KÖZLEMÉNY
Elızetes vizsgálati eljárás megindításáról

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 3. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9023 Gyır,
Mészáros L. u. 13.) megbízásából eljáró Pannon Öko-Ráció Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt.
2. I. em. 30.) 2018. szeptember 7-én benyújtotta Osztályunkhoz a 9900 Körmend, Rákóczi u. 144-146.
számok alatti telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladékok
elıkezelhetı mennyiségének növelése, valamint fém hulladékok hasznosítása) vonatkozó eljárás
lefolytatására irányuló kérelmét és elızetes vizsgálati dokumentációját.
A Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom:
1) Az eljáró környezetvédelmi hatóság megnevezése, székhelye, elérhetısége:
A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Fıosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
Mőszaki ügyintézı: Szabó Erika
Tel: 94/504-130
Jogi ügyintézı: dr. Szentiványi Beatrix
Tel: 94/504-133
2) A közlemény az Osztály hirdetıtábláján, illetve honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) történı
közzétételének idıpontja: 2018. szeptember 13. csütörtök

3) Az ügy tárgya: A 9900 Körmend, Rákóczi u. 144-146. számok alatti telephelyen tervezett
hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok elıkezelhetı mennyiségének
növelése, valamint fém hulladékok hasznosítása) elızetes vizsgálata.
4) Az eljárás megindításának napja: 2018. szeptember 8.
5) Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidı: 45 nap
6) A tevékenység rövid ismertetése:
A piaci igények alakulása miatt az ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szeretné
megnövelni az elıkezelhetı nem veszélyes hulladékok engedélyezett mennyiségét, továbbá
engedélyt kíván szerezni fém hulladékok hasznosítására vonatkozóan.
7) A közvetlen hatásterület vélelmezett határai, a vélelmezett hatásterület kiterjedése:
Agrárügyi és Környezetvédelmi Fıosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283 E mail: zoldhatosag@vas.gov.hu
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Az elızetes vizsgálati dokumentáció alapján a legkedvezıtlenebb eredményt alapul véve 66
méter az üzemelési tevékenység levegıtisztaság-védelmi hatásterülete. A dokumentációban
foglalt számítások alapján a legközelebbi védendı létesítménynél nem okoz jelentıs, érzékelhetı
környezeti hatásnövekedést a tervezett új tevékenység. A dokumentáció szerint a gépek
rendszerint a telephely hátsó részén, a hulladékdepók környékén dolgoznak, melyek ~100-150
méterre vannak a legközelebbi lakóingatlantól. A tevékenységhez kapcsolódó szállítás a
dokumentációban foglaltak alapján jelentıs környezetterhelést nem okoz levegıtisztaság-védelmi
szempontból.
A telephelyhez legközelebb elhelyezkedı lakóépület távolsága nyugati irányban ~ 10 méterre
található. Zajkibocsátással járó tevékenységet a telephelyen nappalai idıszakban végeznek.
Éjszaka munkavégzés nincs, és zajforrás sem üzemel. A dokumentáció alapján az üzemeltetés
során zajvédelmi szempontból határérték túllépése nem várható. érzékelhetı többletterhelés a
védendı objektumoknál nem várható. A szállításhoz tartozó zajhatás a dokumentáció alapján
nem okoz jelentıs többletterhelést.
Az érintettek számára az ügy irataiba betekintési lehetıség biztosított a Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Fıosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztályán az alábbi helyen és idıpontban:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. em. 113. szoba
Hétfı: 8.30-12 óra
Szerda: 8.30-12 és 13-16 óra
Péntek: 8.30-12 óra
8) Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti
hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan –
figyelemmel a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a környezetvédelmi hatóság
közleményének megjelenését követı huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi
hatóságnál lehet észrevételeket tenni.

9) A környezetvédelmi hatóság a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján határozatában a
következı döntéseket hozhatja:
„(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában
a.) megállapítja az elızetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet
figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származnak-e jelentıs
környezeti hatások, valamint
aa.) jelentıs környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet
figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély
iránt kérelem tartalmi követelményeit,
ab.) ha nem feltételezhetı jelentıs környezeti hatás és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes
környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
ac.) ha nem feltételezhetı jelentıs környezeti hatás és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §. (1)
bekezdés d.) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhetı meg.
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b.) ha az elızetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot
vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelı körülmények között
lehetségesnek tartja.
c.) amennyiben az elızetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült
fel,
ca.) ennek tényét rögzíti és – a c.) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott
tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb.) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban,
azonban az összhang legkésıbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési
engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthetı, ezt a lehetıséget rögzíti, és elıírja, hogy
a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell
szüntetni.
d.) ha valamely Natura 2000 területre jelentıs környezeti hatás várható, a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi
rendeltetéső területekrıl szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát
meghatározó elıírások figyelembe vételével írja elı.

Szombathely, 2018. szeptember „

„

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Fıosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya
- Szombathely -

Az Osztály hirdetıtábláján történı kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:

Az önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:

