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ingatlanon tervezett Hőbontás
alapú
kiserőmű
egységes
környezethasználati engedélye
1 db

HATÁROZAT
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály)
EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT
ad a Kisvárda, 068/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett tevékenység folytatására az I. részben megjelölt
környezethasználó részére a IV. részben meghatározott feltételekkel, az alábbiak szerint:
I.
Környezethasználó adatai
Környezethasználó neve: Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.
Rövid neve: Kisvárdai Közmű Kft.
Székhelye: 4600 Kisvárda, Piac u. 5.
KÜJ száma: 103 034 265
II.
Telephely adatai
Telephely címe:
4600 Kisvárda külterület, 068/17 hrsz.
Telephely helyrajzi száma:
Kisvárda, 068/17 hrsz.
EOV koordinátái:
Y = 877 365; X = 323 565
Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint:
Telephely neve:
HŐBONTÁS ALAPÚ KISERŐMŰ
KTJtelephely szám:
102 777 485
Létesítmény neve: pirolízis kiserőmű
KTJIPPC létesítmény szám: 102 777 496
Helyrajzi száma: Kisvárda, 068/17 hrsz.
EOV koordinátái: Y = 877 366; X = 323 565

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÔOSZTÁLY
KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930 Fax: (42)598-941
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu
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Kibocsátó források:
Forrás megnevezése
VOPTRA gázmotor
VOPTRA gázmotor
BOSCH gázmotor
BOSCH gázmotor
BOSCH gázmotor
BOSCH gázmotor
BOSCH gázmotor
BOSCH gázmotor
BOSCH gázmotor
BOSCH gázmotor
ciklon
fáklya

EOV koordináta
Y
877 411.84
877 411.67
877 406.24
877 407.68
877 409.12
877 410.56
877 416.70
877 418.14
877 419.57
877 421.01
877 379.08
877 421.33

EOV koordináta
X
323 613.06
323 606.77
323 627.83
323 624.63
323 621.44
323 618.25
323 604.60
323 601.40
323 598.21
323 595.02
323 576.87
323 613.56

III.
Engedélyezett tevékenység adatai

Megnevezés:

szerves anyag előállítás (szénhidrogének)

Besorolás:

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 4. főszám, 4.1. pontja a) alpont:
„Vegyipar, Szerves anyagok előállítása: szénhidrogének ((lineáris vagy ciklikus, telített
vagy telítetlen, alifás vagy aromás).”

TEÁOR kód:

2014’08 - Szerves vegyi alapanyag gyártása
3530’08 - Gőzellátás, légkondicionálás
3511’08 - Villamosenergia-termelés

NOSE-P kód:

105.09

Bemenő alapanyag típusa:
SRF (Solid Recovery Fuel), azaz hulladékokból készült szilárd újrahasznosított késztermék.
TESZOR száma: E38.11.59.
Tervezett éves bemenő alapanyag mennyisége: 14000 tonna/év SRF
Kiépített termelési kapacitás:
5760 tonna/év szilárd koksz termék - TESZOR száma: 19.10.10.
3742 tonna/év pirolízis olaj (kiserőműben felhasználásra kerül) - TESZOR száma: 19.20.27.
4316 tonna/év szintézisgáz (kiserőműben felhasználásra kerül) - TESZOR száma: 19.20.3.
Technológia:
A PTR®1000 technológia a cseh HEDVIGA Group a.s. (Frydek – Mistek, Husova 464, Post Code 738
01; cégjegyzékszám: 25380798) által kidolgozott és szabadalmaztatott, illetve védjeggyel védett
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hőbontást alkalmazó technológiai eljárás. Jelen engedélyben 2 db PTR®1000 egység kerül
engedélyezésre.
A technológiai eljárás során a bemenő anyagokból éghető gázok – szintézisgáz (H2, CO, CH4, stb.),
szerves olajok (pirolízis olaj) és koksz jellegű szilárd termék keletkezik. A gázokat és az olajokat
előtisztítást követően a technológiában telepített gázmotorokban hasznosítják energiatermelésre. A
termelt hő és villamos energia egy része a hőbontási folyamat fenntartása érdekében visszatáplálásra
kerül a technológiába, míg nagyobb része (melegvíz és villamos energia formájában) Telephelyen kívüli
hasznosításra kerül. A keletkező szilárd koksz terméket tüzeléstechnikai vagy egyéb hasznosítási céllal
értékesíti.
Az alkalmazott rendszer központi egysége – melyben 3 cserélhető (kívülről fűthető, hűthető) nyitható
rozsdamentes acél tartály (Fuel Cell, vagy reaktor tartály) foglal helyet – szabadalmi oltalommal védett
(szabadalom száma: EP 2 964 726 B1). A tervezett rendszerben PTR®1000 egységenként 2 db összesen 4 db központi egység – mindösszesen 12 db Fuel Cell található, melyeket egy automata
manipulációs robotkar mozgat. A központi egységek között egy hűtő hőcserélő egység található.
A rendszerben keletkező gáz összetételét egy gázelemző (gázkromatográf) 18 helyen monitorozza. A
Fuel Cell súlya, a keletkező gáz összetétele, illetve mennyisége és nyomása alapján a vezérlés
szabályozottan változtatja a hőmérsékletet - ezzel irányítva a bomlás folyamatát. A keletkező gáz és az
olaj hasznosítás technológiája eltér. A keletkező gázt tisztítják, tárolóban tárolják (pufferelik), majd
gázmotorban kapcsolt hő és villamos energia termelésre használják. A keletkező olajat duál (kettős)
üzemű motorban hasznosítják. A duál üzemű motorokban lehetőség van szintézisgáz hasznosításra is.
A gáztermelés üzemzavara esetén felhalmozódó gázt fáklyával ártalmatlanítják.
A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények:
Megnevezés

Létesítmény bemutatása

Burkolt utak

A Telephely meglévő úthálózata szolgálja ki a létesítményt.

Hídmérleg és Mérlegház

A fűtőanyag mennyiségi mérését a meglévő mérlegházban és a
meglévő hídmérlegen végzik majd.

Burkolt területek
kiszolgáló terület)

A PTR épület előtt a közlekedés megkönnyítése érdekében egy 500
m2-es burkolt terület létesül.

(közúti

Fáklya

12 m magas 6 lábas konténerre épített egység.

Ciklon

Kültéren elhelyezett egység. Kapcsolódó 1100 literes acél konténerrel.

Rakodógép/targonca

A fűtőanyag rakodására, a Fuel Cell és az olajtartályok mozgatására
szolgáló villamos meghajtású 1 db targonca és 1 db rakodógép.

PTR épület elemei:

A PTR épület az alábbi egységekből épül fel. Az épület jellemző
belmagassága 7,5 m.

Fűtőanyag manipuláció

A beérkező fűtőanyag fedett, zárt térben történő tárolására szolgál.

Fuel-Cell töltő-ürítő
helyiség

A Fuel-Cell reaktorok töltését és ürítését fogják itt végezni. A tér
elszívással rendelkezik.

PTR UNIT tér

A 2 db PTR1000 rendszer (központi egységek, Fuel Cell raktorok,
hűtőberendezés, vezérlő egység) és kiszolgáló egységeinek
(olajtartályok, vezetékek, szivattyúk) elhelyezésére szolgál.

Gázmotor tér 1.

1 db PTR 1000 berendezéshez szükséges 4 db gáztüzelésű és 1 db
vegyes gáz- és olajtüzelésű gázmotor és kiszolgáló berendezéseinek
elhelyezésére szolgál. A gázmotorok kipufogó rendszerei és a kürtők itt
találhatóak.

Gázmotor tér 2.

1 db PTR 1000 berendezéshez szükséges 4 db gáztüzelésű és 1 db
vegyes gáz- és olajtüzelésű gázmotor és kiszolgáló berendezéseinek
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elhelyezésére szolgál. A gázmotorok kipufogó rendszerei és a kürtők itt
találhatóak.
Elektromos helyiség

A központi villamos vezérlőrendszer és
kapcsolószekrények itt kerülnek elhelyezésre.

az

ahhoz

tartozó

Raktár, műhely

A helyiség neve ellenére, raktározási, műhely, veszélyes anyag és
hulladéktárolási funkciókkal rendelkezik majd.

Föld feletti és föld alatti tartályok:
Darabszám

nettó
térfogata
3
[m /db]

Fuel Cell

24

1,8

Reaktor edény - Fuel Cell. Hengeres, nyitható fedeles edény,
anyaga rozsdamentes acél. Az edény falvastagsága 5-10
mm között változik átmérője 1 méter.

Gáztartály

4

50

Max. 2,5 barg nyomásfokozatú, kettős falú gáztároló egység.

Olaj tartály

12

1

Az előállított pirolízis olaj termék tárolásához, targoncával
szállítható, kármentővel egybeépített acéltartály. A 12
tatályból 2 db a PTR1000 rendszerben veszi fel az olajat, 2
db a Voptra motorokhoz kapcsolódik és 4-4 db üres.

Technológián
belüli olajtartály

2

1

A hűtő egységben lévő beépített, kármentővel ellátott tartály.
Kettős szintérzékeléssel. A tartály 75%-os telítettségénél
riaszt, 85%-nál reteszel és leállítja a rendszert.

Termoolaj
tágulási tartály

2

3

Zárt tágulási tartály az olaj védelme érdekében N2 párna
védelemmel. A rendszerben lévő termoolaj összmennyisége
3
18 m .

Nitrogén tartály

1

17

A Fuel Cell edények nitrogén atmoszféráját, illetve az oltást
biztosítja.

Kondenzvíz
tartály

1

10

Az előkézelés során keletkező kondenzvíz (szennyvíz)
tárolására szolgál.

Olajos víz tartály

1

1

60 literes acéltartály az olaj mellett leváló víz gyűjtésére
szolgál.

Megnevezés

Megjegyzés

Az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés, figyelembe vett intézkedések a telephelyen:
A létesítmény üzemeltetése során figyelembe vett intézkedések:
 A füstgáz a gázmotorokban keletkezik, a gázmotorokba beépített katalizátorok csökkentik a CO és
szénhidrogén kibocsátás szintjét, illetve a VOPTRA duál gáz és olajtüzelésű motorban SNCR
(szelektív nem katalitikus reakció) rendszer is beépítésre kerül. A dokumentáció szerint BOSCH
gázmotorok esetében a határérték az SNCR rendszer nélkül is betarthatók.
 A létesítmény tervezésénél figyelembe vett intézkedések:
 vízre veszélyes anyagokat tartalmazó tartályok kármentővel rendelkeznek.
 tűzvédelmi rendszerek és eszközök (tűzfalak, tűzérzékelők, tűzoltó rendszerek) alkalmazása.
 robbanásvédelem rendszerei és eszközei (nyomáscsökkentő szelep, megkerülő ágak (bypass),
gyulladást okozó tényezők kiküszöbölése, inert gáz rendszerek, földelési rendszerek
alkalmazása.
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szabotázs elleni védelmi rendszerek (pl. épület biztonsági berendezései, beléptetést szabályozó
és megfigyelésre vonatkozó intézkedések.
 villámvédelem.
 tűzvédelmi elválasztó elemek a transzformátorok és a kármentők elválasztására.
 tűzérzékelő és tűzvédelmi eszközök az alacsony feszültségű áramelosztó paneleknél ‐
szennyeződés-érzékelők (pl. ammónia, gáz stb.) a megfelelő tárolási és elosztó zónákban.
 Üzembiztonságot szolgáló egyéb kialakítások az üzemen belül:
 gépek és berendezések olyan kialakítása, amely biztosítja az energiaellátást (input) és leadást
(output) (pl. vészgenerátor).
 a veszélyes anyagok vagy ezek keverékeinek kibocsátását, leválasztását vagy tárolását biztosító
eszközök, pl. tárolótartályok, vészleengedő és vészkiürítő rendszerek alkalmazása.
 figyelmeztető, riasztó és biztonsági rendszerek, melyek vagy a normális működésben beálló
zavarok esetén lépnek működésbe, vagy megakadályozzák az üzemzavarokat, vagy
visszaállítják a normális állapotokat. Ezek a rendszerek az üzem teljes műszerezettségét és
összes szabályozási rendszerét magukban foglalják, különös tekintettel azokra a műszerekre és
szabályozási rendszerekre, melyek a különböző üzemeltetési paraméterekhez kapcsolódva
egyrészt alapvető fontosságúak a normál üzemvitel biztosításában, másrészt zavar esetén az
érintett üzemrészeket biztonságba helyezik és a kezelőszemélyzetet időben tájékoztatják a
problémáról.
Elérhető legjobb technikáknak való megfelelés érdekében alkalmazzák:
 Olyan rendszerek használata, melyek képesek az átvett fűtőanyagok tulajdonságaiból adódó
kockázatok megfelelő azonosítására, illetve az elhelyezésére/tárolására.
 Az üzemelő berendezésekből származó porkibocsátás megelőzése.
 Hatékony szennyvíz-kezelés, és hatékony megelőző karbantartás és a technológia ellenőrzése.
 A technológiába bekerülő fűtőanyag típusának megfelelő minőségellenőrzési rendszer kialakítása és
fenntartása.
 Bemeneti korlátozások kialakítása a létesítményben, a fő kockázatok azonosítása. (Csak és kizárólag
SRF minősítéssel rendelkező, illetve ellenőrzött forrásból származó fűtőanyag fogadása.)
 Kommunikáció a fűtőanyag beszállítókkal, a beérkező hulladék minőségének javítása érdekében.
 A betáplált fűtőanyag minőségének ellenőrzése.
 Az alapanyag szigetelt és ellenálló felszínnel borított, ellenőrzött és elkülönített szivárgó rendszerrel
ellátott területeken való tárolása.
 Annak a megelőzése, hogy a tárolt hulladék mennyisége több legyen, mint a rendelkezésre álló tároló
terület.
 Az alapanyag beszállítások szabályozása a beszállítókkal folytatott kommunikáció révén.
 A tároló edényzetekben lévő fűtőanyag egyedi feliratozása (címkézése).
 A létesítményben a tűzveszély megelőzésére, észlelésére és megfékezésére vonatkozó terv
kidolgozása.
 Manuális és automatikus Tűzoltórendszerek alkalmazása.
 A fűtőanyag létesítményen belüli szállításának vizuális ellenőrzése a kezelő által közvetlenül, tvképernyőn illetve más módon.
 A Voptra gázmotorok karbamid oldat adagolású DeNOx rendszerrel szerelve - SNCR rendszer
alkalmazása.
 Megfelelő tűztér-ellenőrzési rendszer és paraméterek kiválasztása és használata.
 Az el nem égetett anyagok (szilárd, folyadék vagy gáznemű) kinyerése vagy átadása külső
felhasználásra.
 Pirolízist követő égetéssel kombinált eljárás esetében legalább 80%-os energiaátalakítási hatásfokkal
rendelkező kazán alkalmazása, illetve gázmotor vagy egyéb elektromos energia-előállító technológia
használata.
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 A kínált hő-/gőzellátás széleskörű igénybevételének biztosítása.
 Az új létesítmény helyének megválasztása oly módon, hogy a kazánban keletkező hő és/vagy gőz
felhasználása maximalizálható legyen, a következők valamilyen kombinációja révén:
 elektromos áram előállítása és felhasználható hő vagy gőz szolgáltatása (pl. kapcsolt hő- és
villamosenergia-termelés alkalmazása),
 hőenergia szolgáltatása meleg víz vagy gőz formájában távfűtési elosztó hálózatba,
 ipari gőz szolgáltatása különböző, főként ipari célokra,
 hőenergia szolgáltatása meleg víz vagy gőz formájában hűtő/légkondicináló rendszerek
működtetéséhez.
 Külön rendszerek alkalmazása a létesítmény területére hulló csapadékvíz (ideértve a tetőre hulló
csapadékot is) elvezetésére, kezelésére és kibocsátására, hogy az ne keveredhessen a potenciálisan
vagy ténylegesen szennyezett szennyvízáramokkal. Ezek a vizek kibocsátás előtt semmilyen, vagy
csak kismértékű kezelést igényelnek, a szennyezés kockázatától és helyi kibocsátási tényezőktől
függően.
 Zajcsökkentő intézkedések bevezetése a zajvédelmi követelményeknek megfelelően.
 Környezetvédelmi vezetés alkalmazása.

IV.
A tevékenység végzésének feltételei

1.

Általános előírások:

1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt
üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos
jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a Főosztály által
elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi.
1.2. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Főosztály határozatban kötelezi a
környezethasználót 200.000-500.000 forint bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített
feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.
Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Főosztály a
tevékenységet korlátozhatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és a
környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi.
1.3. Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a Főosztály felé a
változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni.
1.4. A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyben rögzített követelmények betartásának
igazolására próbaüzemet ír elő. A próbaüzem időtartama 6 hónap. A próbaüzem
megkezdésének időpontját 8 nappal előtte írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi
hatóság részére.
1.5. A környezethasználónak a próbaüzem lezárását követő 60 napon belül megvalósulási
dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel
valósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes
környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
A tevékenység a próbaüzem után csak az egységes környezethasználati engedélyben rögzített
feltételek teljesítésével folytatható.
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2.

Hulladékgazdálkodás

2.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék
mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
2.2. A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet
károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne
okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan
a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
2.3. A környezethasználó - mint hulladékbirtokos - a hulladék kezeléséről a hulladékkezelőnek, hulladék
szállítónak, hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, hulladék kereskedőnek, hulladék közszolgáltatónak történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak
átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell
győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére,
illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott
hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
2.4. A környezethasználó a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles elkülönítetten
gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
2.5. A környezethasználó a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő,
másnak átadott hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni a vonatkozó
jogszabály szerinti adattartalommal. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra,
hogy annak alapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a
hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét
biztosítsa.
A környezethasználó a nyilvántartást anyagmérleg
technológiánként, naprakészen köteles vezetni.

alapján,

hulladéktípusonként

és

A környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet követő év március 1. napjáig
köteles teljesíteni, amennyiben a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes
mennyisége
a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot,
c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot
meghaladja.
A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a
kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint
illetékes Főosztályhoz köteles bejelenteni.
Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program
(ÁNYK) használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető.
2.6. A telephelyen kialakított munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetését a hatályos jogszabályban foglaltak
figyelembe vételével kell végezni. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető veszélyes- és
nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége 2350 kg, amelyből:




Nem veszélyes hulladék esetében: 1000kg
Veszélyes hulladék esetében: 1350 kg
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2.7. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
2.8. A kiserőműbe hulladékot alapanyagként bevinni tilos, kizárólag a dokumentációban szereplő SRF
(Solid Recovery Fuel) hulladékokból készült szilárd újrahasznosított késztermék (TESZOR száma:
E38.11.59.) alkalmazható.
Levegőtisztaság-védelem

3.

3.1. A légszennyező technológiák, források, kibocsátási határértékek
3.1.1.

1. technológia: Energiatermelés (kettős üzemű motor)

A technológia légszennyező pontforrásai:
Azonosító

Pontforrás megnevezése

A tüzelőberendezés névleges bemenő
hőteljesítménye

Magasság

P1
VOPTRA 200 típusú motor I.
12
571 kWth
P2
VOPTRA 200 típusú motor II.
12
571 kWth
Tüzelőanyag: tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyag
(1)
A tüzelőberendezések kategóriába sorolása: II. kategóriájú tüzelőberendezés
A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei:
Légszennyező anyag

Kén-dioxid SO2
Nitrogén-oxidok NOx
Szilárd anyag
Szén-monoxid CO
Megjegyzés:
-

Kibocsátási határérték
3
(mg/Nm )

120
1850
20
245

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf%
oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
(1)
II. kategóriájú tüzelőberendezés /53/2017.(X.18.) FM rendelet 2.§ (1) 11. alapján/

2. technológia: Energiatermelés (kettős üzemű motor)

3.1.2.

A technológia légszennyező pontforrásai:
Azonosító

Pontforrás megnevezése

Magasság

Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése,
a tüzelőberendezés névleges bemenő
hőteljesítménye

P1
gázmotor I.
12
T1 VOPTRA gázmotor 571 kW th
P2
gázmotor II.
12
T2 VOPTRA gázmotor 571 kW th
Tüzelőanyag: földgáztól eltérő gázhalmazállapotú tüzelőanyag
(1)
A tüzelőberendezések kategóriába sorolása: II. kategóriájú tüzelőberendezés
A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei:
Légszennyező anyag

Kén-dioxid SO2
Nitrogén-oxidok NOx
Szén-monoxid CO
(2)
TOC
Megjegyzés:
-

Kibocsátási határérték
3
(mg/Nm )

15
380
245
55

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf%
oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
(1)
II. kategóriájú tüzelőberendezés /53/2017.(X.18.) FM rendelet 2.§ (1) 11. alapján/
(2)
Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, a metán kivételével
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3. technológia: Energiatermelés (motorok)

3.1.3.

A technológia légszennyező pontforrásai:
Azonosító

Pontforrás megnevezése

Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése,
a tüzelőberendezés névleges bemenő
hőteljesítménye

Magasság

P3
gázmotor III.
12
T3 Bosch gázmotor 669 kW th
P4
gázmotor IV.
12
T4 Bosch gázmotor 669 kW th
P5
gázmotor V.
12
T5 Bosch gázmotor 669 kW th
P6
gázmotor VI.
12
T6 Bosch gázmotor 669 kW th
P7
gázmotor VII.
12
T7 Bosch gázmotor 669 kW th
P8
gázmotor VIII.
12
T8 Bosch gázmotor 669 kW th
P9
gázmotor IX.
12
T9 Bosch gázmotor 669 kW th
P10
gázmotor X.
12
T10 Bosch gázmotor 669 kW th
Tüzelőanyag: földgáztól eltérő gázhalmazállapotú tüzelőanyag
(1)
A tüzelőberendezések kategóriába sorolása: II. kategóriájú tüzelőberendezés
A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei:
Kibocsátási határérték
(mg/Nm3)

Légszennyező anyag

Kén-dioxid SO2
Nitrogén-oxidok NOx
Szén-monoxid CO
(2)
TOC
Megjegyzés:

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf%
oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
(1)
II. kategóriájú tüzelőberendezés /53/2017.(X.18.) FM rendelet 2.§ (1) 11. alapján/
(2)
Összes szerves vegyület C-ben (szénben) kifejezve, a metán kivételével

-

3.1.4.

15
190
245
55

4. technológia: Töltő/ürítőtér elszívás

A technológia légszennyező pontforrásai:
Azonosító

Pontforrás megnevezés

Magasság

Kapcsolódó berendezés jele, megnevezése
3

töltő-ürítőtér elszívása

P11

V11 ventilátor 2000 m /h
L12 kombinált leválasztó
zsákos szűrővel

12

ciklonnal

és

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei:
Légszennyező anyag

légszennyező anyag
tömegárama
(kg/h)
0,5-ig
0,5-nél nagyobb

szilárd anyag

Kibocsátási határérték
3
(mg/m )
150
50

Megjegyzés:
-

3.1.5.

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz véggázra
vonatkoznak.

5. technológia: Fáklyázás

A technológia diffúz forrása:
Azonosító

D1

Megnevezés

Fáklya

Magasság

12 m

10

3.1.6.

A próbaüzem során betartandó levegővédelmi követelmények

3.1.6.1. A próbaüzem során a tüzelőanyaggal bevitt szennyező komponensekből keletkező egyéb
légszennyezőanyag-tartalom meghatározása érdekében a határozat 3.1.2 – 3.1.3. pontjában
felsorolt légszennyező anyagokon kívül az alábbi légszennyező anyagok kibocsátását kell
méréssel meghatározni és az alábbi határértékeknek való megfelelést kell igazolni a P1-P10
légszennyező pontforrásokra vonatkozóan:
Légszennyező anyag
Gáz- és gőznemű szerves anyagok az összes
szerves szán mennyiségében kifejezve (TOC)
Sósav (HCl)
Hidrogén-fluorid (HF)

Légszennyező anyag
Kadmium és vegyületei kadmiumban kifejezve (Cd)
Tallium és vegyületei talliumban kifejezve (Tl)
Higany és vegyületei higanyban kifejezve (Hg)
Antimon és vegyületei antimonban kifejezve (Sb)
Arzén és vegyületei arzénban kifejezve (As)
Ólom és vegyületei ólomban kifejezve (Pb)
Króm és vegyületei krómban kifejezve (Cr)
Kobalt és vegyületei kobaltban kifejezve (Co)
Réz és vegyületei rézben kifejezve (Cu)
Mangán és vegyületei mangánban kifejezve (Mn)
Nikkel és vegyületei nikkelben kifejezve (Ni)
Vanádium és vegyületei vanádiumban kifejezve (V)

Kibocsátási határérték
3
(mg/Nm )
10
10
1
Nehézfémekre vonatkozó
kibocsátási határértékek
3
(mg/Nm )
Összesen: 0,05
0,05

Összesen: 0,5

Megjegyzés:
A nehézfémekre vonatkozó átlagos kibocsátási határértékek
- Az átlagértékek legalább harmincperces, de legfeljebb 8 órás mintavételi időszakra
vonatkoznak.
- Az átlagértékek tartalmazzák a feltüntetett nehézfémek és vegyületeik gáz és gőznemű
formában történő kibocsátásait is.

Légszennyező anyag
Dioxinok és furánok

Dioxinokra és furánokra vonatkozó
kibocsátási határérték
3
(ng/Nm )
0,1

Megjegyzés:
A dioxinokra és furánokra vonatkozó kibocsátási határértékek
3
- Az átlagos kibocsátási határértékek (ng/Nm ) dioxinok és furánok esetében legalább
hatórás, de legfeljebb nyolcórás mintavétel alapján képzett átlagok.
3.1.6.2.

A P1-P2 forrás kibocsátását a próbaüzem időtartama alatt folyékony és gáz halmazállapotú
tüzelőanyag felhasználása mellett is meg kell mérni.

3.1.6.3. A 3.1.6.1. pontba foglalt légszennyező anyagok tekintetében a kibocsátási határértékeknek
való megfelelés igazolására végzett mérések eredményeit a következő állapotjellemzőkre kell
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vonatkoztatni: száraz gázra, 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra és 11%-os
vonatkoztatási oxigéntartalomra.
3.1.6.4. A légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartása akkor teljesül, ha a
nehézfémek, a dioxinok és furánok mintavételi időszak alatt mért átlagértékeinek egyike sem
lépi túl a megállapított kibocsátási határértéket.
3.1.6.5.

A próbaüzem során végzett mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a határozat 1.5.
pontjában előírt megvalósulási dokumentációhoz csatoltan kell benyújtani a környezetvédelmi
hatóságra.

3.1.6.6. A mérésekre vonatkozó további előírásokat a határozat 3.3. pontja tartalmazza.
3.2. Üzemeltetés levegővédelmi követelményei
3.2.1.

A tüzelőberendezések nem megfelelő működésére vonatkozó előírások:
Ha a tüzelőberendezés nem megfelelő működése a kibocsátási határértékek túllépését
okozhatja, az üzemeltető köteles a nem megfelelő működés bekövetkezését követően legkésőbb
24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet.
Ha ez 24 órán belül nem lehetséges, akkor
a berendezés terhelését oly mértékben kell csökkenteni, hogy a kibocsátási határértékek
betarthatók legyenek, vagy
a berendezés működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a
helyi levegőminőség jelentős romlásához vezet.
A környezetvédelmi hatóságot a nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő
nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett
intézkedéseket tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a környezetvédelmi
hatóságnak.
Az üzemeltető köteles az indítási és leállítási időszakokat a lehető legrövidebbre csökkenteni.

3.2.2.

Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő
működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való
terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése amely légszennyezettséget okoz.

3.2.3.

A légszennyező forrás és hozzá kapcsolódó berendezések technológiai és kezelési előírásait el
kell készíteni, az abban foglaltakat be kell tartani. A technológiai előírások megtartásával, az
üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli
légszennyezést.

3.2.4.

A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében:
~
a diffúz forrás – fáklya –csak rendkívüli helyzetben működhet,
~
a telephely területének rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell,
~
a telephelyen kiszóródott porszerű anyagok feltakarítását azonnal el kell
végezni,
~ az ömlesztett anyagok tárolásánál, anyagmozgatásánál meg kell akadályozni,
hogy légszennyező anyag a környezetbe kerüljön.

3.2.5.

Bűzkibocsátásra vonatkozó követelmények
A bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. Tilos a
levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával
meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe
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3.2.6.

