen  a  környezeti  zajkibocsátást  műszeres  mérésekkel  kell

ellenőrizni,  a  mérési  eredményeket  tartalmazó  szakvéleményt  a  területileg  illetékes

hatóságnak meg kell küldeni.

4) A  szállítási,  fuvarozási  útvonalakat  úgy  kell  megválasztani,  hogy  hatásterületük  a  lehető

legkisebb legyen.

5) A munkavégzés  során  kerülni  kell  a  fölösleges,  effektív  munkavégzéssel  nem járó  zajos

tevékenységeket.

III. Klímavédelmi szempontból: 

1) Az éghajlati tényezők változásának hatását kiemelten kell vizsgálni.
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2) A jelentősebb szabadtéri  folyamatoknál  a  meteorológiai  körülményeket  üzemnaplóban kell

vezetni.

IV. Táj- és természetvédelmi szempontból:

1) Az üzemeltetést a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.

2) Az üzemeltetés során a telephelyen lévő cserjék és fák a műszakilag indokolható legnagyobb

mértékben kímélendők.  A szükségessé váló cserjeirtást,  fakivágást  a fészkelési  és vegetációs

időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között kell végezni.

3) A telephelyről a felszín alatti  vagy a felszíni vizekbe, különösen a Zagyvába, az élővilágot

veszélyeztető, károsító anyag nem kerülhet.

4) Az  üzemeltetés  során  a  területen  fészkelő  füsti  fecske  (Hirunda  rustica)  fészkelőhelyei

megtartandók.  Amennyiben  a  védett  madarak  fészkelőhelyének  megszüntetése  szükségessé

válik, azt csak a természetvédelmi hatóság engedélye alapján lehet végezni!

5) A telephelyen található épületekbe, építményekbe, infrastrukturális elemekbe (pl. aknákba) a

védett  hüllők,  kétéltűek betelepedését vagy véletlen beleesését műszaki megoldásokkal el  kell

kerülni.  Ennek megoldási  módját  előzetesen egyeztetni  szükséges a természetvédelmi  kezelő

Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: BNPI). A telephelyen található épületekbe,

építményekbe, infrastrukturális elemekbe (pl. aknákba) betelepedett vagy véletlen beleesett védett

hüllők, kétéltűek kimentését a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni. Ebbe a tevékenységbe

a BNPI illetékes szakembereit be kell vonni.

6) Megfelelő  műszaki  megoldásokkal  meg  kell  akadályozni,  hogy  a  tüzivíztározóba  állatok,

különösen  védett  állatok  beleessenek,  vagy  beletelepüljenek.  A  tüzivíztározóba  esetlegesen

beleesett vagy betelepült állatok kijutását megfelelő műszaki megoldásokkal biztosítani kell. Ennek

megoldási módját előzetesen egyeztetni kell a BNPI-vel.

7) A tüzivíztározóban kétéltűek által  lerakott  peték vagy kikelt  lárvák (pl.  ebihalak)  észlelése

esetén  az  állatok  kifejlődési  időszaka  alatt  (április  1.  és  július  15.  között)  a  tározóban  a

kifejlődéshez  szükséges  vízmennyiséget  biztosítani  szükséges,  kivéve  a  havária  helyzet

elhárításához szükséges vízmennyiséget.

8) Az  üzemeltetéshez  szükséges  elektromos  áram  hálózatot  a  műszakilag  indokolható

legnagyobb arányban földkábellel javasolt kiépíteni.

9) Az elkerülhetetlen  elektromos  szabadvezetékek,  és  szabad  elektromos  csatlakozások  (pl.

transzformátor) esetén a védett madarak áramütés elleni  védelmét biztosító megoldásokat kell

alkalmazni. Ajánlott a PÖYRY ERŐTERV ZRt. által elkészített  VÁT-H21 TÍPUSTERV: Villamos

Ágazati  Típusterv középfeszültségű szabadvezetéki  hálózatokra  típustervben szereplő műszaki

paramétereket figyelembe venni.

10) A kiásott  munkagödröket,  munkaárkokat  a  műszaki  és  technológiai  lehetőségek szerint  a

leggyorsabban  vissza  kell  temetni.  A  hosszabb  ideig  felügyelet  nélkül  nyitva  maradó

munkagödröket,  munkaárkokat  megfelelő  módon le  kell  fedni,  hogy azokba állat  ne eshessen

bele.

11) A  kiásott  munkagödrökbe,  munkaárkokba  betelepült  vagy  beleesett  védett  hüllőket,

kétéltűeket,  kisemlősöket  naponta és a betemetés,  betöltés előtt  ki  kell  menteni  és megfelelő

élőhelyen szabadon kell engedni.
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12) A megvilágítás  kialakításánál  az országos településrendezési  és  építési  követelményekről

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontját figyelembe kell venni.

13) Növénytelepítés  esetén  őshonos,  valamint  a  terület  potenciális  vegetációjának  megfelelő

növényekből kell válogatni.

14) Az  üzemeltetés  során  az  inváziós  és  allergén  növényfajok  megtelepedését,  elterjedését

kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növényeket rendszeresen kell irtani.

15) Az özönnövények kaszálását – további területek megfertőzésének elkerülése érdekében – a

növények magjainak beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítve kell elvégezni. A levágott

virágzó  hajtásokat  össze  kell  gyűjteni  és  a  kényszer  magérlelést  meg  kell  akadályozni  (pl.

földtakarás alkalmazásával).

16) Az  időbeli  korlátozásoktól  eltérni  kizárólag  különösen  indokolt  esetben,  a  BNPI

szakembereivel  a  helyszínen  történt  előzetes  egyeztetés  eredményétől  függően  lehetséges;

abban az  esetben,  ha  a  tevékenység,  beavatkozás  természetvédelmi  érdekek  sérelme nélkül

megvalósítható.  Az  egyeztetésről  írásos  feljegyzést  kell  készíteni  és  a  természetvédelmi

hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni.

V. Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:

1) A telephelyen folytatott tevékenységre  vonatkozóan be kell nyújtani  a Kormányhivatal

részére a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.

26.) Korm. rendelet 6. § (4) alapján – az alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológiát

tekintve  –  az  1.  számú  mellékletben  foglaltak  szerint  összeállított  üzemi  kárelhárítási

jóváhagyásra.

Benyújtási határidő: 2023. május 30.

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

mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.

3) A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a

külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell

alkalmazni.

4) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók,  ott  csak olyan anyagok

helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem

károsítják.

5) Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező

szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.

6) A  föld  igénybevételével  járó  tevékenység  befejezése  után  –  jogszabály  vagy  hatósági

határozat  rendelkezése  szerint  már  a  környezethasználat  során  is  –  a  terület  ütemezett

helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója

köteles gondoskodni.

7) A  Környezethasználó  köteles  a  környezetkárosodás  bekövetkezése  esetén  minden

lehetséges  intézkedést  megtenni  a  környezetkárosodás  enyhítése,  a  kárelhárítás,  illetve

további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

8) Figyelembe véve, hogy a területen végzett talaj és talajvízminta vizsgálatok eredményi

több  mintában  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz  szennyezéssel  szembeni
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védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.

14.)  KvVM-EüM-FVM  együttes  rendeletben  meghatározott  (B)  szennyezettségi

határérték túllépést mutattak, a Kormányhivatal a  felszín alatti vizek védelméről  szóló

219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  19.  §  (2)  bekezdése  alapján  kivizsgálási  eljárást

kezdeményez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági

Osztályán  (1081  Budapest,  Dologház  u.  1.)  a  környezetkárosodás  megállapítása

érdekében.

9) Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  kivizsgálást  követően  felmerülő  kármentesítési

kötelezettség  esetén,  a  telephelyen  folytatott  tevékenység  a  kármentesítési

munkálatokat  nem  akadályozhatja.  A  területen  tervezett  további  beruházást,  illetve

bármiféle  tevékenységet  csak  az  esetleges  kármentesítési  munkálatok  figyelembe

vételével lehet végezni.

VI. Hulladékgazdálkodási szempontból:

1) Tevékenységet kizárólag a mindenkor érvényben lévő hulladékgazdálkodási engedély

(jelenleg NO/HGO/1407-20/2022.) előírásainak betartásával lehet végezni.

2) A hulladékhasznosítási  tevékenységre  vonatkozóan minőségbiztosítási  rendszert  kell

kialakítani  és  működtetni  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a

továbbiakban: Ht.) 10.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

Teljesítési határidő: kézhezvételtől számított 3 hónap, de legkésőbb 2023. július 1.

VII. Népegészségügyi szempontból:

1) A tevékenységet úgy kell  végezni,  hogy ne szennyezze a felszín alatti  és felszíni vizeket,

valamint  a  körülötte  elhelyezkedő  földtani  közeget,  a  tevékenység  végzése  során  valamennyi

vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.)

Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) korm. rendelet

előírásait be kell tartani.

2) A  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízlétesítmények

védelméről  szóló 123/1997.  (VII.18.)  Korm.  rendeletben  foglaltak  alapján  fontos  a  talaj-  vagy

talajvízszennyezés  elkerülése,  a  felszín  alatti  vizek  jó  minőségi  és  mennyiségi  állapotának

biztosítása,  aminek  érdekében  valamennyi  vonatkozó  előírást  be  kell  tartani  a  tevékenység

végzése során és a hozzá kapcsolódó ipari szennyvíz gyűjtése során.

3) A tevékenységet  végzők  számára  az  ivóvíz  minőségi  követelményeiről  és  az  ellenőrzés

rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.

4) A dolgozó részére a munkajellegének megfelelő öltöző-fürdőt kell biztosítani a munkahelyek

munkavédelmi  követelményeinek minimális  szintjéről  szóló  3/2002.  (II.8.)  SzCsM-EüM együttes

rendelet 18. és 19. §-a alapján.

5) A  munkáltató  köteles  biztosítani,  hogy  a  munkavállaló  ne  étkezzen,  ne  igyon,  és  ne

dohányozzon a munkahelyen, illetve olyan helyiségben, ahol kémiai kóroki tényezők kockázatával

kell  számolni.  Továbbá  a  munkáltató  köteles  a  munkavállaló  számára  megfelelő  védőeszközt

biztosítani, valamint az elsősegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeit.
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6) A veszélyes anyagokkal,  keverékekkel végzett  tevékenység során be kell  tartani  a kémiai

biztonságról  szóló 2000. évi  XXV. törvényben (továbbiakban Kbtv.)  és valamennyi  végrehajtási

rendeletében foglaltakat.

7) A veszélyes  anyaggal,  keverékkel,  az  ezekkel  végzett  tevékenység során az  anyagok és

keverékek  osztályozásáról,  címkézéséről  és  csomagolásáról  szóló  1272/2008/EK  európai

parlamenti  és  tanácsi  rendeletben  és  a  vegyi  anyagok  regisztrálásáról,  értékeléséről,

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról,

az 1999/45/EK irányelv módosításáról,  valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet,  az 1488/94/EK

bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a

2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1907/2006/EK európai parlamenti

és tanácsi rendeletben foglaltakat be kell tartani.

8) A veszélyes anyaggal és keverékkel végzett foglalkozásszerű tevékenység a Kbtv. 28. §-a

alapján csak az anyagra, keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

9) A Kbtv.  20.  § (3) bekezdése szerint  a veszélyes anyaggal,  illetve a veszélyes keverékkel

kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és

más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne

idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.

10) A hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell  tartani  a hulladékokról szóló  2012. évi

CLXXXV.  törvény  és  a  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  egyes  tevékenységek  részletes

szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm, rendelet előírásait.

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOKRA ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1.  A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/17247-4/2022.ált. számú  szakhatósági

állásfoglalásában az alábbi előírásokkal járult hozzá:

„vízügyi  és  vízvédelmi  szakhatóságként  elfogadom,  továbbá  a  Dokumentáció

elbírálásához – az abban foglaltak alapján – az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

1. Az üzemeltetés alatt lévő vízilétesítmények műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.

2. A vízilétesítményeket  a  mindenkor  érvényes  vízjogi  üzemeltetési  engedélyekben  foglaltak

szerint kell üzemeltetni.

3. A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell  tartani a felszín alatti

vizek védelméről szóló rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló

rendelet előírásait, a továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a

felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

4. A tevékenységek folytatásakor a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan

veszélyforrást  jelentő  létesítmények  műszaki  védelmének  rendszeres  ellenőrzéséről  és

karbantartásáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
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5. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell  végezni,

hogy a  földtani  közeg,  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

vízszennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  határértékekről  és  a  szennyezések

méréséről  szóló  rendelet  mellékleteiben  megállapított  (B)  szennyezettségi  határértékeket

meghaladó minőségromlást.

6. A  telephelyen  esetlegesen  elfolyó  szennyezőanyagot  haladéktalanul  fel  kell  itatni,

összegyűjteni  és  veszélyes  hulladékként,  arra  alkalmas  gyűjtőedényben  gyűjteni  az

elszállításig.

7. A tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti víz viszonyainak káros megváltozását.

8. Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.

9. Szennyeződhető csapadékvíz csak tisztítás után vezethető a Zagyva-patakba.

10. A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén a

kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet

és a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni.

11.  Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra azonnal be kell jelenteni a

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben

meghatározott  kapcsolattartási  módok valamelyikén.  Szennyezés észlelése  esetén,  annak

megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának a felszín alatti

vizek védelméről szóló rendelet alapján kell intézkednie.

12. A telephely  területén  veszélyes  anyag átmeneti  tárolása,  átfejtése  csak  környezetvédelmi

megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.

13. A tárgyi telephelyen végzett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának megfigyelése

érdekében   monitoring  rendszert  kell  kiépíteni  .   A  monitoring  terv  benyújtásának

határideje: jelen határozat véglegessé válását követő 2 hónapon belül  .  

Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

 Monitoring kutak megvalósítása és  üzemeltetése  vízjogi  engedély  köteles tevékenység.  A

vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélye a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges

dokumentáció  tartalmáról  szóló  41/2017.  (XII.  29.)  BM  rendeletben,  valamint  a

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-

ában előírt  mellékletek  csatolásával,  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  [a

továbbiakban:  Vgtv.]  33/G.  §  (1)  bekezdésének  figyelembevételével  kérhető  a  vízügyi

hatóságtól.”

