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KÖZLEMÉNY

A  környezetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Vármegyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban: Hatóság) - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §

(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhírré teszi a HULKAV REKULTÍV Kft. (9400 Sopron,

Pozsonyi  út  76.,  statisztikai  számjel:  32069222-0812-113-08,  adószám:  32069222-2-08,  a

továbbiakban:  Ügyfél)  képviseletében  a  PANNON  ÖKO-RÁCIÓ  Környezetvédelmi  Kft.  (székhely:

9700  Szombathely,  Szent  Flórián  körút  2.  1.  em.  30.  ajtó,  adószám:  10663945-2-18,  statisztikai

számjel: 10663945-7490-113-18) által kérelmezett, a 9400 Sopron, Pozsonyi út 76. sz. (4973/42 és a

02/62.  hrsz.)  alatti  telephelyen  tervezett  építési-bontási  hulladék  hasznosítási  tevékenység

volumenének növelésére vonatkozó  előzetes vizsgálati eljárást lezáró  GY/40/00075-8/2023. számú

elsőfokú határozatáról készült közleményt.

A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Hatóságnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

I.

l e z á r j a  é s  m e g á l l a p í t j a

a következőket:

A Hatóság a HULKAV REKULTÍV Kft. (9400 Sopron, Pozsonyi út 76., statisztikai számjel: 32069222-
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0812-113-08, adószám: 32069222-2-08, a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében a PANNON ÖKO-

RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián körút 2. 1. em. 30. ajtó,

adószám:  10663945-2-18,  statisztikai  számjel:  10663945-7490-113-18)  által kérelmezett,  a  9400

Sopron, Pozsonyi út 76. sz. (4973/42 és a 02/62. hrsz.) alatti telephelyen tervezett építési-bontási

hulladék hasznosítási tevékenység volumenének növelésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást

II.

Az  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  alapján  a  hulladékhasznosítási  tevékenység  volumenének

növelése  jelentős  környezeti  hatást  várhatóan  nem  gyakorol,  így  környezeti  hatásvizsgálat

lefolytatása  nem szükséges, azonban az  előzetes  vizsgálati  eljárás során a hulladékhasznosítási

tevékenység volumene növelésének engedélyezését kizáró ok merült fel (a tervezett tevékenység a

helyi  településrendezési tervvel  nincs összhangban, és az összhang nem teremthető meg), így a

hulladékhasznosítási tevékenység volumenének növelésére engedély nem adható.

III.

1. Az Ügyfél adatai:

Ügyfél neve: HULKAV REKULTÍV Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely címe: 9400 Sopron, Pozsonyi utca 76 

Adószáma: 32069222-2-08

KSH száma: 32069222-0812-113-08

KÜJ száma: 103952028

2. A telephely és a tervezett tevékenységre vonatkozó adatok:

Telephely címe: 9400 Sopron, Pozsonyi út 76.

Helyrajzi száma: 4973/42 és 02/62 hrsz.

KTJ szám: 101349957

Az Ügyfél Sopron település 4973/42 és 02/62 hrsz.-ú ingatlanokon jelenleg is nem veszélyes hulladék

hasznosító  telephelyet  üzemeltet  és  a  hulladékhasznosítási  tevékenység  volumenének  növelését

tervezi. Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője a telephelyen gyakorolni kívánt tevékenység végzésére

vonatkozóan a  V/50.213-3/2022. iktatószámú határozatával  telepengedélyt  adott  és  997.  számon

nyilvántartásba vette. Az ingatlan szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephely területére

történő belépés a sorompóval ellátott őrzött kapun keresztül történik, az ingatlan körbe van kerítve. A

tároló  helyhez  vezető  út  és  tárolótér  burkolata  egységes  és  egybefüggően  került  kialakításra.  A

telephelyre beérkezett hulladékokat felhasználásuk előtt az erre kijelölt 5500 m2-es területen tárolják.