A környezethasználó köteles a légszennyező forrásainak és az ezekhez tartozó technológiai
berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben naprakészen fel kell
tüntetni:
-

-

a pontforrásokhoz tartozó technológiai berendezések és a fáklya üzemidejét;
a termelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat
(felhasznált anyagok összetétele, minőségi jellemzőik, mennyiségük stb.),
a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét
és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket;
a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát,
valamint a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás-változást;
a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és
időtartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és
adatait;
a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati
jegyzőkönyv számát vagy jelét;

Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el
kell végezni.
3.3. A kibocsátások ellenőrzése az üzemeltetés alatt
3.3.1.

P1-P10 jelű légszennyező források ellenőrzése

3.3.1.1. A tüzelőberendezések üzemeltetője köteles időszakos méréssel ellenőrizni a füstgáz
azon légszennyezőanyag-tartalmát, amelyre vonatkozóan jelen határozat határértéket ír
elő,
- hőmérsékletét, nyomását és sebességét,
- oxigén- és nedvességtartalmát.
3.3.1.2. Az időszakos mérések elvégzésének gyakorisága: Első ízben a próbaüzem során, azt
követően évenkénti gyakorisággal kell elvégezni.
-

3.3.1.3. A P1-P2 forrás kibocsátását folyékony és gáz halmazállapotú tüzelőanyag felhasználása
mellett is meg kell mérni.
3.3.1.4. Az időszakos kibocsátásmérések eredményéből - ha az adatok rendelkezésre állnak - órás
középértékeket, egyébként a mérési időszakra vonatkozó középértékeket kell képezni. A
kibocsátási határértékek betartása akkor tekintendő igazoltnak, ha a mérési eredmények
középértékei nem haladják meg az adott tüzelőberendezésre érvényes kibocsátási
határértéket. A határértékeknek való megfelelés értékelésekor az átlagos kibocsátási értékek
kiszámítása során az indítási (felfűtési) és a leállítási időszakokat figyelmen kívül kell hagyni.
3.3.1.5. A kibocsátás-ellenőrzés adatait, részeredményeit, valamint a pontforrások üzemnaplóját 6 évig
meg kell őrizni és a hatósági ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
3.3.1.6. A P1-P10 pontforrások esetén a légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak a
vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítását a 110/2013.(XII.4.) VM rendelet 3.
melléklete szerint kell elvégezni.
3.3.2.

A P11 jelű légszennyező forrás ellenőrzése

3.3.2.1. A P11 jelű légszennyező forrás kibocsátását a környezethasználó köteles időszakos
méréssel ellenőrizni.
3.3.2.2. Az időszakos méréseket első ízben a próbaüzem során, azt követően évenkénti
gyakorisággal kell elvégezni.
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3.3.2.3. Az időszakos kibocsátás mérés szükséges időtartamát a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15.
melléklete szerint kell meghatározni, a kibocsátás ellenőrzés eredményeinek értékelését a 16.
melléklet 2. pontja szerint kell elvégezni.
3.3.3.

A mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül be kell nyújtani
a környezetvédelmi hatóság részére.

3.3.4.

Mérést csak olyan mérőszervezet végezhet, amely megfelel a vonatkozó jogszabályban foglalt
minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel amely megfelel a
vonatkozó jogszabályban foglalt típusjóváhagyásnak.

3.3.5.

A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzéséhez szabványos, vagy
azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni.

3.3.6.

A környezethasználónak ki kell építenie az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyet,
valamint gondoskodnia kell a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartásáról.

3.4. Adatszolgáltatás
3.4.1.

A környezethasználónak legkésőbb a határozat 1.4. pontjába foglalt bejelentéssel egyidejűleg
levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tennie.

3.4.2.

A környezethasználónak a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat
- beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30
napon belül be kell jelentenie a Főosztály részére.

3.4.3.

A környezethasználónak a határozat 1.4. pontjába foglalt bejelentést követő év március 31-ig,
azt követően évente március 31-ig éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtania a
Főosztályra.

3.4.4.

Az adatszolgáltatás elektronikus úton, az ÁNYK használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető.

3.4.5.

Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes
számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel,
mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az
adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.

4.

Zajvédelem

4.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
4.2. A telep, helyhez kötött és mozgó zajforrásait úgy kell tervezni és működtetni, hogy a védendő
területen a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.
4.3. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb
mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését.
5. Természetvédelem
5.1. 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, 30/2-9999-48) jelenlétében és
közreműködésével történhet. A kijelölt területen kívül közlekedni, munkát végezni, deponálni, vagy
bármely más, a nyílt homokpusztagyepet károsító tevékenységet végezni tilos.
5.2. A tervezett kivitelezési, illetve azt előkészítő munkák fészkelési időszakon kívül (augusztus 15. –
március 15. között) végezhetők.
6.

Erőforrások felhasználása

6.1. A környezethasználó köteles az éves felhasználást nyilvántartani:
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a legfontosabb anyag- és energiafelhasználásról,
a legfontosabb kimenő anyag- és energiaáramról.

6.2. A telep energiahatékonysági mutatószámát évente meg kell határozni, melyet az éves jelentésben
szerepeltetni kell.
6.3. A környezethasználó köteles az 5 év múlva esedékes felülvizsgálat részeként a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos belső auditálást elvégezni. Az auditnak fel kell tárnia minden, az
energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.
7.

Szakhatósági előírások:

7.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/1936-1/2019.ált.
számú szakhatósági állásfoglalása vízgazdálkodás és vízminőség-védelem szakkérdésekre
vonatkozóan:
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Kisvárda 068/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett
hőbontás alapú kiserőmű egységes környezethasználati engedélyezéséhez hivatkozva az
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. számú
melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjaiban szereplő jogkörére, a benyújtott
dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírások betartása mellett
hozzájárul:
7.1.1. A megvalósítás és üzemeltetés során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a felszíni vizek, a talajvíz
és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön.
7.1.2. Az építési munkák és a tervezett tevékenység végzése során igénybevett gépi berendezések és
szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és
kenőanyag ne kerülhessen 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.
7.1.3. A kivitelezésnél és a végleges használatbavételt megelőző munkálatoknál, ellenőrző
üzempróbáknál, stb. a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása
érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a
felszín alatti víz szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben
megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
7.1.4. A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a
vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek, valamint az elszivárogtatásra
használt területen a talajvíz szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes
rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.
7.1.5. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az új vízilétesítmények kialakítása vízjogi engedély köteles
tevékenység. Új vízilétesítmény megvalósítása csak a hatóságunk által kiadott véglegessé vált
vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg.
7.1.6. A kiserőműnek helyt adó telephelyen jelenleg a Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Központ
működik, mely a telephelyen lévő vízilétesítményekre vonatkozóan 36500/4320-6/2017.ált 22061/2017. és 4627-9/2015. számú határozatokkal módosított 1651-7/2012. számú vízjogi
üzemeltetési engedéllyel, a mélyfúrású kútra vonatkozóan 3230-6/2013. számú határozattal
módosított 1043-1/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, a figyelőkutakra vonatkozóan
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839-5/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A kiserőmű beüzemelését
megelőzően szükséges a vízjogi üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata.
8.

Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások

8.1. Közegészségügyi előírások:
8.1.1. A kiserőmű próbaüzeme során akkreditált mérőszervezet bevonásával el kell végezni az erőmű
légszennyező anyag kibocsátásának mérését a következő szennyező anyagok vonatkozásában:
PAH (Benz(a)pirén), Dioxinok és furánok, Klór, Higany, Ólom, Arzén, Króm.
8.2. Talajvédelmi előírások:
8.2.1. A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. § (1)
bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területen a
talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem
szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható.
8.2.2. 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”.
9.

Környezetkárosodás megelőzése

9.1. A környezethasználónak a kiserőmű üzemi kárelhárítási tervét a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
szerinti tartalommal, elektronikus úton, szakértői aláírással ellátva, legkésőbb a határozat
rendelkező rész 1.4. pontja szerinti bejelentéssel egyidejűleg be kell nyújtani a Főosztályhoz
jóváhagyásra, valamint meg kell küldeni a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának és a FelsőTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak.
A kárelhárítási tervet az SZKV-VF (víz- és földtani közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal
rendelkező személy készítheti el.
10. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség
10.1. A környezethasználó köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot a lehető legrövidebb időn
belül a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

 Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások.
 Bármely olyan esetben, amely a földtani közeg, vagy a levegő veszélyeztetését vagy
szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel.
A környezetvédelmi hatóság ügyeleti telefonszáma: 06 30/6207007.
A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének
dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb
mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A
környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.
A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény
bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a
környezeti hatások minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását.
10.2. A környezethasználó köteles minden év április 30-ig a benyújtást megelőző naptári évre
vonatkozó „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani a Főosztályhoz. A jelentésnek
tartalmaznia kell a határozat 6.1 és 6.2 pontjában meghatározottakat. A jelentésnek meg kell
felelnie a Főosztály által támasztott követelményeknek, és a fentebb előírtakon túl tartalmaznia
kell a következőket:
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az engedély előírásainak való megfelelést, az elvégzett vizsgálatok eredményeinek
értékelését, panaszokat, havária eseményeket, éves anyagmérleg (bemenő, kimenő
anyagok)

10.3. A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a
panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és az
ellenőrzések időpontjában a környezetvédelmi hatóság részére át kell adni. A környezethasználó
köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a
környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.
10.4. A környezethasználó rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit a határozat 1. sz. melléklete
részletezi.
10.5. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi
felülvizsgálatra, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján
felül kell vizsgálni.
A környezethasználónak a felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2024. február 10-ig be kell
nyújtania a Főosztályra.
11. Menedzsment
11.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
11.2. A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja
nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám, elektronikus elérhetőség) változását közölni
a környezetvédelmi hatósággal.
11.3. A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája
jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie.
11.4. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen,
képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
12. Felügyeleti díj
12.1. A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke 200.000,- Ft. azaz
Kétszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-0029969500000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára.
Az üzemelés megkezdésének évében esedékes felügyeleti díjat a működés időtartamával napra
arányosan, egy összegben, az engedély 1.4. pontja szerinti bejelentést követő 30 napon belül,
azt követően minden év február 28-ig kell megfizetni, az előzőekben meghatározottak szerint.
Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.
13. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások
13.1. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely felhagyása esetén intézkedni kell a
környezetszennyezés, ill. környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen
károsodott környezet helyreállításáról. A tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának tényét
(azt megelőző 30 nappal) be kell jelenteni a Főosztály részére.
13.2. Az engedélyhez kötött tevékenység szüneteltetéséhez, felhagyásához a környezethasználónak az
akkor fennálló állapotnak megfelelő állapotrögzítő beszámolót kell készítenie és a tevékenység
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szüneteltetését, felhagyását követő 30 napon belül írásban benyújtania a Főosztályhoz, annak
érdekében, hogy a tevékenység szüneteltetése, felhagyása következtében visszamaradó
környezetre gyakorolt hatások megítélhetők legyenek, amely alapján a Főosztály a szükséges
környezetvédelmi intézkedéseket meghatározza.
13.3. Amennyiben a környezethasználó felszámolás, vagy végelszámolás alá kerül, a felszámolás
illetve végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője a felszámolás illetve végelszámolás
kezdő időpontját követő 15 napon belül köteles a gazdálkodó szervezet telephelyére, valamint
székhelyére vonatkozó környezetvédelmi nyilatkozatát a telephely és a székhely szerint illetékes
Főosztály számára megküldeni.