2. A  Nógrád  Vármegyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 36200/1369-1/2022.ált. számú

szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához hozzájárult:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztály  (3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.)

megkeresése alapján a SungEel Hitech Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park
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48., a továbbiakban: Ügyfél) által meghatalmazott IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. (1033 Budapest,

Mozaik  út  14/a.)  kérelmére  a  Bátonyterenye,  941/29  hrsz.  alatti  telephelyre  vonatkozó  környezeti

hatásvizsgálati  eljárásban  az  engedély  megadásához  az  ipari  baleseteknek  és  a  természeti

katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével  kapcsolatos  katasztrófavédelmi  szempontból  az

alábbi

f e l t é t e l l el  j á r u l o k  h o z z á:

1. A telephelyen maximálisan 300 tonna NMC por kerülhet tárolásra, mely 1000 kg-os minősített

és megfelelő felirattal, jelöléssel ellátott Big-Bag zsákokba történhet. A zsákokban maximálisan

800 kg NMC por lehet jelen.

Az előzőekben rögzített feltételek teljesítésének határideje:   folyamatosan.  

A szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság

határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat

keretében támadható meg.”

3.  A  Kormányhivatal  NO/KVO/1884-7/2022.  számon  megkereste  Bátonyterenye Város

Önkormányzatának Jegyzőjét  a tervezett  tevékenység helyi  környezet-  és természetvédelemmel

kapcsolatos  önkormányzati  szabályozásával,  valamint  településrendezési  eszközökkel  való

összhangjának  megállapítása  érdekében. Bátonyterenye Város  Önkormányzatának  Jegyzője

I/12159-4/2022. számú levelében nyilatkozott arról, hogy a tervezett tevékenység összhangban van a

helyi  környezet-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos  önkormányzati  szabályozással  és

településrendezési eszközökkel.

IV.

EGYÉB

1. Jelen   környezetvédelmi  működési  engedély  a  véglegessé  válást  követően  2027.  

december 31.      napjáig érvényes.  

2. Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11.

§  (3)  bekezdése  szerint  teljes  körű  környezetvédelmi  felülvizsgálati  dokumentáció

benyújtásával kérelmezhető, melynek benyújtási határideje: 2027. október 31.

3. Az engedélyezéskor  vizsgált  körülmények  jelentős  megváltozását,  illetve  tervezet  jelentős

megváltoztatását  – 15 napon belül,  írásban – be kell  jelenteni  a  Kormányhivatalnak,  ezen

változások a környezetvédelmi működési engedély módosítását vonják maguk után.

4. Az engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8)

bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet  hivatalból  vagy kérelemre,  ha az

engedélyezéskor  fennálló  feltételek  megváltozása  az  engedély  visszavonását  nem  teszi

szükségessé.
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5. A  Kormányhivatal  az  engedélyt  visszavonja,  ha  az  engedélyezéskor  fennálló  feltételek

lényegesen megváltoztak.

6. A környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy

hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

7. A  Környezethasználónak  haladéktalanul értesítenie  kell  a  Kormányhivatal  ügyeleti

szolgálatát (tel.: 0670504-5990) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, talaj- és

talajvíz szennyeződés esetén, valamint a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

8. Szennyezés  észlelése  esetén,  annak  megszüntetéséről  a  Környezethasználónak  vagy  a

szennyezés okozójának a Kormányhivatal jóváhagyásával intézkednie kell.

9. Éves környezeti  beszámolót  kell  készíteni,  és azt  a  Kormányhivatal  részére  minden

követő  március  1.  napjáig. A  környezeti  beszámoló  tartalmazza  a  tevékenység

folytatásának  a  környezetre  gyakorolt  hatásait (levegőtisztaság-védelem,  zajvédelem,

földtani  közeg  védelme,  természetvédelem,  vízvédelem,  hulladékgazdálkodás),  a

munkavállalók  létszámát,  a  bekövetkezett  rendkívüli  eseményeket,  lakossági

panaszokat.

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.

Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

*

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 750 000 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó 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 Vármegyei

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.

I N D O K O L Á S

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya  (a

továbbiakban:  Kormányhivatal)  2022.  július  19.  napján  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi

Igazgatóság Megyei Ügyeleti Szolgálatától telefonon keresztül értesült a  SungEel Hitech Hungary

Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48., a továbbiakban: Környezethasználó)

3078 Bátonyterenye, Hatvani út  2.  szám alatti,  102890980 KTJ számú telephelyen történt  havária

eseményről,  amely  szerint  a  telephelyen  két  időpontban  technikai  robbanás  következett  be.  A

bejelentést követően Kormányhivatal munkatársai azonnal ellenőrzést tartottak a tárgyi telephelyen az

esemény kivizsgálása érdekében. 

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy Kormányhivatal részéről azonnali intézkedés eljárási

cselekmény végzése nem szükséges a katasztrófavédelemmel és a Környezethasználó képviselőjével

az ismételt helyszíni szemlére 2022. július. 20. napján 16:10-kor került sor. Kormányhivatal a havária

eseményt  okozó  új  technológia  és  az  ahhoz  kapcsolódó  terület  használatát  azonnali  hatállyal

megtiltotta, valamint  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a

továbbiakban:  Kvtv.)  73.§  -a  alapján  teljes  környezetvédelmi  felülvizsgálatra  kötelezte

Környezethasználót.

Környezethasználó, a Bátonyterenye  941/29  hrsz.  alatti  telephely  teljes  körű  környezetvédelmi

felülvizsgálata ügyében  kérelmet  nyújtott  be  Kormányhivatal  részére,  melynek  okán  teljes  körű

környezeti felülvizsgálati eljárás indult 2022. december 1. napján.
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2023. január 1. napjával a Nógrád Megyei Kormányhivatal  (továbbiakban: Kormányhivatal)  neve

Nógrád  Vármegyei  Kormányhivatalra  módosult,  a  környezethasználati  engedély  teljes  körű

felülvizsgálata az NO/KVO/117/2023. ügyiratszámon folytatódott.

Kormányhivatal 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  tétel  céljából  –  megküldte a  tervezett  tevékenység helye szerinti  Bátonyterenye Város

Önkormányzatának Jegyzője részére.

Bátonyterenye  Város  Önkormányzatának  Jegyzője  tájékoztatta  a  Kormányhivatalt,  hogy  a

hivatalában és a honlapján közzétette  az  eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a

vonatkozó iratokat.

Környezethasználó  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási

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

rendelet]  4.  mellékletének  9.2  pontja  szerinti  igazgatási  szolgáltatási  díjat  -  750.  000  Ft,  azaz

hétszázötvenezer forintot - megfizette.

A  Kormányhivatal  tájékoztatja  Környezethasználót,  hogy  az  általános  közigazgatási  rendtartásról

szóló 2016.  évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kérelmet teljes

eljárásban bírálja  el,  mivel  a  tényállás tisztázásához az illetékes szakhatóságok és társhatóságok

megkeresése volt szükséges.

Kormányhivatal NO/KVO/117-3/2022. számon  hiánypótlás  teljesítésére  szólította  fel

Környezethasználót.  Kormányhivatal  a  dokumentációt  áttekintve  megállapította,  hogy  a

Bátonyterenye 941/29 hrsz. alatti telephelyen tárolt hulladékok feldolgozása során veszélyes

anyagok kerülhetnek a burkolattal el nem látott területekre, továbbá a 2022. július 19. napján

történt robbanás következtében olyan veszélyes anyagok keletkeztek, melyek a földtani közeg

és a felszín alatti víz szennyezését idézhetik elő.

