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HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) Kisvárdai Közmű 

Szolgáltató Kft. rövid neve: Kisvárdai Közmű Kft. (4600 Kisvárda, Piac u. 5.), mint környezethasználó 

meghatalmazásából Kis Balázs (2083 Solymár Magas u 69. sz.) továbbiakban: ügyfél) kérelmére indult 

előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy 

a Kisvárda, 068/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 3 MWth kimenő hasznos hőteljesítményű 

biomassza tüzelésű hőközpont megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és 

a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

  

Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megvalósításához, üzemeltetéséhez, 

felhagyásához a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági - hatáskörébe tartozó 

alábbi engedély beszerzése szükséges: 

A légszennyező pontforrások létesítéséhez és üzemeltetésének megkezdéséhez véglegessé vált 

levegőtisztaság-védelmi engedélyt kell beszerezni. 

Hulladékgazdálkodás:  

 Az azonos telephelyen működő két gazdasági társaság a tevékenysége során keletkező hulladékait 

ugyanazon gyűjtőhelyen, de egymástól elkülönítetten gyűjtheti. 

Természetvédelmi előírások: 

 A munkaterületet, közlekedő utakat jól láthatóan (szalaggal vagy kerítéssel) ki kell jelölni. 

Munkaterületként a műszakilag lehetséges legkisebb területet szabad kijelölni. A kijelölés a területileg 

illetékes természetvédelmi őr (Poór Ádám, 30/2999948) jelenlétében és közreműködésével történhet. 

A kijelölt területen kívül közlekedni, munkát végezni, deponálni, vagy bármely más, a nyílt 

homokpusztagyepet károsító tevékenységet végezni tilos. 

 A tervezett hulladék-előkészítő kivitelezési, illetve azt előkészítő munkái fészkelési időszakon kívül 

(augusztus 15. – március 15. között) végezhetők. 
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Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírások: 

A termőföldre gyakorolt hatások:  

1. A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. § (1) 

bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdasági művelési ágú 

termőföldeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen 

anyagokkal nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még 

átmenetileg sem tárolható. 

2. A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről - Tfvt) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján 

„beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb 

tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező 

termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”. „A beruházások megvalósítása 

során a beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és 

hasznosításáról.” 

Ásványi nyersanyag védelme:  

1. A hőközpont építési munkálatai során – a Kisvárda 068/17. hrsz. alatti ingatlanon – legfeljebb 

1750 m
3
 mennyiségű homok (kódja: 1453) ásványi nyersanyag termelhető ki az engedélyezési 

dokumentációban rögzített területen, eredeti, természetes előfordulási helyükről, amely a 

Kisvárda 068/17 ingatlanon a felszín kiegyenlítésére használható fel. 

2. Engedélyes a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségét köteles geodéziai mérési módszerekkel 

meghatározni. A meghatározás módját és eredményét bizonylatolnia kell. Köteles továbbá az 

ásványi nyersanyag kitermelés befejezését követő 60 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet 

követő év február 28-ig az ásványi nyersanyag mennyiségéről szóló földtani szakértő által 

ellenjegyzett jelentést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak megküldeni. 

Az eljárásba bevont szakhatóság: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4557-2/2018.ált. számon 

módosított 36500/4557-1/2018.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalása: 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Kisvárda 068/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 3 MW th kimenő 

hasznos hőteljesítményű biomassza tüzelésű hőközpont megvalósításának környezetvédelmi 

engedélyezéséhez a benyújtott dokumentumok, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi 

feltételekkel hozzájárul: 

1. A telephely megvalósításához kapcsolódó vízilétesítmények kialakítása csak a vízügyi hatóság 

által kiadott jogerős vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése jogerős vízjogi üzemeltetési 

engedély birtokában kezdhető meg. A technológiai vízellátását, szennyvíz- és csapadékvíz 

elhelyezését szolgáló létesítményeire vonatkozó 3432-5/2017., 2206-1/2017. és 4627-9/2015. 

számú határozatokkal módosított 1651-7/2012. számú (vksz.: 2/346-2009.) vízjogi üzemeltetési 

engedély tartalmának, vízilétesítményeinek teljes körű felülvizsgálatával és a változások 

dokumentálásával (pl: csapadékvíz csatornarendszer bővítése, biomassza tüzelésű hőközpont 

ipari vízellátásával esetlegesen megnövekedett vízigény, stb.) a vízjogi üzemeltetési engedély 

módosítására vonatkozó kérelmet és mellékleteit be kell nyújtani a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságra engedélyeztetésre. 