V.
Érvényesség
A IV. részben megadott előírások betartása esetén
az egységes környezethasználati engedély 5 évig
érvényes
jelen határozat véglegessé válásának napjától.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor
5.), mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv az ipari balesetek és a természeti
katasztrófáknak való kitettség szakkérdésében a 36500/1990-1/2019.ált. számú szakhatósági
állásfoglalásával hozzájárulását előírások nélkül megadta.
Jelen engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek megfizetésére az ügyfél köteles.
Az ügyfél az eljárás 2.100.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem
keletkezett.
A Főosztály megállapítja, hogy a 141-1/2019. számú függő hatályú döntéshez nem fűződik joghatás, mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött.
A határozathoz csatolt 1. számú melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi, a határozat a
mellékletekkel együtt érvényes.
A határozat - ha ellene fellebbezés nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon válik véglegessé.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a
Főosztályhoz 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 fellebbezésnek nincs helye, az csak a jelen határozat elleni
jogorvoslat keretében támadható meg.
A határozat elleni fellebbezés díjköteles, díja 1.050.000,- Ft.
Természetes személyek és Civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az
engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 21.000,- Ft.
A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett
10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés
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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 felterjesztésről dönthet.
INDOKOLÁS
A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. (4600 Kisvárda, Piac u. 5.) hőbontás alapú kiserőművet kíván
létesíteni a Kisvárda, 068/17 hrsz területen. A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. meghatalmazásából Kis
Balázs (2083 Solymár Magas u 69. sz.) 2018. június 21-én a Kisvárda, 068/17 hrsz. alatti ingatlanon
tervezett hőbontás alapú kiserőmű megvalósításának - a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (1) bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
a) pont szerinti - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és előzetes vizsgálati
dokumentációt nyújtott be a Főosztályra.
A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 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.
A Főosztály a kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati
dokumentáció alapján a 8308-22/2018. számú határozatával megállapította, hogy a Kisvárda, 068/17
hrsz. alatti ingatlanon tervezett hőbontás alapú kiserőmű megvalósításából nem feltételezhető jelentős
környezeti hatás, és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik.
A Kisvárdai Közmű Kft., mint környezethasználó meghatalmazásából Kis Balázs (2083 Solymár Magas u
69. sz.) 2018. december 28-án egységes környezethasználati engedély kiadása iránti kérelmet nyújtott
be a Főosztályhoz. A kérelemben a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a 2. sz. melléklet 4.1. a) pontjára
hivatkozással kérték az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását és az
engedély kiadását.
A beruházás keretében az üzemeltetéshez szükséges létesítmények megvalósítására is sor kerül.
Engedélyezésre kerülő tevékenység:
A Kisvárdai Közmű Kft., mint környezethasználó a Kisvárda 068/17 hrsz. alatti telephelyen hőbontás
alapú kiserőmű megvalósítását tervezi.
A tervezett kiserőmű célja hulladékból (az engedélyezés tárgyát képező telephelyen kívül, más
üzemeltető által) előállított termék felhasználásával nagyhatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergiatermelés. A hőbontás alapú kiserőműben a felhasznált fűtőanyagot oxigénmentes környezetben hevítik.
A hevítés hatására éghető gáz és olaj, valamint koksz termék keletkezik. A gázt és az olajat helyben
gázmotorokban hasznosítják energiatermelésre. A koksz termék külső felhasználóknál kerül
hasznosításra. A termelt villamos energia meghatározó részét az országos villamos hálózatba táplálják,
míg a keletkező hőenergia a Kisvárdai Távfűtési rendszerben, mint hőenergia hasznosul.
A tervezett tevékenység technológiája, folyamata:
Alapanyag fogadása: A telephelyre történő beszállítást követően az alapanyag (fűtőanyag) manipulációs
3
térre kerül, ahol egyszerre tárolt maximális mennyisége 100 tonna (cca. 400 m ). Az épületen belüli
nyersanyag manipulációját elektromos meghajtású, homloklapos rakodógép végzi.
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Fuel Cell tartály és töltése:
A Fuel Cell vagy reaktor edény a PTR®1000 technológia része. A Fuel Cell hengeres, fedeles edény,
anyaga rozsdamentes acél. Az edény falvastagsága 5-10 mm között változik, átmérője 1 méter,
3
térfogata 1,8 m .
A technológia automata manipulációs darujának átadóállomása és a töltő/ürítő helyiség között a Fuel
Cell tartályokat targonca mozgatja. A töltési technológia teljes egészében a Fuel Cell töltő-ürítő
helyiségben történik. A Fuel Cell töltő-ürítő helyiségbe a fűtőanyag zárt szállítószalagon kerül. A szalag
megtáplálása a Fűtőanyag Manipulációs térből történik. A rakodógép az alapanyagot egy szállítószalag
adagolóterébe rakja, mely szállítószalag megtölti a Fuel Cell-t (reaktor tartályt).
A tartály töltését nyomásmérő bélyegek felügyelik (súlymérés). A megfelelő töltet elérésekor a
szállítószalag leáll, a reaktortartály tömítését egy alkalmazott szemrevételezéssel ellenőrzi, majd az
automatika ráhelyezi a fedelet. A fedél csavarjait az automata légkulccsal nyomatékra húzza. A töltési
folyamat zárásaként az üzemeltető a tartályt N2 gázzal nyomáspróbázza. A Fuel Cell egyedi
azonosítóját, töltősúlyát, a töltés idejét és a sikeres nyomáspróba jegyzőkönyvet a PLC
irányítástechnikai rendszer tárolja. A teljes töltési folyamat 7 percet vesz igénybe.
A PTR®1000 technológia:
A feltöltött Fuel Cell-t a targonca az automatikus daruegység átadóállomására viszi a Fuel Cell töltő-ürítő
technológiai egységből. Az automatikus manipulációs daruegység a Fuel Cell-t felveszi és a 4 központi
egység üres pozíciójába rakja. A központi egységben egyszerre egységenként 3 db Fuel Cell
tartózkodik. A központi egységben a gyorszárral egy alkalmazott csatlakoztatja a gázrendszerhez és
megkezdődik a tartály előkészítése. A gázrendszer minden egyes reaktorban külön vizsgálja a keletkező
gáz összetételét, mely alapján a PLC irányítástechnikai redszer vezérelt automatika beállítja a
hőmérséklet profilt, illetve vált az egyes fázisok között. A tervezett PTR®1000 rendszerben 4 db központi
egységben összesen 12 db Fuel Cell helyezkedik el. További 12 db (összesen 24 db) Fuel Cell található
az előkészítőben töltés alatt, illetve hűtés vagy ürítés alatt.
Előkészítési fázis: Az előkészítési fázis során mintegy 10 - 30 perc alatt a tartályt 110°C-ra melegítik a
visszahűtési folyamat során visszanyert hő hasznosításával. A tartályban lévő nitrogén atmoszféra és az
alacsony (<120°C ) hőmérséklet miatt az előkészítés során gyakorlatilag nincs bomlás. A keletkező
illékony gázok mennyisége elhanyagolható. Az előmelegítéshez termo olaj fűtőközeggel üzemelő
csőkígyókat használnak. Az előkészítés során a tartályban lévő nedvesség gőzzé alakul, illetve a
gőzképződés a nyomokban esetlegesen előforduló O2-t a Fuel Cell-ből eltávolítja. Mivel a
gőzképződéssel az anyagban lévő nedvesség közel 1-2%-ra csökken, a kátrány képződés
elhanyagolható lesz. Az előkészítési fázis végét a rendszer a gőzképződés megszűnéséből és a
keletkező gőz O2 tartalmának detektálási határ alá csökkenéséből azonosítja. Az előkészítés során
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keletkező gőzt a hűtő egységben vezetik, ahol a víz kondenzálódik és egy 1 m -es tartályba kerül. A
3
keletkező víz mennyisége 2 m /nap, mely a depónia területén locsolásra hasznosításra kerül.
Aktív fázis: Az aktív fázis időtartama 60 - 120 perc a nyersanyag típusától függően. A Fuel Cell-t először
110°C-ról 145°C-ra melegítik, stabilizálva, stabilizálási céllal, majd a termoolaj közeggel 250°C-ig fűtik
fel. 250°C fölé a Fuel Cell a villamos fűtés alkalmazásával kerül. A bontás főfázisában 350-380°C a Fuel
Cell hőmérséklete. A gázkromatográf 20 másodpercenként vesz mintát a 12 db Fuel Cellben előállított
gázból és összeveti a tartály tömegének változásával. A két adatból a rendszer következtet a bomlás
előrehaladására. A gázképződés 180°C-on indul, majd a 350°C-on végzett bontás során keletkezik a
gáz 60-80% -a. A száraz desztillációnak is nevezhető folyamat során a tartályban <0,5 bar túlnyomás
van, így a bontható anyagok 98%-ban lebomlanak kátrány képzősé nélkül. A főfázis végén, a
gázképződés megszűnésekor a tartályt 480°C-ra fűtik fel. A hőmérsékletemelkedés hatására az illékony
szerves anyagok exoterm reakció során lebomlanak. A gázképződés megszűnését követően az
automatika a tartályt a hűtési fázisba kapcsolja.
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Hűtési fázis: A hűtési fázisban a tartály a termoolaj csőkígyókban lévő olaj hőmérsékletét 250°C-ra
emeli. Ezzel a hővel a következő előkészítési fázisba lépő Fuel Cell egységet melegítik fel. Amikor a
Fuel Cell hőmérséklete 100°C alá csökken, a központi egységből az automata manipulációs daru azt
kiemeli és az átadó állomásra viszi. Az átadó állomásról targonca viszi a Fuel Cell-t a csarnok pihentető
állomására, ahol 80°C hőmérséklet eléréséig tartózkodik. A 80°C alá hűlt Fuel Cell-t a targonca a
töltő/ürítő egységbe viszi. A töltő/ürítő helyiségben a Fuel Cell belső terét N2 gázzal tölti fel az
automatika, majd a fedő csavarjait az automata lecsavarozza, a tartályt 120°-kal vízszintesen elforgatja,
aminek hatására a szilárd végtermék gravitációsan kiürül. A PTR hőbontási reakció során nincs
kátrányképződés, így a Fuel Cell belső falára nem rakódik ki anyag, a Fuel Cell belső felülete fémtiszta
marad.
A PTR®1000 technológia (előkészítési fázis, aktív fázis, hűtési fázist után) során a bemenő
alapanyagokból éghető gázok – szintézisgáz (H2, CO, CH4, stb.), szerves olajok (pirolízis olaj) és koksz
jellegű szilárd termék keletkezik.
A töltő-ürítő helyiség zárt térben található az épületen belül. A zárt tér elszívással rendelkezik. Az
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elszívott levegőt ciklonnal szűrik. Az elszívás térfogatárama 2000 Nm /h. A tisztított levegő kürtőn
keresztül a környezetbe kerül. A ciklonban leválasztott szilárd korom jellegű por cellakerekes adagolón
keresztül egy 1100 literes acélkonténerben gyűlik össze. A szilárd korom jellegű anyag hulladék HAK
kódja 06 13 03 „műkorom (carbon black)”. A HAK kód a szilárd koksz termék szakértő által készített
Biztonsági Adatlapja alapján került megadásra. A kiürített Fuel Cell-t a targonca az automata daru
átadóállomására viszi és a körfolyamat újrakezdődik.
Keletkező anyagok:
Koksz termék: A kiürített szilárd koksz termék fedett roll konténerbe kerül, majd elsősorban
tüzeléstechnikai céllal kerül a felhasználókhoz. A keletkező koksz termék TESZOR száma: 19.10.10.
Üzemeltető fenntartja a lehetőségét, hogy a szilárd koksz terméket, a jogszabályoknak megfelelve és a
szükséges ágazati engedélyek beszerzését követően egyéb hasznosítási céllal is értékesítse (pl.
talajjavító anyag).
Gázkezelés, hűtés, pirolízis olajkezelés:
A rendszerben lévő 12 db Fuel Cell tartályból 4 db folyamatosan a bontási fázisban van és szintézisgázt
termel. A termelt gáz szivattyú segítségével csővezetéken keresztül egy hűtőegységbe kerül, ahol a gáz
és gőzfrakciók elválsztásával nagytisztaságú éghető szintézisgáz és nagytisztaságú folyékony dízelolaj
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jellegű pirolízis olaj keletkezik. Az így előállított gáz 4 db egyenként 50 m -es gumimembrános
gáztárolóba kerül, majd innen a gázmotorokba. A gáztároló zsákos rendszerű. A gáztároló membrán és
a környezet között egy köztes tér helyezkedik el, melynek nyomását sűrített levegővel szabályozzák. A
sűrített levegő nyomása a gáztároló membrán ürítését szabályozza. A köztes térben H2, CH4 és CO gáz
koncentrációt mérnek biztonságtechnikai okokból. Szivárgás esetén az automatika leállítja a rendszert. A
gáztárolás nyomása 2,5 barg. A gáztárolók előtt PTR1000 egységenként 1-1 aktívszén szűrő (45 liter) és
olajleválasztó található mely a klór, kén és cseppfolyós nyomszennyezőket köti meg. A nyomás alatti
kiegyenlítő gáztartályok redukáló szelepen keresztül csatlakoznak a gázmotorok szerelvénysorához. A
szintézis gáz termék TESZOR kódja C 19.20.3. A gáz biztonsági adatlappal rendelkezik.
A hűtőbe belépő gáz/gőz közeg maximális hőmérséklete 450°C mely az egyszerű zártrendszerű víz
közegű hűtés során 70°C-ra hűl le. A gáz és olaj frakció aránya szintén szabályozható a folyamat
hőmérsékletvezérlésével.
A pirolízis olaj összetétele a nyersanyagtól és folyamat sebességétől függően változik. A keletkező olajat
3
12x1 m olajtároló tartályban gyűjtik. Az hőbontás során a szerves anyagból kismennyiségű víz is
keletkeztik, mely az olajtartályokban gyűlik össze. A víz mennyisége várhatóan nem haladja meg az évi
10 litert. A keletkező olajon elváló vizet hulladékkezelésre adja át üzemeltető 60 literes acéltartályban. A
pirolízis olaj termék TESZOR kódja 19.20.27. Az olaj biztonsági adatlappal rendelkezik. A
technológiában telepített és mozgatható tartályok tárolási helyükön kármentővel rendelkeznek.
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Energiatermelés:
A PTR®1000 rendszerben termelt szintézis gázt és pirolízis olajat gázmotorokban és belsőégésű duál
üzemű motorokban hasznosítják. A termelt villamos energia egy része a folyamatban felhasználásra
kerül, a meghatározó villamos energia részt pedig az országos villamosenergia hálózatra kitáplálják. A
termelt melegvíz 90/70°C, a megépítendő DN250 hővezetéken keresztül elszállításra kerül a kisvárdai
távhőrendszerbe hasznosításra.
Telephely közművei:
Vízhálózat, tüzivíz: A telephely ipari víz ellátását 1 db, a Telephelyen lévő mélyfúrású kút biztosítja. A
szociális vízellátását a Kisvárda Város ivóvízrendszere biztosítja.
Villamos energia hálózat: A Telephely az országos villamos hálózatra csatlakozik kisfeszültségen. A
Telephelyen lévő kisfeszültségű kapcsolóállomás szabad kapacitása nagyobb mint 150 kW.
Földgáz, tartályos gázellátás: A Telephely a földgáz hálózatra nem csatlakozik. A meglévő létesítmények
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hőigényét egy 5 m -es tartályos PB gáztartályból biztosítják.
Csapadékvíz hálózat: A telephelyen keletkező nem szennyezett csapadékvizet a Telephely keleti oldalén
lévő burkolt, nyitott árokrendszerben szikkasztják.
Szennyvíz: Az üzemi és a szociális épületben jelenleg keletkező szennyvizeket gyűjtik és rendszeresen
szennyvízkezelő telepre szállítják kezelésre.
A kérelem elbírálása:
A tervezett tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 4. Vegyipar pontjába
besorolható:
”Csak az ipari méretű, vegyi vagy biológiai eljárással történő előállításra vonatkozóan:
4.1. Szerves anyagok előállítása:
a) szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy telítetlen, alifás vagy aromás).”
A fentiek alapján a tervezett tevékenység végzéséhez a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) c)
pontja alapján egységes környezethasználati engedély beszerzése szükséges.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1)
bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 141-1/2019. számon függő
hatályú végzést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési határidőn belül
az ügy érdemében döntött.
Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály
másként nem rendelkezik - a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel
összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló
469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági
eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A benyújtott kérelem elbírálására irányuló
eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles.
Tevékenység: Szerves anyagok előállítása (szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy telítetlen,
alifás vagy aromás).
A díj mértéke a Díjrendelet 3. számú melléklet 6. pontja (Vegyipar, bőripar, állati anyagok feldolgozása,
gépipar, fémfeldolgozás) alapján 2.100.000,- Ft.
Az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség
nem merült fel.
A Főosztály a 141-2/2019. sz. végzésével megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatósághoz, mint a természeti értékek természetvédelmi kezelőjéhez, hogy az ügy tárgyát képező
ingatlan(ok) vonatkozásában rendelkezésükre álló természetvédelmi adatokról, illetve az eljárás
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szempontjából releváns tényekről tájékoztasson. Jelen végzésben tájékoztatva lett a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság, mint a természeti értékek természetvédelmi kezelője, hogy ügyféli nyilatkozatot is
tehet az ügyben.
A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b.) pont értelmében a kérelem
benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt
tett közzé. Egyidejűleg 141-3/2019. sz. ügyiratában megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a
tevékenység telepítési helye szerinti település, vagyis Kisvárda Város Jegyzőjének közhírré tétel
céljából, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. A kifüggesztés időtartama alatt sem a
Főosztályhoz, sem az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett lakossági észrevétel.
A Főosztály a 141-4/2019. számú végzésével hiánypótlási felhívást küldött az ügyfél részére, melyet
teljesítésre került.
A Főosztály az eljárás során a 141-7/2019. számú ügyiratban az Ákr. 55. § (1) bekezdése, továbbá az
egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1), 2. § és a rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2., 3., valamint 6. pontja
alapján szakhatósági állásfoglalást kért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságtól.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor
5.), mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság a 36500/1936-1/2019.ált. számú szakhatósági
állásfoglalásában a határozat rendelkező rész 7. pontjába foglalt előírásait, szakhatósági hozzájárulását
az alábbiak szerint indokolta:
„A Főosztály 2019. február 21-én érkezett 141-7/2019. számú megkeresésében a Kisvárdai Közmű
Szolgáltató Kft. (4600 Kisvárda, Piac u. 5.) mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Kis Balázs
(2083 Solymár, Magas u. 69.) által kérelmezett, Kisvárda 068/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett
hőbontás alapú kiserőmű egységes környezethasználati engedélyezése ügyben indult eljárásban kérte a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását.
A Főosztály az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3.
pontja alapján az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági
állásfoglalásának megadását:
 „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.”
A rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartásával végzett tevékenység vízbázis,
illetve vízvédelmi szempontból a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatással nem jár, a
károsító hatás megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a
mederfenntartásra hatást nem gyakorol.
A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:


A tervezett kiserőmű területe közüzemi vízbázis védőterületét nem érinti.



A telephely vízellátása közműről megoldott a szociális szennyvíz és a keletkező kodenzvíz
szennyvízgyűjtő aknában kerül gyűjtésre, majd szippantást követően szennyvíztisztító telepre
kerül beszállításra. A szennyvíz minősége várhatóan megfelel majd a 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendeletben szereplő határértékeknek.
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A fűtőanyag fogadása, ürítése, manipulációja zárt, fedett épülettérben történik. Üzemeltető a
fűtőanyag szabadtéri tárolását nem tervezi, így a fűtőanyag csapadékvízzel nem érintkezhet.



A tervezett tevékenység működéséhez szükséges utakról gyűjtött csapadék elhelyezéséhez a
telephely meglévő csapadékvíz elevezető rendszerét bővíteni nem szükséges.



Az épületekről lefolyó tiszta csapadékvíz az épületek mellett létesített helyi szikkasztókban kerül
elhelyezésre. A csapadékvíz elvezetésre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt a kiviteli
tervek alapján fogja az üzemeltető felülvizsgálni.



A tervezett épület alaplemezek és kültéri burkolatok minden esetben vízzáró burkolattal
készülnek.



A technológia minden, vízvédelmi szempontból kockázatot jelentő eleménél (pl. olajtároló)
kármentőt létesít az üzemeltető.



A telephely rendelkezik kiépített monitoring rendszerrel.