Kormányhivatal előírta a fentiekre való tekintettel tárgyi környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

ügyében kármentesítés és földtani közeg védelme szempontjából,  a részletezett  vizsgálatok

elvégzése indokolt,  és korábban a területen elvégzett  talaj  és talajvízvizsgálati  eredmények

benyújtása vált szükségessé.

Környezethasználó  a  hiánypótlásban  előírt  dokumentációk  benyújtását  2023.  március  6.  napján

teljesítette.

*

14



                                                                                                              
A  Kormányhivatal  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. táblázat 2. és 3. pontjában

meghatározottakra tekintettel kér szakhatósági állásfoglalást.

A Kormányhivatal - figyelemmel az Ákr.  55.-56. §-ában foglaltakra - megkereste  a környezetvédelmi

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

11. §-a alapján az ügyben érintett társhatóságokat. 

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  (a

továbbiakban:  FKI-KHO) a  3500/17247-1/2022.ált.  számú  végzésében  felszólította  a  SungEel

Hitech  Hungary  Kft.-t, hogy  tárgyi  ügyben  a  tényállás  tisztázása  érdekében  az  alábbi

dokumentumokat nyújtsa be az FKI-KHO részére:

„A Dokumentáció  érdemi vizsgálatát  követően megállapításra került,  hogy az nem tartalmazza az

ideiglenes mintavételi furatokból történő mintavételezés mintavételi jegyzőkönyvet, valamint a minták

laboratóriumi vizsgálatai jegyzőkönyveit.

A Dokumentáció érdemi vizsgálata során megállapításra került, hogy az ideiglenes mintavételi pontok

lehatároló jellegűek,  és a telephelyen végzett  tevékenység felszín alatti  vízre gyakorolt  hatásának

észlelésére csak hosszú távon alkalmasak.  A telephelyen végzett tevékenység (kritikus pontjainál)

tényleges hatásának megállapítása érdekében szükséges az ideiglenes mintavételi pontok bővítése (I.

és IV. mintavételi  pont). A tárgyi telephelyen üzemelő folyadék hulladék tárolására szolgáló épület

közelében nem létesült  ideiglenes mintavételi  furat,  annak megállapítása érdekében, hogy a tároló

milyen hatással van a felszín alatti vízre, további egy ideiglenes mintavételi furat létesítése szükséges

(III. mintavételi pont).

A tárgyi telephelyen 2022. július 19. napján havária esemény történt. Annak megállapítása érdekében,

hogy ezen havária  okozott-e  a  felszín  alatti  vízben  szennyeződést,  új  ideiglenes mintavételi  pont

kijelölése szükséges (II. mintavételi pont).

Fentiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen döntés az Ákr. 62-63. §-án és a 80. § (1) bekezdésén alapul. A szakhatóság végzése elleni

önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

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  10.  §  (1)

bekezdés 2.  pontja,  valamint  illetékességét  ugyanezen rendelet  2.  számú mellékletének 2.  pontja

szabályozza.”
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A  Kormányhivatal  az  NO/KVO/1884-8/2022.  számon  szakhatósági  állásfoglalás  kiadása  végett

megkereste  az FKI-KHO-t. Kormányhivatal  továbbá  NO/KVO/117-6/2023.  számú  végzésében

ismételten megkereste szakhatósági állásfoglalás kiadása végett és kérte, hogy a talajmintavételi

eredményekkel,  valamint  az FKI-KHO által  kiírt  hiánypótlással  együtt  kiegészített  dokumentációval

küldje  meg  a  hatáskörébe  tartozó  környezeti  elem  vagy  rendszerre  vonatkozó  szakhatósági

állásfoglalását Kormányhivatal részére.

Az FKI-KHO a 35100/17247-4/2022.ált. szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező  hatóság  NO/KVO/1884-8/2022.  számú  megkeresésében  tárgyi  ügyben  az  FKIKHO

szakhatósági állásfoglalását kérte. A megkereséssel egyidejűleg megküldte a Dokumentációt.

Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet

9. táblázat 2-3. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben

vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

 Annak  elbírálása,  hogy  a  tevékenység  vízellátása,  a  keletkező  csapadék-  és  szennyvíz

elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára,

jogszabályban,  illetve  határozatban  meghatározott  előírások érvényesíthetők-e,  továbbá

annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég  levonulására, a mederfenntartásra

milyen hatást gyakorol.

 Annak elbírálása,  hogy a tevékenység kapcsán a felszíni  és felszín alatti  vizek minősége,

mennyisége  védelmére  és  állapotromlására  vonatkozó  jogszabályban,  illetve  határozatban

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Környezethasználó  a  tárgyi  telephelyen  elektromos  gépjárművekhez  készülő  Li-ion

akkumulátorgyártásból  származó  fémtartalmú  hulladékok  gyűjtésével,  előkezelésével  és

hasznosításával foglalkozik.

A  tárgyi  telephely  vízellátását  a  Heves  Megyei  Vízmű  Zrt.  (3300  Eger,  Hadnagy  utca  2.;  a

továbbiakban:  Vízmű) által  üzemeltetett  közműhálózatról  biztosítják.  A tárgyi  telephelyen szociális,

technológiai és tűzivíz célú felhasználás történik. A Dokumentáció alapján a 2022. évben a szociális

vízfogyasztás 3 094 m3, a technológiai vízfelhasználás 26 m3 volt. A tárgyi telephely tűzivíz ellátását a

területen kialakított 200 m-es tűzivíz tározóból, valamint tűzcsapokról biztosítják.

A tárgyi telephelyen végzett tevékenység végzése során kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik,

amely a 2022. évben a szociális vízfogyasztásnak megfelelően 3 094 m3  volt. Környezethasználó a

keletkező szennyvizet nem tisztítja, azt a tárgyi telephelyen található átemelő segítségével a Vízmű

által üzemeltetett szennyvízrendszerbe vezeti. A technológiai vízfelhasználás során szennyvíz nem

keletkezik,  ugyanakkor  a  vízfelhasználás  során  keletkező  hulladékvizet  IBC  tartályokba  gyűjtik,
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melynek ürítésére és elszállítására szakcéget bíznak meg. Havária esetén a keletkező szennyvíz egy

havária medencébe kerül elhelyezésre.

A burkolatlan felületekre hulló csapadékvíz helyben elszikkad. Környezethasználó a burkolt felületekre

hulló  csapadékvizek  összegyűjtésére  és  Zagyva-patakba  történő  bevezetésére  35100/15840-

14/2021.ált.  számú vízjogi  üzemeltetési  engedéllyel  rendelkezik,  mely engedély 2027. március 31.

napjáig  hatályos.  A  Dokumentáció  alapján  a  Zagyva-patakba  történő  bevezetés  előtt  a

szennyeződhető csapadékvizet olajfogón keresztül megtisztítják.

A Dokumentáció alapján 2022. július 19. napján a tárgyi területen havária esemény következett be egy

engedéllyel nem rendelkező technológia kipróbálása során.

A Dokumentáció érdemi vizsgálata során megállapításra került, hogy az ideiglenes mintavételi pontok

lehatároló jellegűek,  és a telephelyen végzett  tevékenység felszín alatti  vízre gyakorolt  hatásának

észlelésére csak hosszú távon alkalmasak.  A telephelyen végzett tevékenység (kritikus pontjainál)

tényleges  hatásának  megállapítása  érdekében  az  FKI-KHO  35100/17247-1/2022.ált.  számú

végzésében felszólította Környezethasználót, hogy új ideiglenes mintavételi furatokat alakítson ki. A

mintavételi furatokból talajvízmintát kellett venni, melyet összes alifás szénhidrogén (TPH), általános

vízkémiai  komponensek  (ÁVK)  és  policiklikus  aromás  szénhidrogének  (PAH)  komponenskörökre

kellett megvizsgálni.

Az  ideiglenes  mintavételi  furatokból  vett  talajvízminták  kiértékelése  alapján  TPH  komponenskör

tekintetében 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

rendeletben [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüMFVM együttes rendelet] meghatározott (B)

szennyezettségi határértéktúllépést (100 μg/l) detektáltak a SBF-005 (112 μg/l), valamint az SB-007

(111  μg/l)  mintavételi  furat  esetében.  A  határértéktúllépések  mértéke  nem  jelentős,  azonban

jelenlétük, és egy esetleges trendszerű növekedés megfigyelése okán az FKI-KHO indokoltnak tartja a

tárgyi telephelyen monitoring rendszer kialakítását.

Fent  leírtak  alapján  megállapítom,  hogy  a  vízügyi  és  vízvédelmi  szakhatósági  hatáskörben

vizsgálandó  szakkérdéseket  megvizsgáltam,  a  rendelkező  részben  tett  kikötéseim  maradéktalan

betartása  mellett  a  tevékenység  során  a  felszíni  és  felszín  alatti  vizek  minősége,  mennyisége,

valamint a földtani közeg, az árvíz és a jég levonulás, a mederfenntartás vonatkozásában jelentős

hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

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

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

érint.

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

219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet]  7.  §-a  és  a  2.  számú melléklet  szerint,  valamint  a  7.  §  (4)
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bekezdésében meghatározott 1:100.000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín

alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület.

Tárgyi terület Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott  nagyvízi medret nem

érint,  ugyanakkor 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 rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

 A 219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  8.  §  c)  pontja  értelmében  a  felszín  alatti  vizek  jó

állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se

veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

 A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.

 A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a a tevékenységek végzésére vonatkozó, a felszín

alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szükséges általános szabályokat tartalmazza.

 Környezeti  káresemény  esetén  a  környezetkárosodás  megelőzésének  és  elhárításának

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

rendelet], valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV.

26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés

esetén  köteles  minden  környezetkárosodást  megelőző  intézkedést  megtenni  a

környezetkárosodás  enyhítése,  illetve  a  további  környezetkárosodás  megakadályozása

érdekében.  A  90/2007.  (IV.  26.)  Korm.  rendelet  2.  §  (6)  bekezdés  a)  pontja  alapján  –

amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint

–  a  környezethasználónak  a  területi  vízügyi  hatóságot  a  környezetveszélyeztetés,  illetve

környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.

Fentiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul. 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 219/2004.

(VII. 21.) Korm. rendelet, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat

ellátó  szervek kijelöléséről  szóló  223/2014.  (IX.  4.)  Korm.  rendelet  10.  §  (1)  bekezdés 2.  pontja,

valamint illetékességét ugyanezen rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

2. A Kormányhivatal az NO/KVO/1884-10/2022. számon szakhatósági állásfoglalás kiadása végett

megkereste a  Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, aki 36200/1369-1/2022.ált.

szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:
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Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezethasználati  engedélyezési eljárás ügyében a Nógrád

Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), mint engedélyező

hatóság 2022. december 7-én megkereste a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint

elsőfokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az  ipari  baleseti  kockázatok  tekintetében  a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  ipari

baleseteknek,  valamint  a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség  vonatkozásában  a  megkereső

hatóság  által  elektronikus  formában,  online  felületen  elérhető  módon  rendelkezésre  bocsátott

dokumentációt megvizsgáltam. A rendelkező részben tett kikötést a következők indokolják:

1.  A  Teljes  körű  környezetvédelmi  felülvizsgálati  dokumentum  3.4.2  alpontjában  a  Hulladék

feldolgozása (aprítás,  szeparálás) cím alatt  az alábbi leírás található:”  A  folyamat során keletkező

anyagokat big-bag zsákban gyűjtik. Amennyiben a zsák több mint 90%-ban megtelt az adott anyaggal,

abban az esetben a berendezés működését leállítják, ill. a zsákokat kicserélik.”

Az Ügyfél Bátonyterenye, Ipari Park, Hatvani u. 2. szám alatti telephelye a katasztrófavédelemről és a

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Kat.),  valamint  a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  balesetek  elleni  védekezésről  szóló

219/2011.  (X.  20.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  R.)  vonatkozó  rendelkezései  alapján  felső

küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül. Az Ügyfél a veszélyes tevékenység

folytatásához 36200/1157-14/2021-ált számú a katasztrófavédelmi engedély szerint végezheti, mely

szerint  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságnál  36200/1157-12/2021.ált.  ügyszámon

nyilvántartásba  vett  biztonsági  dokumentációban  (továbbiakban:  BJ)  és  mellékleteiben  foglaltak

szerint  köteles  működni,  különös  tekintettel  az  abban  foglalt  műszaki,  technológiai,  beruházási,

karbantartási és egyéb előírásokra.

A BJ 7.3.1.1 alpontja alapján a telephelyen maximálisan 300 tonna NMC por kerülhet tárolásra, mely

1000  kg-os  minősített  és  megfelelő  felirattal,  jelöléssel  ellátott  Big-Bag  zsákokba  történhet.  A

zsákokban  maximálisan 800 kg  NMC por lehet jelen. Az elfogadható kockázat érdekében a belső

előírás szerint egy Big-Bag zsákba tehát 800 kg-nál többet nem lehet tölteni.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a környezeti hatásvizsgálati

eljárásban az engedély megadásához feltétellel hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban:  Ákr.)  55.  §  (1)  bekezdésén  alapul.  Hatáskörömet  az  egyes  közérdeken  alapuló

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

1.  melléklet  9.  táblázat  4.  sora,  illetékességemet  a  katasztrófavédelemről  és a  hozzá kapcsolódó

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.

10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”
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Kormányhivatal NO/KVO/117-8/2023. hivatkozási számú szakhatósági állásfoglalás kiadása ügyében

(vagy  állásfoglalásának  további  fenntartására  vonatkozóan)  ismételten  megkereste,  a  Nógrád

Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságát tekintettel arra, hogy a dokumentáció jelentősen

kiegészült. 

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az újbóli megkeresést követően továbbra

is  hozzájárult  a  tevékenység  folytatásához,  a  korábbi  állásfoglalásukban  tett  előírásaik

betartása mellett, amit az alábbiak szerint indokolt:

Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezethasználati  engedélyezési eljárás ügyében a Nógrád

Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), mint engedélyező

hatóság 2023. március 9-én megkereste a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint

elsőfokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az  ipari  baleseti  kockázatok  tekintetében  a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  ipari

baleseteknek,  valamint  a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség  vonatkozásában  a  megkereső

hatóság  által  elektronikus  formában,  online  felületen  elérhető  módon  rendelkezésre  bocsátott

dokumentációt megvizsgáltam.