2. A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely 

technológiai vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére, mélyfúrású kútjára, 

valamint talaj vízügy elő kútjaira vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait 

maradéktalanul be kell tartani. 
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3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett 

tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló 

többször módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.  

4. A tervezett tevékenység végzése során igénybevett gépi berendezések és szállítójárművek 

üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne 

kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések 

megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák 

elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező 

helyen kell gondoskodni. 

5. A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha 

a bevezetést követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek, 

valamint az elszivárogtatásra használt területen a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi 

határértéket nem haladja meg. 

6. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. 

 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése 

alól nem mentesít. 

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztályhoz 15 napon belül 

írásban be kell jelenteni. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 6786-2/2018. számú függő hatályú végzéshez nem fűződik joghatás, 

mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 

azaz 250.000 Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik 

véglegessé. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a 

megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a 

döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A 

fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft. 

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztéséről dönthet. 
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INDOKOLÁS 

 

A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. (4600 Kisvárda, Piac u. 5.), mint környezethasználó 

meghatalmazásából Kis Balázs (2083 Solymár Magas u 69. sz.)  2018. június 21-én a Kisvárda, 068/17 

hrsz. alatti ingatlanon tervezett 3 MWth kimenő hasznos hőteljesítményű biomassza tüzelésű 

hőközpont megvalósításának - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm. r.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és 

előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra.  

Az előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők vettek részt 

A tervezett tevékenység: 

A KISVÁRDAI KÖZMŰ Kft. (4600 Kisvárda, Piac u 5. a továbbiakban Üzemeltető), mint üzemeltető által 

a Kisvárda 068/17 hrsz. alatti telephelyen 3 MW th kimenő hasznos hőteljesítményű (a tüzelőberendezés 

névleges bemenő hőteljesítménye 3,53 MW th) biomassza tüzelésű hőközpont (tüzelőberendezés, kazán 

és kiegészítő rendszerek) megvalósítását tervezi. 

A beruházás a KEHOP-5.3.2-17 azonosítószámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló 

energiaforrásokkal” című, felhívás keretében kerül megvalósításra, a projekt megnevezése: „A kisvárdai 

távhőellátás fejlesztése biomassza alapú távhőtermelés felhasználásával”. 

A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények:  

Megnevezés Létesítmény bemutatása 

Távvezeték A Telephely és Üzemelető meglévő távfűtési rendszere közötti 

kapcsolatot biztosítja. Nyomvonalas létesítmény. A távvezeték előre 

szigetelt acélcsőből készül, mérete DN250. A távvezeték a Telephelyen 

tervezett biomassza fűtőművet és Üzemeltető meglévő telephelyét 

(Kisvárda Piac u 5) kapcsolja össze. A tervezett vezeték hossza mintegy 

2500 m. 

Burkolt utak A Telephely meglévő úthálózata szolgálja ki a létesítményt. 

Hídmérleg és Mérlegház A biomassza tüzelőanyagok mennyiségi mérését a meglévő 

mérlegházban és a meglévő hídmérlegen végzik majd. 

Burkolt területek (közúti 

kiszolgáló terület) 

A kazánház előtt a közlekedés megkönnyítése érdekében egy 100 m2-

es burkolt terület létesül. 

Biomassza tüzelőanyag 

tárolás (kültéri apríték 

tároló) 

Burkolt, 1000 m
2
–es terület a kazánháztól keleti irányban, annak 

közvetlen közelében 

valósul meg. 

001 Kazántér A kazán berendezéseinek védelmét látja el. Területe 193,7 m2. Ide 

kerülnek a füstgáz ventilátorok, a hidraulika tápegység és a multiciklon. 

002 Apríték tároló 

(kazánházban) 

Tüzelőanyag átmeneti biztonsági tárolására szolgál. Északról, nyugatról 

és délről 6 m magas vasbeton támfallal körülvett, fedett, szilárd 

burkolatú terület. Kapacitása 5 napi tüzelőanyag szükséglet. Területe 

246,27 m
2
. 
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003 Kaparóláncos 

továbbító tér 

28,84 m
2
 alapterületű, fedett, három oldalról vasbeton fallal körülvett 

épületrész. A faapríték adagolására szolgál. A faapríték kitárolását a 

padozatán lassan mozgó éklétrák biztosítják. Kapacitása 24 órás 

tüzelőanyag igénynek megfelelő. Az aprítéktároló tér mögött egy 

keresztirányú szállítószalag létesül. 