A hulladékok mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhetők el,

ezért  tárolásuk ömlesztve történik.  Az itt  tárolt  hulladékokat  feltöltés előtt  törőgéppel  aprítják,  így

maximum a tároló hely felén, azaz 2750 m2-en lehet egyidejűleg hulladékot tárolni. A hulladéktároló

helyek  a  telephelyen  feliratozásra  kerülnek,  mely  alapján  a  hulladékok  azonosító  kódszám  és

megnevezés szerint  beazonosíthatóak a  tárolóhelyen.  A 02/62 hrsz.  alatti  ingatlan már  korábban

feltöltésre került, ezen helyezkedik el az iroda és szociális épület.

2.1. A tervezett tevékenység bemutatása:

A tevékenység célja az inert  hulladékok telephelyen történő gyűjtését,  előkezelését  követően egy

felhagyott bányagödörnek inert hulladékkal való feltöltése és a terület tájba illesztése.

A hulladékok telephelyre történő szállítását arra engedéllyel rendelkezők végzik. A telephelyen csak

inert  hulladék átvétele  történik,  minőségi  kifogás esetén a hulladék  befogadását  megtagadják  és
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visszairányítják a tulajdonosához. Az átvett hulladékokat a telephelyre telepített, hitelesített 60 tonnás

méréshatárú hídmérlegen mérlegelik és szemrevételezéssel ellenőrzik a szállítmányát. A telephelyen

az átvett  hulladékok mozgatása gépi erővel történik.  A mérlegelést  követően az átvett  hulladékok

tárolása a hasznosítás megkezdéséig hulladéktároló helyen történik.

A  beszállított  anyagból  kiválogatják  a  szennyező  anyagokat,  melyeket  engedéllyel  rendelkező

gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során az inert hulladékok törése, válogatása és

osztályozása történik. A szükség esetén előzetesen válogatott, a feladási méretre előtört hulladékot

homlokrakodó géppel közvetlenül a törőgép garatjába adagolják. A törőtérben lehetőség van meddő

vagy  apró  anyag  leválasztására  és  kitárolására.  A törőből  egy  adagolószalagon  keresztül  jut  a

beállított  törési  méretnek  megfelelő  hulladék  a  kihordószalagra.  A  kihordószalagon  keresztben

elhelyezett  mágneses  vasleválasztó  szalag  kiválasztja  és  oldalra  kihordja  a  bontott,  illetve  tört

hulladékban visszamaradt, vastartalmú hulladékot. 

A hasznosítás helyszínére csak szennyeződésmentes frakciók kerülnek, melyek nem rendelkeznek

veszélyes összetevőkkel, alapanyagukat tekintve megegyeznek a természetes anyagokkal, a bánya

feltöltésére kerülnek felhasználásra. A hasznosítás során segédanyagok felhasználása nem történik.

A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen 73.000 t/év, amelyből:

- feltöltéssel hasznosítás: 73.000 t/év.

A tevékenységgel érintett ingatlanok egykori anyaggödrök voltak, a 2022. október 27-i geodéziai fel -

mérés alapján a rendelkezésre álló feltöltési kapacitás 246.145 m3, az anyaggödör területe 47.745 m2.

A tömörített építési törmelékre műszaki becsléssel megállapított 1,8 tonna/m3 térfogatsúllyal számolva

az anyaggödör szabad kapacitása 443.061 tonna.

A KLEEMANN MC 110 REVO törőgép végzi a nagy darabos hulladékok törését. A törőgépen a törési

méret  0-200  milliméter  között  lehet  változtatni,  anyagminőségtől  függően.  A  szükség  esetén

előzetesen válogatott, a feladási méretre előtört anyag a homlokrakodó géppel közvetlenül a törőgép

garatjába adagolható. A törőből egy adagolóasztalon keresztül jut a letört anyag a kihordószalagra. A

kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag kiválasztja és oldalra kihordja

a bontott, illetve már tört anyagban visszamaradt vashulladékokat. A kisebb méretű hulladékokat az

anyaggödörben történt elhelyezés után lánctalpas dózer töri a megfelelő méretűre.