Az engedélyező hatóság által közzétett dokumentáció alapján nem merült fel olyan körülmény, amely

alapján  a  telepítési  hely  ipari  baleseteknek,  illetve  természeti  katasztrófáknak  való  kitettsége

feltételezett lenne, tekintettel arra, hogy annak környezetében nem található a katasztrófavédelemről

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete

alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a környezeti  hatásvizsgálati  eljárásban az

engedély megadásához hozzájárultam.

Felhívom ugyanakkor  az  Ügyfél  figyelmét, hogy  a  Teljes  körű  környezetvédelmi  felülvizsgálati

dokumentum 3.4.2 alpontjában a Hulladék feldolgozása (aprítás, szeparálás) cím alatt az alábbi leírás

található:” A folyamat során keletkező anyagokat big-bag zsákban gyűjtik. Amennyiben a zsák több

mint 90%-ban megtelt az adott anyaggal, abban az esetben a berendezés működését leállítják, ill. a

zsákokat  kicserélik.”  Az  Ügyfél  Bátonyterenye,  Ipari  Park,  Hatvani  u.  2.  szám alatti  telephelye  a

katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi

CXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kat.),  valamint  a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos

balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) vonatkozó

rendelkezései  alapján  felső  küszöbértékű  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzemnek  minősül.  Az

Ügyfél a veszélyes tevékenység folytatásához 36200/1157-14/2021-ált számú a katasztrófavédelmi

engedély  szerint  végezheti,  mely  szerint  a  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságnál

36200/1157-12/2021.ált. ügyszámon nyilvántartásba vett biztonsági dokumentációban (továbbiakban:

BJ) és mellékleteiben foglaltak szerint köteles működni, különös tekintettel az abban foglalt műszaki,
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technológiai,  beruházási,  karbantartási  és  egyéb  előírásokra.  A  BJ  7.3.1.1  alpontja  alapján  a

telephelyen  maximálisan  300  tonna  NMC  por  kerülhet  tárolásra,  mely  1000  kg-os  minősített  és

megfelelő felirattal, jelöléssel ellátott Big-Bag zsákokba történhet. A zsákokban maximálisan 800 kg

NMC por lehet jelen. Az elfogadható kockázat érdekében a belső előírás szerint egy Big-Bag zsákba

tehát 800 kg-nál többet nem lehet tölteni.”

3.  Bátonyterenye  Város  Önkormányzatának  Jegyzője  az  NO/KVO/1884-7/2023.  számú

megkeresésre adott válaszát az I/12159-4/2022. számú levelében alábbiakkal indokolta:

„Az  NMKH  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály

Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya  2022.12.07.  napján  megküldte  a  tervezett

beruházás  dokumentációját  Bátonyterenye  Város  Önkormányzatának  Jegyzőjének  szakhatósági

állásfoglalás kiadása ügyében.

Bátonyterenye Város Önkormányzatának helyi építési szabályzatát megvizsgálva megállapítást nyert,

hogy a beruházással érintett terület ipari-gazdasági besorolású övezetbe tartozik. Az övezet az olyan

környezetre jelentős kedvezőtlen hatást gyakorló, különösen veszélyes vagy bűzös vagy nagy zajjal

járó gazdasági tevékenységez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.

A  dokumentációt  áttekintve  megállapítható,  hogy  a  telephelyen  végezni  kívánt  tevékenység

összhangban van a helyi építési szabályzatban megállapított,  ipari- gazdasági területen végezhető

tevékenységekkel.

Az érintett ingatlan, valamint az azon végzett tevékenység, nem érint helyi természetvédelmi területet,

illetve nem ütközik a helyi környezetvédelmi előírásokkal.

Döntésemet a 10/2022. (VII.  20.)  Ör.  sz.  rendelettel  elfogadott  Bátonyterenye Város Szabályozási

Terve és helyi Építési Szabályzatának figyelembe vételével „egyes közérdekeken alapuló kényszerítő

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről” szóló 531/2017. (XII. 29.) I. 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  27.§  e.  pontja  állapítja  meg.

Illetékességemet a 2016. évi CL törvény (Ákr.) 16.§ (1) a. pontja határozza meg.”

A  megkeresésre  adott  válaszok,  valamint  a  szakhatósági  állásfoglalásokkal  szembeni  önálló

fellebbezést az Ákr. 112 §. alapján zárja ki. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében „a szakhatóság

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

*
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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

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.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

 A számított immissziós koncentrációk nem haladják meg a levegőterheltségi szint határértékeiről és a

helyhez  kötött  légszennyező  pontforrások  kibocsátási  határértékeiről  szóló,  4/2011.  (I.  14.)  VM

rendeletben  előírt  egészségügyi  határértékeket.  A  legfrissebb  NO/KVO/1938-6/2021. számú

engedélyben megszabott határértékeket és előírásokat, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010.

(XII. 23.) Korm. rendeletben előírtakat Engedélyes köteles betartani. 

A telephelyen, valamint annak környékén érezhető szaghatás megszüntetése érdekében Engedélyes

köteles az elérhető legjobb technológiát alkalmazni, erre vonatkozóan igazolja 30 napon belül Hatóság

részére,  hogy  a  levegő  terhelésével,  valamint  bűzzel  járó  tevékenységet  a  legjobb  technika

alkalmazásával végzik.  Az  üzemcsarnokban,  valamint  a  tárolást  végző  raktárcsarnokokban

Engedélyes köteles elszívóberendezést kiépíteni amennyiben a levegő terheltségi szintje meghaladja

az  egészségügyi  határértéket.  Mivel  a  raktárcsarnok  és  a  gyártócsarnok  levegőterhelést  okozó

kibocsátó  felületként  értelmezhető,  így  diffúz  forrássá  válását  a  szennyező  anyagok  környezetbe

kerülésével  mindenképp  meg  kell  akadályozni,  munkavégzés  és  tárolás  zárt  nyílászárók  mellett

végzendő. 

A  levegő  védelméről szóló  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet 30.  §  alapján   (1)  Bűzzel  járó

tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

(2)  Ha  az  elérhető  legjobb  technika  nem  biztosítja  a  levegő  lakosságot  zavaró  bűzzel  való

terhelésének megelőzősét, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő

berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő

lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó

tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.
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(3)  Légszennyező  pontforrás  által  okozott  bűzterhelés  csökkentése  érdekében  a  bűzzel  járó

tevékenységre szagegység/m3-ben kifejezett  egyedi kibocsátási  szagkoncentráció határérték írható

elő. A szagkoncentráció meghatározására az MSZ EN 13725:2003 szabványt kell alkalmazni.

1995.  évi  LIII.  törvény  6.  §  (3)  alapján  a  megelőzés  érdekében  a  környezethasználat  során  a

leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az

elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

Engedélyes a létesítendő új technológiára és új pontforrásokra a levegő védelméről szóló 306/2010.

(XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) alapján köteles létesítési engedélyt kérni Kormányhivataltól.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) alapján, mely kimondja, hogy

„a  területi  környezetvédelmi  hatóság  hatáskörébe  tartozó,  helyhez  kötött  légszennyező  pontforrás

csak  engedély  birtokában  létesíthető  és  üzemeltethető,  az  engedély  iránti  kérelmek  tartalmi

követelményeit  az  5.  melléklet  tartalmazza.  A  létesítési  engedélykérelem  dokumentációját  a

környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízgazdálkodási  és tájvédelmi  szakértői  tevékenységről  szóló

kormányrendelet  alapján  környezetvédelmi  szakterület  levegőtisztaság-védelmi  részterületen

szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.”

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A  SungEel Hitech Hungary Kft. Bátonyterenye 941/29 hrsz. alatti telephelyének zajkibocsátása a

szakértői véleményben rögzített üzemelés mellett a vonatkozó zajvédelmi előírásoknak megfelel.  A

megállapított hatásterületen nincs védendő pont.

Kormányhivatal  véleményét  a  környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem  egyes  szabályairól  szóló

284/2007.  (X.29.)  Korm.  rendelet,  valamint  a  levegő  védelméről  szóló  306/2010.  (XII.23.)  Korm.

rendelet figyelembevételével alakította ki.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A telephely országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni

védőövezetének nem része. A telephely mellett található Zagyva és partvonala a Magyarország és

egyes  kiemelt  térségeinek  területrendezési  tervéről  szóló  2018.  évi  CXXXIX.  törvényben  kijelölt

országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetéhez tartozik.

A BNPI adatai szerint a telephelyen, az épületekben és az azokhoz tartozó egyéb infrastrukturális

egységekben (pl.  aknában) gyakran előfordul a védett erdei sikló (Elaphe longissima). A telephely

egyik csarnokában nagy számban fészkel a védett füsti fecske (Hirundo rustica). A terület bokros, fás

23



                                                                                                              
részein  és  az  épületeken  védett  énekesmadarak  fészkelése  előfordul,  mint  például  a  fekete  rigó

(Turdus merula) és a barázdabillegető (Motacilla alba). A felülvizsgálati dokumentációban továbbá az

alábbi védett állatfajok (akár feltételezhető) jelenlétéről tesznek említést: széncinege (Parus major),

kék cinege (Cyanistes caeruleus), vörösbegy (Erithacus rubecula), vetési varjú (Corvus frugilegus),

vakond (Talpa europaea), keleti sün (Erinaceus roumanicus).

A dokumentáció szerint a területen lévő tüzivíztározó az állatvilág számára veszélyt jelent meredek,

sima partjával. Az állatok ivóvízért felkeresik a tározót, ami azonban csapdaként működik, ezáltal az

állatok pusztulását okozza.

Az  üzemeltetés  az  előírások  betartása  mellett  a  táj-  és  természetvédelmi  érdekekkel

összeegyeztethető.  A  Kormányhivatal  az  előírásokat  a  BNPI  1221/5/2022.  sz.  szakvéleményének

figyelembevételével,  a  területen  és  környezetében  előforduló  védett  értékek  védelme  érdekében,

illetve általános táj- és természetvédelmi indokokkal; az alábbi jogszabályhelyek értelmében tette.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe

vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok

folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt.  5.  § (3) bekezdése alapján a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági

tervezés,  szabályozás,  továbbá  a  gazdasági,  terület-  és  településfejlesztési,  illetőleg  rendezési

döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a

területfelhasz -nálás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a

természeti értékek és rendszerek,a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 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) bekezdése 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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Földtani közeg védelme   és kármentesítés szempontjából:   

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A  tevékenységgel  érintett  Bátonyterenye  941/29  hrsz-ú  ingatlan  a  Kormányhivatal  nyilvántartása

alapján kármentesítést nem érint.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelet  6.  § (4)  alapján a környezetvédelmi  hatóság vagy a vízvédelmi hatóság határozata

alapján a 2.  számú melléklet  szerinti  tevékenység végzőjén kívül  üzemi tervet  az  a polgári

perrendtartásról  szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet is köteles készíteni, amely által

alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológia ezt indokolja.

Fentiek alapján a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozóan üzemi kárelhárítási terv készítése

indokolt.

A Kormányhivatal a területen valószínűsíthető szennyező anyagok jelenlétének kivizsgálására talaj és

talajvíz mintavételezést írt elő Környezethasználó részére, és annak laboratóriumi vizsgálatát kérte. A

vizsgálati  eredményekből  megállapításra  került,  hogy  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz

tekintetében egyaránt több mintában (B) szennyezettségi határérték túllépések mutatkoztak. Fentiekre

tekintettel  a  Kormányhivatal  kivizsgálási  eljárást  kezdeményez  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi

Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályán (1081 Budapest, Dologház u. 1.)

Kormányhivatal a tárgyi környezetvédelmi felülvizsgálati  eljáráshoz kármentesítés és földtani közeg

védelme szempontjából fenti kikötésekkel hozzájárul.

Kormányhivatal előírásait a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8.

§., a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 6. § (1) bekezdése, a

15  §.   (1)  bekezdése  és  a  101  §.  (2)  bekezdése  és  a  környezetkárosodás  megelőzésének  és

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6.§ alapján tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

„A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály  Környezetvédelmi  Osztályától  NO/KVO/1884-9/2022.  Ügyiratszámon  szakkérdés

vizsgálatára  irányuló  megkeresés  érkezett  a  SungEel  Hightech  Hungary  Kft.  (székhely:  2310

Szigetszentmiklós,  ÁTI  Sziget  Ipari  Park 48.;  a továbbiakban: Engedélyes)  Bátonyterenye,  941/29

hrsz.-ú telephelyre vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás ügyében.

Engedélyes tárgyi telephelyre  NO/HGO/1407-20/2022. ügyiratszámú határozattal kiadott  veszélyes

és  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtésére,  előkezelésére  és  hasznosítására  vonatkozó
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hulladékgazdálkodási engedéllyel  rendelkezik,  melyben a hulladékgazdálkodási tevékenység

körülményei és feltételei szabályozásra kerültek.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 10.§ (4) bekezdése alapján a

termék előállítója a hulladékstátusz megszűnése során a hulladékstátusz megszűnésének igazolására

alkalmas  minőségbiztosítási  rendszert  üzemeltet,  amelynek  részletes  szabályait  e  törvény

végrehajtására  kiadott  kormányrendelet  állapítja  meg.  A  minőségbiztosítási  rendszernek  a

hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékok átvételi ellenőrzésére, a kezelési műveletek

ellenőrzésére, az ellenőrzések nyilvántartására, a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatára és a

képzésre  vonatkozó  előírásokat,  valamint  szükség  esetén  az  akkreditációra  vonatkozó

követelményeket kell legalább tartalmaznia.

Tekintettel  arra,  hogy  Engedélyes  hulladékhasznosítási  tevékenységet  végez  a  Kormányhivatal  a

rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Kormányhivatal  a  vonatkozó  jogszabályok  és  Engedélyes  2021.  évben  megkezdett  működésével

kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumok és helyszíni ellenőrzéseken tapasztaltak alapján tette

meg.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról,

valamint a járási (fővárosi kerületi)  hivatalokról szóló 568/2022. (XII.  23.) Korm. rendelet 2. §-a, a

hulladékgazdálkodási hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1)

bekezdése szabályozza.

A kiadmányozás a Nógrád Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Rendjéről szóló 8/2021 (VII. 01.)

számú Kormánymegbízotti Utasítás 12.2.1. pontjának első bekezdésében foglaltak alapján történt.”