004 Tároló A technológiához szükséges alkatrészek és vegyszerek tárolására 

szolgál. 

005 Hőkiadó A Hőkiadóban kap helyet a keringtető, nyomástartó és tágulási 

rendszer. 

006 Vezénylő A megjelenítő számítógép és a kapcsolószekrények elhelyezésére 

szolgál. Innen nyílik a mosdó és WC. 

Elektrofilter A füstgáztisztítás aktív eleme, épületen kívül kerül elhelyezésre. 

Hamukonténer A keletkező hamu és salak tárolására szolgál. Épületen kívül 

elhelyezve. 

Kémény Szabadonálló, 12 m magas, DN800 mm kürtő átmérő. 

Rakodógép A faapríték rakodására szolgáló nagyköbös könnyűanyag kanállal 

szerelt gép (pl. Volvo L45G) 

 

A tervezett technológia áttekintő bemutatása: 

A tervezett beruházás célja faapríték tüzelőanyagra alapozott hőenergia-termelést megvalósító 

berendezés telepítése, amellyel hosszú távon biztosítható Kisvárda hőigényének részbeni kielégítése 

(ca. 30%), az energia-előállítás költségeinek és egyoldalú függőségének csökkentése mellett (mintegy 1 

millió Nm
3
 földgáz kiváltásával). 

Az üzemeltetési koncepció szerint a faaprítéktüzelésű fűtőmű csak a téli fűtési idényben működik majd 

évi 145 napon át, vagyis évi 3480 üzemórában, október 15. és március 15. között. Ebben az időszakban 

a faaprítéktüzelésű fűtőmű a csúcsigényeket követő teljesítménnyel termel majd. 

A faapríték tüzelőanyagra alapozott energiatermelés eredményeként helyi és nemzeti szinten a fajlagos 

és az eredő CO2 kibocsátás is csökken (számítások szerint mintegy 1 766 t/év mennyiséggel. A 

megvalósítás ily módon a gazdasági előnyökön túl konkrét környezetvédelmi előnyöket is hordoz majd. 

Jelen beruházás eredményeként a Kisvárdai Távhőrendszer hőigénye jelentős részben fenntartható 

forrásból, megújuló biomassza tüzelőanyag bázison lesz biztosítva. A jelen beruházás keretében a 8. 

pontban ismertetett létesítmények kerülnek telepítésre. 

A kazánházban 1 db 3 MWth névleges kimenő hőteljesítményű korszerű, előtoló rostélyos rendszerű, 

melegvízkazán kerül telepítésre. A biomassza tüzelésű fűtőmű tervezett tüzelőanyaga: az EN ISO 

17225-1 szabvány szerinti P63, F05, M55, A3.0 minőségű faapríték. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

kezdeményezte a Főosztályon, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a Korm. r. 3. sz. 

mellékletének 128. pontja – „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes 

beépített vagy beépítésre szánt területen, a) 3 ha területfoglalástól” – hatálya alá tartozik, így a Főosztály 

előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek 

minősül.  



6 
 

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 129. § (1) 

bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, 

valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az 

igazgatási szolgáltatási díj eljárási költség, melyet az ügyfél az eljárás során megfizetett. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban, a 43. § (7)-(8) bekezdésében foglalt 

esetek kivételével, a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést 

hoz. 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 6786-

2/2018. számon függő hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az 

ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati 

dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás 

megindításáról közleményt tett közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közzététellel egyidejűleg a 

közleményt, a kérelmet és mellékleteit 6786-3/2018. számon a tervezett tevékenység telepítési helye 

szerinti település Kisvárda Város Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré 

tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a Főosztályhoz nem 

érkezett észrevétel. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság állásfoglalása, 

igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett 

tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

A Főosztály a 6786-5/2018. számú 2018. július 5.-ei keltezésű végzésében, az egyes közérdeken 

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

rendelet 1. § (1) bekezdése alapján és 2. §-ára figyelemmel szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatban. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4557-1/2018.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához előírások megadásával járult 

hozzá. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály, a 2018. július 06-án érkezett 6786-5/2018. számú megkeresésében, a Kisvárdai 

Közműszolgáltató Kft. (4600 Kisvárda, Piac u. 5.) mint környezethasználó megbízásából eljáró Kis 

Balázs (2083 Solymár, Magas u. 69.) által kérelmezett, Kisvárda 068/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 3 

MWth kimenő hasznos hőteljesítményű biomassza tüzelésű hőközpont megvalósítására vonatkozó 

előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás 

megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontjai alapján: 

 „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.” 
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A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, valamint a rendelkezésére 

álló adatok alapján, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. 

pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg a Kisvárda 068/17 hrsz. alatti 

ingatlanon lévő telephellyel kapcsolatosan: 

 A Kisvárdai Közműszolgáltató Kft., mint üzemeltető a Kisvárda 068/17 hrsz. alatti telephelyen 3 

MWth kimenő hasznos hőteljesítményű (a tüzelőberendezés névleges bemenő hőteljesítménye 

3,53 MWth) biomassza tüzelésű hőközpont (tüzelőberendezés, kazán és kiegészítő rendszerek) 

megvalósítását tervezi. 

 A tervezett létesítmény célja klímabarát és egyben gazdaságos megújuló energiaforrás 

alkalmazása a kisvárdai távfűtési rendszerben. A meglévő távhőrendszert és a tervezett biomassza 

fűtőművei egy DN250 méretű, cca. 2500 m hosszú távvezeték szakasszal tervezik összekapcsolni. 

 A telephelyen jelenleg az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végez 

hulladékgazdálkodási (ártalmatlanítási és hulladékhasznosítási) tevékenységet. 

 A telephely ipari vízellátását 1 db a telephelyen lévő mélyfúrású kút biztosítja. A szociális 

vízellátását a Kisvárda Város ivó vízrendszere biztosítja. 

 Az üzemi és a szociális épületben jelenleg keletkező szennyvizeket gyűjtik és rendszeresen 

szennyvízkezelő telepre szállítják kezelésre. 

 A telephelyen keletkező nem szennyezett csapadékvizet a telephely keleti oldalén lévő burkolt, 

nyitott árokrendszerben szikkasztják. A létesítendő nagyméretű burkolt területekről (utak és apríték 

tárolók) lefolyó csapadékvizek befogadására a meglévő csapadékvíz csatornarendszert bővíteni 

lesz szükséges. A csapadékvizeket uszadék, hordalék és az olaj szennyezettség felfogására CE 

jellel rendelkező olaj- és hordalékfogó műtárgyon kell átvezetni. 

 A hulladéklerakó telep vízjogilag rendezett. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. mint 

engedélyes részére, az egyedi vízbeszerzését szolgáló mélyfúrású kútra vonatkozó 3230-6/2013. 

számú határozattal módosított 1043-1/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély, valamint a 

technológiai vízellátását, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezését szolgáló létesítményeire 

vonatkozó 3432-5/2017., 2206-1/2017. és 4627- 9/2015. számú határozatokkal módosított 1651-

7/2012. számú (vksz.: 2/346-2009.) számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra. 

 Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. mint engedélyes rendelkezik a hulladéklerakó telep 

környezetében létesült 6 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszerre vonatkozó 839-5/2012. 

számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel. A talajvízfigyelő kútcsoport a felszín alatti vizek 

vízminőségi állapotának, esetleges szennyeződésének megfigyelését biztosítja. 

 A meglévő telephelyen a tervezett tevékenység a rendelkezésre álló információk és dokumentumok 

alapján közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti. 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VIl.21.) Korm. rendelet 7. §. és 2. sz. 

mellékletével összhangban a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota 

szempontjából Kisvárda település az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé 

tartozik. 

 A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol. 

 A tevékenység - fenti előírások betartása esetén - megfelel a felszín alatti vizek védelmére 

vonatkozó követelményeknek. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak 

betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent 

veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
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szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 

(VÍI.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet I. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. §-nak megfelelő tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatósági és 

a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 

Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 

7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4557-1/2018.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását a 36500/4557-2/2018.ált. számú állásfoglalásával módosította. Módosítását 

az alábbiakkal indokolta: 

„A Főosztály, a 2018. július 06-án érkezett 6786-5/2018. számú megkeresésében, a  Kisvárdai 

Közműszolgáltató Kft. (4600 Kisvárda, Piac u. 5.) mint környezethasználó megbízásából eljáró Kis 

Balázs (2083 Solymár, Magas u. 69.) által kérelmezett, Kisvárda 068/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett 3 

MWth kimenő hasznos hőteljesítményű biomassza tüzelésű hőközpont megvalósítására vonatkozó 

előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás 

megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/4557-1/2018.ált. számú a szakhatósági állásfoglalás 

felülvizsgálata és az Ákr. 56. § (1) bekezdése alapján módosította.  

A 36500/4557-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalás a jelen módosítással együtt érvényes. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, az 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított 

szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a 

vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 

7. pontja állapítja meg. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

részére megküldeni szíveskedjen.” 
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A Főosztály a 6786-6/2018. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése 

és 5. számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával 

kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és 

Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát és a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát. kereste meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Népegészségügyi Osztály az SZ/NEF/01063-2/2018. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, 

hogy a 

„tervezett beruházás jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély 

kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására 

javaslatot nem tesz.” 

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta: 

„A Kisvárdai Közműszolgáltató Kft. (4600 Kisvárda, Piac u. 5.), mint környezethasználó 

meghatalmazásából eljáró Kis Balázs (2083 Solymár, magas u. 69.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Kisvárda 068/17 hrsz. alatti területen tervezett 3 MWth kimenő 

hasznos hőteíjesitményű biomassza tüzelésű hőközpont megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat 

ügyében kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás 

kialakítására vonatkozó feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik. 

A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire, valamint a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre (A 

környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya megállapította, hogy: 

 a tervezett beruházás település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői anyagban 

bemutatott adatok és számítások alapján, a levegőtisztaság-védelmi és zajkibocsátásra vonatkozó 

számítások maradéktalan teljesülése mellett nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, 

erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és 

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 16. § (1) 

bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/01769-2/2018. számú levelével a kulturális 

örökségvédelmet érintő szakkérdés vizsgálatát megszüntette. Indoklása az alábbi: 

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály a Kisvárda 068/17 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 3 MWth kimenő hasznos 

teljesítményű biomassza tüzelésű höközpont megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása 

tárgyában szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál. 

A szakkérdésre történt megkeresés során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

szóló 68/2018. (IV.9.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 87. § (1) bekezdésében meghatározott 

elemeket vizsgáltam: „A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló 

hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értékei, 

a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi 

helyszínt vagy virágörökségi területet érintő ügyben a 87. §-ban, valamint a 88. §- bán meghatározott 

szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben 

meghatározott követelményeknek.” 

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági 

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet nem érint. 

Az eljárás megszüntetése Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 17. §-án alapszik: „A hatóság a hatásköréi és illetékességét az eljárás minden 

szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észlelj és kétséget kizáróan megállapítható az 

ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja 

vagy az eljárást megszünteti.” 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti 

emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan 

tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

b) a jegyző útján a hatóságnak (Tel: 06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról 

haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult 

intézményt (Jósa András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Tel.; 08-42/315-722), valamint 

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai 

szerint - a feltárásra jogosult intézmény Intézkedéséig gondoskodni, 

(3) A feltárásra jogosult intézmény kőteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és 

folyamatosan - az elvárható ütemben - végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. 

(X. 18.) Korm. r. 3. § (3) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. 

A szakkérdés vizsgálata az Ákr. 55. § (1) bekezdésén, illetve a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapszik. 

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a környezetvédelmi és 

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

Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) Mvm utasítás 24. §-a, illetékességét a 

Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-

10/84/01531-2/2018. számú szakkérdés vizsgálatában tett előírását a határozat rendelkező része 

tartalmazza. Indokolása az alábbi: 
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Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak - előírásunk betartása mellett - a környező 

mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható. 

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (általános közigazgatási 

rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik.  

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. 

§ (1) bekezdése, valamint 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.  

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 

előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és 

az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve az  előzetes 

vizsgálati dokumentáció (Civil Planning Trade Kft. /1063 Budapest, Kmety György u. 21. V/4./, 

Készítette; Kis Balázs /2083 Solymár, Magas u. 89./, készült; Solymár, 2018.06.18.) alapján adta ki.” 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály a HB-03/ERD/11972-2/2018. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. 

Szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapításokat tette: 

„Az erdészeti hatóság a rendelkezésre álló dokumentáció és a közhiteles nyilvántartása az Országos 

Erdőállomány Adattár adatai alapján megállapította, hogy a Kisvárda 068/17 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 

biomassza tüzelésű hőközpont megvalósítása erdőt nem érint, működése az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77. §-a szerinti erdő igénybevételével nem jár, 

a környező erdőterületekre hatást nem gyakorol. 