A törőgép teljesítménye 300 t/óra, 260 munkanappal és napi 8 óra üzemórával számolva a gép éves

kapacitása 624.000 tonna,  ami  több mint  nyolcszorosa a kérelmezett  mennyiségnek.  A számítás

alapján  napi  1  óra  üzemidővel  260  munkanap  alatt  a  törőgép  le  tudja  törni  a  kérelmezett  éves

hulladék mennyiséget.

2.2. A tervezett (hulladékgazdálkodási) tevékenység kezelési kódja, megnevezése:

R5b: szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése.

A hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek: 

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: G0001

Nem  veszélyes  hulladékok  előkezelése:  E02-01 –  szétválasztás  (szeparálás),  E02-03 –  aprítás

(zúzás, törés, darabolás, őrlés),  E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás),  E02-13 –

szitálás, rostálás.

2.3. A tervezett tevékenység volumene:

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, és feltöltéssel hasznosítható (R5b) nem veszélyes hulladékok

azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód A hulladék megnevezése Mennyiség (t/év)
Egyidejűleg gyűjthető

hulladék mennyisége (t)

10 11 03 üveg alapú, szálas anyagok hulladéka 73.000 5.500

17 01 01 beton 73.000 5.500
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17 01 02 tégla 73.000 5.500

17 01 03 cserép és kerámia 73.000 5.500

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció

vagy azok keveréke, amely különbözik a

17 01 06-tól

73.000 5.500

17 02 02 üveg 73.000 5.500

17 05 04
föld és kövek, amelyek különböznek a 17

05 03-tól
73.000 5.500

19 12 05 üveg 73.000 5.500

19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 73.000 5.500

20 02 02 talaj és kövek 73.000 5.500

Összesen: 73.000 5.500

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, és feltöltéssel hasznosítható (R5b) összes mennyisége: 73.000

tonna. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége: 5.500 tonna.

2.4. A tervezett üzemelés várható ideje, időtartama:

A tevékenységet a szükséges hatósági engedélyek beszerzését követően szeretnék megkezdeni.

Előreláthatólag évi 260 munkanappal számolnak, munkavégzés csak nappali időszakban történik 1

műszakban 7–16 óra között,  éjszakai munkavégzés nem tervezett.  A tervezett tevékenységgel az

Ügyfél több éves időtartamra tervez.

2.5. Tárgyi feltételek, személyi feltételek:

Tárgyi feltételek

1. 1 db LIEBHERR PR 712 tolólapos dózer,

2. 1 db HITACHI 250 LCN-3 láncos kotró,

3. 1 db KLEEMANN MC 110 REVO törőgép,

4. 1 db CATERPILLAR 938 homlokrakódó,

5. 1 db EXTEC E-7 osztályozó,

6. 1 db 60 tonnás méréshatárú hídmérleg.

A munkagépek tárolása a hulladéktároló helyen valósul meg. A tevékenységhez használt gépek bé-

reltek, ezért azok karbantartása, javítása alapvetően a Bérbeadó feladata. Szükség esetén az eseti

javítások szakszervizzel kerülnek elvégeztetésre. A karbantartás, szervizelés és az ilyesfajta tevé-

kenységgel érintett területért az alvállalkozó a felelős, ebből a tevékenységből Ügyfélnek nem kelet -

kezik hulladéka.

Személyi feltételek

    • 1 fő kereskedelmi egység vezető,

    • 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott,

    • 1 fő könyvelő,

    • 2 fő gépkezelő,

    • 1 fő ügyintéző.

IV.

1.  Az  eljárásban  szakhatóságként  közreműködő  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi

Igazgatóság,  mint  területi vízügyi  hatóság 35800/7350-2/2022.ált.  számon  az alábbi  szakhatósági

állásfoglalást adta:
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„A  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  (a  továbbiakban:  Igazgatóság)  a

Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztály  (9021  Győr,  Árpád  u.  28-32.;

továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) GY/40/03480-5/2022. iktatószámú megkeresése alapján a

HULKAV REKULTÍV Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 9400 Sopron, Pozsonyi u. 76.; a

továbbiakban:  Ügyfél)  részére  a  9400  Sopron,  Pozsonyi  u.  76.,  04973/42,  02/62  hrsz.-ú  alatti

ingatlanon lévő telepehelyén történő hulladékgazdálkodási tevékenységre (nem veszélyes hulladékok

előkezelése és hasznosítása) engedélyezése vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat

kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi megállapítást teszi:

A  tevékenységből  a  megküldött  dokumentáció  alapján  vízvédelmi,  vízgazdálkodási  szempontból

jelentős  környezeti  hatás  nem  valószínűsíthető,  ezért  ezen  szempontok  alapján  környezeti

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható

meg.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

2. Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság az

SZTFH-BANYASZ/14211-3/2022 az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a HULKAV

REKULTIV Kft. 9400 Sopron, Pozsonyi út 76. sz. (4973/42 és 02/62 hrsz.) alatti telephelyen történő

építési-bontási  hulladék előkezelési  és  hasznosítási  tevékenységre vonatkozó előzetes  vizsgálata

ügyében indult szakhatósági eljárást megszünteti. 

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

V.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője a tervezett tevékenységnek a településren-

dezési tervvel való összhangjára vonatkozó megkeresésre VII/69642-2/2022.  számon az alábbi vá-

laszt adta:

„A tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település, Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjeként,

a HULKAV REKULTÍV KFT. (címe: 9400 Sopron, Pozsonyi út 76.) által előterjesztett, a 9400 Sopron,

Pozsonyi út 76. sz. alatti (4973/42 hrsz. és 02/62 hrsz.) alatti ingatlanon történő építési-bontási hulla -

dék előkezelési és hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásához szükséges nyilatkozatom

az alábbi: 

a tervezett tevékenység a helyi településrendezési eszközökkel nincs összhangban.

A tervezett tevékenység összhangja a helyi településrendezési eszközökkel nem teremthető meg,

mivel a terület közvetlen szomszédjában lakóterület-fejlesztés került kijelölésre.

Nyilatkozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, a tett intézkedéssel kapcsolatban jogorvoslati

lehetőség csak az eljárást lezáró érdemi döntéssel kapcsolatban nyílik.”
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VI.

Az  Ügyfél  a  tárgyi  eljárásért  igazoltan  megfizetett  250.000,-  Ft  (azaz  kétszázötvenezer  forint)

összeget a Hatóság részére, mint igazgatási szolgáltatási díjat, továbbá megfizetett 23.000,- Ft (azaz

huszonháromezer  forint)  igazgatási  szolgáltatási díjat  a  szakhatóságként  eljáró  Szabályozott

Tevékenységek Felügyeleti Hatósága részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az eljárásban

egyéb eljárási költség nem merült fel.

VII.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr,

Szent  István út  6.)  előtt  közigazgatási  per  indítható.  A keresetlevelet  – ha törvény eltérően nem

rendelkezik  –  a  vitatott  közigazgatási  cselekmény közlésétől  számított  30  napon  belül  kell  a

Hatósághoz  (9022  Győr,  Czuczor  Gergely  utca  18-24.)  benyújtani.  Az  elektronikus  ügyintézésre

kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél

elektronikus  formában  a  https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client  oldalon  található  IKR  rendszeren

keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő

keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet

jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló

határidőt  az  ítélkezési  szünet  nem érinti.  A  perfüggőség a  keresetlevél  benyújtásával  áll  be.  Ha

törvény  eltérően  nem  rendelkezik,  a  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény

hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási  jogvita elbírálása iránt indított  per illetéke

30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A Hatóság  a  megállapított  tényállás,  a  szakhatósági  állásfoglalás,  a  szakkérdés  tárgyában adott

szakvélemények, valamint a megkeresésre adott nyilatkozat alapján a Khvr. 5. § (2) bekezdés c) pont

ca) alpontjának megfelelően jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

A közlemény kifüggesztésének időpontja: tárgyi közlemény aláírási időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

   dr. Buday Zsolt

                          főosztályvezető
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