Népegészségügyi szempontból:

Népegészségügyi  Osztály  az  NO-05/NEO/0266-1/2023.  számú  hivatalos  feljegyzésében  a

Kormányhivatalt az alábbiakról tájékoztatta:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztály  megküldte  Hatóságunkhoz  a  SungEel

Hitech  Hungary  Kft.  (2310  Szigetszentmiklós,  ÁTI  Sziget  Ipari  Park  48.),  mint  kérelmező

Bátonyterenye,  941/29.  hrsz.  alatti  telephelye  környezethasználati  engedélyének  teljes  körű

felülvizsgálatára  vonatkozó  kérelmének  dokumentációját  közegészségügyi  szakkérdés  vizsgálata

céljából.

A dokumentációt  áttanulmányozva megállapítottam, hogy a környezetvédelmi  és természetvédelmi

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
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28. § (1) bekezdés és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában foglalt szakkérdések tekintetében

kifogást  nem emelünk,  a 3070 Bátonyterenyei 941/29.  hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyen végzett

tevékenységnek a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint az alábbi kikötések betartásával

jelentős környezet-egészségügyi hatása nem várható.”

Kormányhivatal  az  NO/KVO/117-7/2023.  szakkérdésében  ismételten  megkereste  a  Nógrád

Vármegyei  Kormányhivatal  Salgótarjáni  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztályát,  újabb

szakvélemény  kiadása  céljából,  mivel  Kormányhivatal  az  NO/KVO/117-3/2022.  számú

végzésében kármentesítés és földtani közeg védelme szempontjából olyan hiánypótlást írt elő

Környezethasználó részére, amivel a korábban vizsgált dokumentáció jelentősen kiegészült.

Népegészségügyi Osztály az NO-05/NEO/0266-3/2023. számú hivatalos feljegyzésében jelezte,

hogy korábbi szakvéleményét továbbra is fenntartja:

„A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi

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

28. § (1) bekezdés és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában foglalt szakkérdések tekintetében a

2023. január 11-én kelt NO-05/NEO/0266-1/2023. iktatási számú szakvéleményben foglakat továbbra

is fenntartjuk.’”

                                                                           *

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 a  teljes  körű  környezetvédelmi  felülvizsgálati  eljárás  során  a  tevékenységgel

kapcsolatban  kizáró  okot  nem  találtak,  a  környezetvédelmi  működési  engedély  –  a  rendelkező

részben foglaltak betartása mellett – kiadásának akadályát nem látták.

A  Kormányhivatal az  eljárása  során  vizsgálta  és  megállapította,  hogy  a tervezett  beruházás

összhangban  van  a Bátonyterenye településrendezési  eszközeivel  és  környezetvédelmi,

természetvédelmi előírásaival.

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 Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A  Kormányhivatal  a  fentiek  a  fentiek  és  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  a

624/2022.  (XII.30.)  Korm.  rendelete,  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.
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Kormányhivatal az Engedély érvényességi idejének megállapításánál figyelembe vette a tavalyi

káreseményt,  továbbá  azt  is,  hogy  a  telephelyen  folyatott  tevékenységek  kapcsán,

Kormányhivatalhoz  folyamatos  panaszbejelentések  érkeznek,  melyek  okán  rendszeresen

hivatalból indított eljárások és hatósági ellenőrzések indulnak.

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

Bátonyterenye  Város  Önkormányzatának  Jegyzője  részére  akik  kötelesek  a  határozat

kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános

közzétételéről.  A Jegyző a  határozat  közzétételét  követő  öt  napon  belül  tájékoztatják 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]  4.  mellékletének  9.2  pontja  szerinti  igazgatási

szolgáltatási  díjat,  ami  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  11.  §  (3)  bekezdésében  foglalt

felülvizsgálat 1-20. pontban foglalt  díjtétel  szerint 50%, azaz a  14/2015. (III.  31.) FM rendelet 9.2.

pontjába  tartozó  igazgatási  szolgáltatási  díja  1.500.000  Ft,  melynek  az  50%-a:  750  000  Ft.

Környezethasználó az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban:

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 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, 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 az Engedélyest.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették . Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b)

pontjának  értelmében  a  hirdetmény  útján  közölt  döntést  a  hatóság  hirdetőtábláján  való

kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A  Kormányhivatal  jelen  eljárás  során  hozott  határozat  egy  példányát  az  illetékes  Nógrád

Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.
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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 illetékessége  a fővárosi  és vármegyei kormányhivatalokról,  valamint  a

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén,

környezetvédelmi hatásköre és illetékessége  a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó  szervek  kijelöléséről  szóló  624/2022.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  2.  §  (1)  bekezdésén,

természetvédelmi hatásköre és illetékessége  a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Salgótarján, 2023. március 31.

Dr. Szabó Sándor

főispán

      nevében és megbízásából:

                                                                                                                        

                                                                                                                                Dr. Ispán Eszter

főosztályvezető
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A határozatot

Kapják  :  

Címzett neve, levelezési címe Postázás 
módja

1. SungEel Hitech Hungary Kft.

(CK.: 26 200 774)

CK.

2. IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
(CK.: 121 57 817)

ÜK.

3. Bátonyterenye Város Önkormányzatának Jegyzője
(BTVO)

HK.

4.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya
(HK.: FKI)

HK.

5.
Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(HK.: NMKI)

HK.

6.
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

SZ.

7.
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarján Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály
(HK.: ANTSZSALGT)

HK.

8. OKIR -

9.

Honlap
https://nmkh.hu/14-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-
hulladekgazdalkodasi-foosztaly/
kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelmi-osztaly-hirei-
hirdetmenyei/2770-sungeelhitechhungary-
kft-kornyezethasznalati-engedelyenek-teljes-koru-
felulvizsgalata

-

10. KAB Hirdetőtábla -

11. Irattár B.

30


	H A T Á R O Z A T
	Szakhatósági állásfoglalásOKRA ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK
	EGYÉB
	I N D O K O L Á S

	A Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2022. július 19. napján a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Ügyeleti Szolgálatától telefonon keresztül értesült a SungEel Hitech Hungary Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48., a továbbiakban: Környezethasználó) 3078 Bátonyterenye, Hatvani út 2. szám alatti, 102890980 KTJ számú telephelyen történt havária eseményről, amely szerint a telephelyen két időpontban technikai robbanás következett be. A bejelentést követően Kormányhivatal munkatársai azonnal ellenőrzést tartottak a tárgyi telephelyen az esemény kivizsgálása érdekében.
	Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy Kormányhivatal részéről azonnali intézkedés eljárási cselekmény végzése nem szükséges a katasztrófavédelemmel és a Környezethasználó képviselőjével az ismételt helyszíni szemlére 2022. július. 20. napján 16:10-kor került sor. Kormányhivatal a havária eseményt okozó új technológia és az ahhoz kapcsolódó terület használatát azonnali hatállyal megtiltotta, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 73.§ -a alapján teljes környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte Környezethasználót.
	Környezethasználó, a Bátonyterenye 941/29 hrsz. alatti telephely teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata ügyében kérelmet nyújtott be Kormányhivatal részére, melynek okán teljes körű környezeti felülvizsgálati eljárás indult 2022. december 1. napján.
	Hulladékgazdálkodási szempontból:
	*


		2023-03-31T12:57:11+0200
	Nógrád Megyei Kormányhivatal