A tervezett beruházáshoz az erdészeti hatóság feltétel nélkül hozzájárul. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály elsőfokú erdészeti 

hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) 

bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. 

számú melléklet 8. pontja állapítja meg. 

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. 

pontja alapján vizsgálta meg.” 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztály a 

10819/2/2018. számon szakkérdés vizsgálatát megadta. Szakkérdés vizsgálatában az alábbi 

megállapításokat tette: 

„A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy az érintett külterületi ingatlan művelés alól kivett / 

hulladéklerakó telep megnevezéssel van nyilvántartva. A kivett ingatlanra a 2007. évi CXXIX. (termőföld 

védelméről szóló) törvény hatálya nem terjed ki, így a területen tervezett biomassza tüzelésű hőközpont 

létesítéséhez az ingatlanügyi hatóság külön engedélye nem szükséges. 

A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 24-25. §-a, valamint a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormánymegbízott 81/2015. (V.4.) számú utasítása alapján történt. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Kisvárdai Járási Földhivatal hatáskörét és 

illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
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383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 37.§ (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 16.2. pontja állapítja 

meg.” 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály a 

BO/15/1545-4/2018. számon szakkérdés vizsgálatát előírással megadta, előírását a határozat 

rendelkező része tartalmazza. Indokolása az alábbi: 

„A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozást követően jelen szakkérdés 

vizsgálata során az alábbi megállapítást teszem: 

Az a) pontban meghatározott szakkérdések vizsgálati feltételei fent állnak, mert a Kisvárda 068/17. hrsz 

alatti ingatlanon 1750 m
3
homok (kódja 1453) ásványi nyersanyag kerül kitermelésre a 3 MW th kimenő 

hasznos hőteljesítményű biomassza tüzelésű hőközpont megvalósítása során. A kitermelni tervezett 

ásványi nyersanyag 1750 m
3
 mennyiségét kizárólag az engedélyezni kért tevékenységgel 

összefüggésben tervezik felhasználni, más célú felhasználást, hasznosítást, értékesítést nem határoztak 

meg, ezért bányajáradék-fizetési kötelezettségről rendelkezni nem kellett. 

A fenti hatósági előírások indokolása, jogszabályi háttere: 

az 1. pontban a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 3. § (1a) bek. a) 

pontja; 

a 2. pontban az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 

értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet (továbbiakban R2.) 2. 

§ (2) és (5) bekezdései; 

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy az R2. 2. § (5a) bekezdésében foglaltak szerint a 

bányafelügyelet a kitermelt mennyiség ellenőrzése céljából geodéziai méréseket rendelhet el az 

engedélyes költségére. 

Hatóságom tárgyban gyakorolt hatásköre a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet 1. táblázat 

8. pontján alapul, illetékességemet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. 

(VI.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és az 1. melléklete állapítja meg.” 

 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 6786-7/2018. 

számú végzésében megkereséssel fordult Kisvárda Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- 

és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési 

eszközökkel való összhang megállapítása érdekében. 

Kisvárda Város Jegyzője a 2/1824-2/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„A Kisvárda Város Önkormányzati Képviselőtestületének módosított 27/2011. (XI.30.) önkormányzati 

rendeletét – mely Kisvárda Város szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szól – figyelembe 

véve a tervezett tevékenység Kisvárda település jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési 

eszközeivel összhangban van. 

A hatályban lévő településrendezési terv szerint a Kisvárda 068/17 hrsz. alatti ingatlan különleges 

hulladékkezelők,-lerakók övezetébe (Kh/1 jelű) van sorolva. 

Nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. §.-a alapján 

adtam ki.” 

Kisvárda Város Jegyzője a 2/3601/2018. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

„A SzaboIcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

megkereséssel fordult hivatalunkhoz a Kisvárda, 068/17. hrsz. alatti ingatlanon tervezett 3 MW th kimenő 

hasznos hőteljesítményű biomassza tüzelésű hőközpont megvalósítására vonatkozó közigazgatási 

hatósági eljárás során. 
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Tájékoztatom, hogy a fent nevezett tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, 

a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban 

van. 

Nyilatkozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25.§., Kisvárda 

Város Önkormányzata Képviselő-Testületének Kisvárda város természeti értékeinek helyi védelméről 

szóló 5/2015.(II.26) önkormányzati rendelete valamint Kisvárda Város önkormányzat Képviselő-

testületének 27/2011. (XI.30.) sz. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzatának 

figyelembevételével adtam ki.” 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 1396-4/2018. számú levelével az alábbi ügyféli 

nyilatkozatott adta: 

„A Kisvárda 068/17 hrsz.-ú ingatlanon tervezett beruházás nem érint természetvédelmi oltalom alatt álló 

területet, illetve fajt, ezért kifogást nem emelünk ellene.” 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Természetvédelem: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) releváns rendelkezései szerint: 

5. § (1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

6. § (2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes 

és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét 

meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról. 

7. § (1) A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell 

a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a 

tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. 

(2) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása 

érdekében: 

a) gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi 

elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai 

összehangolásával történő tájba illesztéséről; 

8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük 

védelmével együtt kell biztosítani. 

17. § (1) 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. 

(2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon 

élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. 
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43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

A megküldött dokumentációból megállapítható, hogy a beruházás jó, illetve közepes természetességű 

nyílt homokpusztagyepeket érint. Ezen gyepek fajkészletük alapján nyírségi mészkerülő 

homokpusztagyep (Festuco vaginatae-Corynephoretum) társulásba sorolhatók a jobb – jó-közepes (4r3) 

– természetességű helyeken, de a zavartabb, korábban vagy aktuálisan taposottabb részeken a 

gyomjellegű, egynyári homoki gyepek csoportjába tartozó, közepes (3) természetességű nyírségi pionír 

rozsnokgyep (Bassio laniflorae-Brometum tectorum), illetve az előbbi társulás ezzel alkotott átmenete is 

előfordul. A nyírségi mészkerülő homokpusztagyepek és a nyírségi pionír rozsnokgyepek a Vörös könyv 

Magyarország növénytársulásairól (Szerk.: Borhidi A., Sánta A., TermészetBÚVÁR, Bp., 1999., 

továbbiakban: Vörös könyv) alapján kipusztulással veszélyeztetett, fokozott védelemre javasolt nyírségi 

endemikus társulások. Az egynyári homoki gyepek kipusztulással fenyegetett védelemre javasolt 

társulások. Bár a beruházás egyes elemei ezen élőhelyek egy részének megszűnését okozzák, a 

területen megfelelő mértékben marad fenn akár a későbbi rekultiváció során a jellemző fajkészlettel 

történő regenerációt is elősegítő ilyen típusú gyepek. A nem megfelelően, vagy előzetes tervezés nélkül, 

véletlenszerűen használt megközelítő utak, nyomok, anyagdepóniák azonban jelentős mértékű kárt 

okozhatnak a beruházással egyébként közvetlenül nem érintett gyepterületeken. Ennek 

megakadályozása céljából előírtam a munkaterület Nemzeti Park Igazgatósággal történő közös 

kijelölését.  

A vizsgált területen a fokozottan védett gólyatöcs (Himantopus himantopus) két fészkelő párja, továbbá a 

védett partifecske (Riparia riparia) egy bizonyítottan fészkelő párja került elő. A gólyatöcs észlelt 

fészkelése a tervezett hulladék-előkészítőtől mindössze 100-150 méterre történt, a partifecske fészkelés 

pedig a hulladék-előkészítő tervezett területén, egy földdepóniábn, amely egyébiránt a fokozottan védett 

gyurgyalag (Merops apiaster) fészkelésére is alkalmas, és a faj több egyedét a depónia területén 

észlelték is. A fokozottan védett, illetve védett madarak költésének biztosítása és az esetleges 

természetkárosítás elkerülése érdekében a hulladék-előkészítő kivitelezési és előkészítő munkálatait a 

rendelkező részben foglaltaknak megfelelően korlátoztam. 

Tekintettel arra, hogy a beruházással érintett lerakót minden oldalról véderdősáv határolja, a tervezett 

létesítmények a tájra nem gyakorolnak jelentős hatást. 

Zajvédelem: 

A terület különleges hulladékkezelők,- lerakók övezetű területen helyezkedik el. A területet erdő és 

mezőgazdasági területek határolják. 

A telephely 500 méteres környezetében nem található lakóépület. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a létesítmény legnagyobb zajvédelmi szempontú 

hatásterülete mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés ideje alatt az ingatlanon belül marad. Felhagyás 

esetén a kivitelezéshez hasonló hatásterület valószinűsíthető. 

Mivel a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, területet, 

ezért a Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése alapján „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.” 
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A beruházás során 1 db helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítését tervezik, melynek 

létesítéséhez és üzemeltetésének megkezdéséhez az előzőek alapján levegőtisztaság-védelmi 

engedélyt kell beszerezni a Főosztálytól.  

Az építési munkálatok kibocsátása által okozott szennyezés hatásterülete gyakorlatilag az érintett 

beruházási területre korlátozódik, és itt lokalizálódik. Az építési terület elhelyezkedéséből adódóan a 

szennyező hatás közvetlenül lakott területeket nem érint.  

A dokumentációban bemutatásra került, hogy a létesítendő pontforrás légszennyező anyag kibocsátása 

a vonatkozó emissziós határértékeket a dokumentációban szereplő műszaki megoldások 

alkalmazásával nem haladják meg, továbbá ezáltal biztosítható az egészségügyi határértékek betartása 

is.  

A dokumentáció tartalmazza az üzemeltetés (tüzelés) során a légszennyező anyagok légkörbe jutásának 

hatásterületét  a biomasszatüzelés hatásterülete 287 m.  

Lakott terület távolsága a telephelytől ~1 km.  

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

Hulladékgazdálkodás:  

A tervezett tevékenység (biomassza fűtőmű) működtetése nem tekinthető a telephelyen jelenleg végzett 

hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó tevékenységnek. 

A környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem kíván 

végezni.       

Az üzemelésből származó salak/hamu/pernye hulladékot a telephelyen üzemelő Regionális 

Hulladékkezelő Telepnek adják át további kezelésre. 

A karbantartási munkák során keletkező veszélyes hulladékokat a dokumentáció szerint a telephelyen 

már meglévő gyűjtőhelyen kívánják gyűjteni.  

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) részére kiadott 

Kisvárda, 068/17. hrsz. alatti telephelyen üzemelő Regionális Hulladékkezelő Telep 5605-13/2017. 

számú egységes környezethasználati engedélyében foglaltak értelmében a telephelyen munkahelyi 

gyűjtőhely üzemel. Amennyiben az azonos telephelyen működő két gazdasági társaság a tevékenységei 

során keletkező hulladékait ugyanazon gyűjtőhelyen kívánja gyűjteni, azt egymástól elkülönítetten 

megtehetik, ezért erre vonatkozóan a határozat rendelkező részében előírást tettem. 

A fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 

indokolt. 

 

Talaj: 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a projekthez kapcsolódó építési-kivitelezési 

tevékenységnek, ill. a szóban forgó technológia létesítésének a földtani közegre, felszíni vagy felszín 

alatti vízre gyakorolt hatása elhanyagolható. A munkálatok környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő 

kivitelezése mellett a szennyeződés valószínűsége minimális. Az üzemeltetésnek a földtani közegre 

nincs hatása. A létesítmény üzemeltetése során kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik, melyet 

helyben gyűjtenek és a városi szennyvízkezelő telepre szállítják kezelésre. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: 

A tervezési terület elhelyezkedéséből adódóan országhatáron átterjedő jelentős hatások nem várhatók.  
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A fentieket figyelembe véve a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány 

készítését, mivel Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. által a Kisvárda, 068/17 hrsz. alatti ingatlanon 

tervezett 3 MWth kimenő hasznos hőteljesítményű biomassza tüzelésű hőközpont megvalósítása, 

üzemeltetése és felhagyása során a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében 

szereplő szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a tevékenység 

az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részébe tájékoztatást adott arról, hogy a Főosztály hatáskörébe 

tartozó milyen engedélyek beszerzése szükséges a beruházás megvalósításához. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. 

§ (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. 

pontja alapján került sor. 

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése 

és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 4.§ és 5. §-ai szerint 

lefolytatott eljárásban, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal 

hoztam meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § 

(1) d) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

A határozat közhírré tételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint 

gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 

15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján. 

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1) és (2) 

bekezdésének a) biztosítja. 

Az eljárás és a fellebbezés díja a díjrendelet 2. § (1) (5) (6) (7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. 

főszáma alapján került meghatározásra. 

A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) 

bekezdése alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 3. 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton (visszaigazolással) 

1. Kis Balázs – 2083 Solymár Magas u 69. 

2. Kisvárda Város Jegyzője – 4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11. 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály 

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

4. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.   

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály  

4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztály  

4600 Kisvárda, Szent György tér 8. 

8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály  

3527 Miskolc, Soltész Nagy K. út 5. 

9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 

10. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

Helyben 

11. Irattár 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.  