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

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység a rendelkező részben valamint a vízjogi
engedélyekben 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 szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása
biztosítható.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva a Kisvárda
068/17 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hőbontás alapú kiserőmű egységes környezethasználati
engedélyezéséhez hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és
vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával biztosíthatók.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjaiban 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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság 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.
pontjában meghatározott hatáskörében és 2. számú melléklet 7. pontjában megállapított
illetékességében jár el.
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 (4400 Nyíregyháza, Erdő sor
5.), mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv a 36500/1990-1/2019.ált. számú
szakhatósági állásfoglalásával az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével
kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból hozzájárult, állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:
„Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezet használati engedélyezési ügyben a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság megkereste a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú katasztrófavédelmi
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szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet (Az
egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9. táblázat (Környezet- és
természetvédelmi ügyek) 6. sora (Az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő
várható hatások tekintetében) alapján.
Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság
által csatolt iratokat Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította meg.
Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel
olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak
való kitettsége feltételezett.
Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való
kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének
megadásához 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 6. 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.
Az Önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”
A Főosztály az eljárás során a 141-8/2019. számú ügyiratban a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.
§ (1) bekezdése és 5. számú melléklete alapján szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban környezet- és
település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztályát, termőföldre gyakorolt hatások tekintetében a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát kereste meg.
A szervezeti egységek feladatkörébe tartozó szakkérdésben adott válaszai:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi
Osztály az SZ/NEF/00385-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatába foglalt előírását a határozat
rendelkező rész 8.1. pontja tartalmazza, melyet az alábbiakkal indokolt:
A Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. (4600 Kisvárda, Piac u, 5.) megbízásából eljáró Kis Balázs (2083
Solymár, Magas u. 69.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, a Kisvárda, 068/17 hrsz.
alatti ingatlanon tervezett hőbontás alapú kiserőmű egységes környezethasználati engedélyezés
ügyében kérelmet terjesztett elő.
Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó
szakkérdések (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) vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel.
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A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a 1995. évi LIII. törvény 70. §ának, valamint a 314/2005. (XlI. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a kiserőmű létesítéséhez és
működtetéséhez kapcsolódóan -a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe
véve- a vizsgált szakkérdések vonatkozásában jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, ezáltal
szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására -a vizsgálati anyagban bemutatott
adatok alapján- nem lehet következtetni.
Ugyanakkor az engedélyes dokumentáció 72. oldal 12.4.1. pont második bekezdése alapján a
„felhasználni tervezett konkrét tüzelőanyag" fajtája, így annak pontos összetétele „jelenleg nem áll
rendelkezésre”. Ezért a tanulmány készítője is csak „becsült" értékeket tudott megadni a pirolízis gáz és
pirolízis olaj elégetése során képződő egyes légszennyezők (nehézfémek, klórszármazékok, VOC, PAH,
dioxin) vonatkozásában.
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet követelményeinek való megfelelés (tényleges környezet
egészségügyi kockázati szint megállapítása céljából) alátámasztása érdekében a próbaüzem során a
kibocsátott füstgáz PAH (Benz(a)pirén), Dioxinok és furánok, Klór, Higany, Ólom, Arzén, Króm, Arzén
tartalmát meg kell határozni.
A méréseket legalább két pontforrás vonatkozásában kell elvégezni, úgy hogy az egyik P1-P2, a másik
P3-P10 kibocsátási pontok valamelyike legyen.
Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.
A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó 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.”
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály SZ-10/84/00336-2/2019. számú szakkérdés
vizsgálatába foglalt előírását a határozat rendelkező rész 8.2. pontja tartalmazza, melyet az alábbiakkal
indokolt:
„Talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak - előírásunk betartása mellett - a környező
mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.
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 1. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (Xll.30.) MvM utasítás (a fővárosi és
megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt
dokumentáció (készítette: Greenkraft Kft. /2083 Solymár, Magas u. 69./; készült: Solymár, 2018.
december 27.) alapján adta ki.
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2016. évi CL. törvény (az általános közigazgatási
rendtartásról) 16. § (1) bekezdése és a 383/2016. (Xll.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. tőrvény 32.
§ (1) bekezdése, valamint a 383/2016. (Xll.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.”
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A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 141-9/2019.
számú végzésében megkereséssel fordult Kisvárda Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett
tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett tevékenységnek a helyi környezetés természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési
eszközökkel való összhang megállapítása érdekében.
Kisvárda Város Jegyzője a 2/1175-2/2019. számon az alábbi nyilatkozatot adta:
„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és
Természetvédelmi Főosztály megkereséssel fordult hivatalunkhoz a Kisvárda 068/17. hrsz.-ú ingatlanra
tervezett hőbontás alapú kiserőmü megvalósításával kapcsolatban.
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.(11.26) önkormányzati rendelete valamint Kisvárda Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2011. (XI.30.) sz. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzatának
figyelembevételével adtam ki.”
Kisvárda Város Jegyzője a 2/1489-2/2019. 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.”
A Főosztály a 141-2/2019. sz. végzésében megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatósághoz, mint a természeti értékek természetvédelmi kezelőjéhez, hogy az ügy tárgyát képező
ingatlan(ok) vonatkozásában rendelkezésükre álló természetvédelmi adatokról, illetve az eljárás
szempontjából releváns tényekről tájékoztasson. Jelen végzésben tájékoztatva lett a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság, mint a természeti értékek természetvédelmi kezelője, hogy ügyféli nyilatkozatot is
tehet az ügyben.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 207-2/2019. számú levelével az alábbi nyilatkozatott adta:
„Hivatkozva a fenti iktatószámú és tárgyú megkeresésükre, mint természetvédelmi kezelő, az alábbi
szakmai tájékoztatást adom.
A megkeresésben megadott Kisvárda 068/17 hrsz-ú ingatlan nem képzi részét sem védett, sem Natura
2000 területnek, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisa alapján a hivatkozott
ingatlanokról releváns védendő természeti érték előfordulásáról nincs információm.
A mellékelten megküldött dokumentációk áttanulmányozását követően a Kisvárdai Közmű Szolgáltató
Kft.(4600 Kisvárda, Piac u. 5.) által a Kisvárda, 068/17 hrsz-ú területen megvalósítani kívánt hőbontás
alapú kiserőmű egységes környezethasználati engedélyének kiadásával szemben természetvédelmi
szakmai szempontból kifogást nem emelek, javaslom ugyanakkor az alábbiak betartását:
 A kivitelezés és az üzemeltetés során a jó természeti állapotú gyepterületeket lehetőség szerint
kímélni kell.
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 A beruházás, illetve a területen végzett tevékenység során a hivatkozott helyrajzi számon kívül eső
területek kímélendők.
 Depóniát a kivitelezők csak az érintett helyrajzi szám területen helyezzenek el, lehetőség szerint ne
gyepterületet igénybe véve.
 Az éjszakai életmódot folytató fajok élettevékenységének zavartalansága érdekében külső
világításként kizárólag a működéséhez feltétlenül szükséges számú lámpatest kerüljön elhelyezésre,
melyeket kizárólag a fényt igénylő tevékenységek végzésének idejére szabad működtetni. A
szükséges megvilágítást úgy kell kialakítani, hogy a védett vagy a közösségi jelentőségű állatfajokat
ne zavarja, veszélyeztesse, károsítsa, továbbá a létesített tartós használatú mesterséges világítás ne
rontsa észrevehető mértékben a világítótestek körüli 500 méter sugarú körön kívül az éjszakai égbolt
és az éjszakai táj képét. Így amennyire csak lehet, el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely
500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz, valamint a világítótestek ernyőzése
lehetőség szerint olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van.
 Abban az esetben, ha a kivitelezéshez elengedhetetlen fásszárú növényzet eltávolítása, úgy az
vegetációs és fészkelési időszakon kívül, szeptember 01. és március 15. között történjen.
Amennyiben vegetációs időszakon kívül szükséges a fásszárú növényzet eltávolítását elvégezni, az
illetékes természetvédelmi őr által felvett jegyzőkönyvvel kell igazolni, hogy a területen nincs olyan
természeti érték (pl.; fészkelés), amelyet a munkálatok veszélyeztetnének.
 A kivitelezés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a
munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes természetvédelmi őrt,
aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében a munkálatokat leállíthatja, valamint
korlátozásokat tehet.
Javaslom továbbá felhívni a kivitelező figyelmét, hogy a megvalósítást követően a működtetés során a
környező területekre semmilyen szennyező anyag nem juthat, az üzemeltetés a környező területek
semmilyen jellegű károsodását nem okozhatja.”
A környezetvédelmi hatóság döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a
szakkérdésben adott nyilatkozatok és javaslatok, valamint a benyújtott dokumentációk és a
rendelkezésre álló információk alapján a következők szerint hozta meg:
Hulladékgazdálkodás:
A dokumentációban foglaltak értelmében a környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött
hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez. A környezethasználó más szervezettől nem vesz át
hulladékot és más szervezettől származó hulladékot nem kezel.
A keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A dokumentáció szerint a munkahelyi
gyűjtőhely kialakítása megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
Az üzemelés során keletkező hulladékokat a gyűjtést követően jogerős hulladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkező szervezet részére adják át.
A települési kommunális hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.
A környezethasználót, mint hulladék termelőt hulladékgazdálkodási kötelezettségek terhelik, melyről a
határozat rendelkező részének 2. pontjában rendelkeztem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 4.§,
6 § (1), 31.§ (1), (5) bekezdései alapján.
A környezethasználónak a keletkező hulladékok vonatkozásában nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettsége van, melyre a rendelkező rész 2.5. pontjában tettem előírást a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§,
10.§ 11.§ 13.§-a alapján.
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Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás
adminisztrációs és technikai feltételeiről a http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok
internetes elérhetőségen tájékozódhat.
A rendelkező rész 2.6.-2.8. pontjaiban foglalt előírásokat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13.§-a alapján
tettem.
Levegőtisztaság-védelem:
A tervezett létesítmény célja hulladékból előállított tüzelőanyag termék felhasználásával nagyhatásfokú
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (Combined Heat and PowerProduction - CHP).
A Projektben tervezett hőbontással működő kiserőmű technológia alapanyaga (fűtőanyaga): SRF (Solid
Recovery Fuel), vagy egyéb tüzelőanyag termék. Az SRF - hulladékokból készült szilárd újrahasznosított
késztermék. TESZOR száma: E38.11.59. Az SRF kommunális hulladékból előállított, a hulladéktörvény
hatálya alá nem tartozó, szabadforgalmú, tüzeléstechnikai céllal hasznosítható, tanúsított termék. A
technológiai eljárás során a bemenő anyagokból éghető gázok – szintézisgáz (H2, CO,CH4, stb.),
szerves olajok (pirolízis olaj) és koksz jellegű szilárd termék keletkezik. A gázokat és az olajokat
előtisztítást követően a technológiában telepített gázmotorokban hasznosítják energiatermelésre. A
rendszerben keletkező gáz összetételét egy gázelemző (gázkromatográf) 18 helyen monitorozza. A Fuel
Cell súlya, a keletkező gáz összetétele, illetve mennyisége és nyomása alapján a vezérlés
szabályozottan változtatja a hőmérsékletet - ezzel irányítva a bomlás folyamatát. A keletkező gáz és az
olaj hasznosítás technológiája eltér. A keletkező gázt tisztítják, tárolóban tárolják (pufferelik), majd
gázmotorban kapcsolt hő és villamos energia termelésre használják. A keletkező olajat duál (kettős)
üzemű motorban hasznosítják. A duál üzemű motorokban lehetőség van szintézisgáz hasznosításra is.
A gáztermelés üzemzavara esetén felhalmozódó gázt fáklyával ártalmatlanítják.
A P1-P2 pontforrásokhoz 1-1 db VOPTRA 200 típusú, 571 kW th bemenő névleges hőteljesítményű duál
üzemű gázmotor csatlakozik, amely a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MW th-nál kisebb teljes névleges
bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak
kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017.(X.18.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 2. § (1)
bekezdés 4. pontjában szereplő kettős üzemű motor fogalmának megfelel.
A határozat 3.1.1. pontjában szereplő P1-P2 pontforrások kibocsátási határértékei az FM rendelet 4.§ (4)
bekezdése alapján, a rendelet 4. számú melléklet 3. pont D oszlopa és 3.3. b) pontja szerint kerültek
megállapításra.
A határozat 3.1.2. pontjában szereplő P1-P2 pontforrások kibocsátási határértékei az FM rendelet 4.§ (4)
bekezdése alapján a rendelet 4. számú melléklet 3. pont F oszlopa és 3.4. pontja szerint kerültek
megállapításra.
A P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 és P10 pontforrásokhoz 1-1 db CHP CE 240 NA típusú, 669 kW th bemenő
névleges hőteljesítményű, a technológiában keletkező gáz elégetésére alkalmas gázmotor csatlakozik.
A határozat 3.1.3. pontjában szereplő P3-P10 pontforrások kibocsátási határértékei az FM rendelet 4.§
(4) bekezdése alapján a rendelet 4. számú melléklet 3. pont F oszlopa (földgáztól eltérő
gázhalmazállapotú tüzelőanyagok) szerint kerültek megállapításra.
A motorok, mint tüzelőberendezések kategóriába sorolása az FM rendelet 2.§ 11. pontja alapján II.
kategóriájú tüzelőberendezés.
A töltő-ürítő helyiség zárt térben található az épületen belül. A zárt tér elszívással rendelkezik. Az
3
elszívott levegőt ciklonnal szűrik. Az elszívás térfogatárama 2000 Nm /h. A tisztított levegő a P11 jelű
pontforráson keresztül a környezetbe kerül.
A határozat 3.1.4. pontjában szereplő P11 pontforrás szilárd anyag kibocsátási határértéke a
levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási

29
határértékeiről szóló 4/2011.(I.14.) VM rendelet 7.§ (1) bekezdés alapján a 6. melléklet 2.1.1. pontja
szerint került megállapításra.
A határozat 3.1.6. pontjában a kiserőmű próbaüzeme során betartandó levegővédelmi követelményeket
írta elő a Főosztály. A dokumentációban szerepel, hogy a felhasználni tervezett konkrét tüzelőanyag
jelenleg nem áll rendelkezésre, így ennek hiányában nem tudnak információt szolgáltatni a tüzelőanyag
hőbontása során képződő pirolízisgáz és piroolaj gázmotorban történő elégetése során keletkező
füstgáz szennyezőanyag-tartalmáról (összetétel, koncentráció). A dokumentáció erre vonatkozóan
becslést tartalmaz.
Az engedélyezés tárgyát képező tevékenység folytatása a benyújtott dokumentációban bemutatott
létesítmény és annak műszaki berendezéseinek megvalósulásával, a technológiai fegyelem szigorú
betartásával, a rendelkező részben megadott előírások betartása mellett a környezetet várhatóan nem
veszélyezteti, a környezetre gyakorolt hatásai elviselhetőek lesznek és az alkalmazott technológia a
rendelkező rész III. szakaszában foglaltak vonatkozásában az elérhető legjobb technika jelenlegi
állásának megfelel. Ahhoz, hogy a létesítmény környezeti hatásai megítélhetők legyenek és hogy az
üzemeltetés levegővédelmi követelményeinek betarthatósága biztosítva legyen, próbaüzem elvégzése
szükséges, melyet a határozat 1.4. pontjában írt elő a Főosztály. A Főosztály a próbaüzemet a
314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 22.§ (1) és (2) bekezdése alapján írta elő.
A próbaüzem lefolytatását követően a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdése alapján
megvalósulási dokumentációt kell készíteni, melyet a Főosztály részére meg kell küldeni. A Főosztály
megvalósulási dokumentáció elkészítését és benyújtásának határidejét a határozat 1.5. pontjában
határozta meg.
A Főosztály a légszennyezettségi határértékek betarthatósága érdekében a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 22. § (3) bekezdésének figyelembe vételével a
próbaüzem idejére a pontforrásokra a határozat 3.1.2 – 3.1.3. pontjában felsorolt légszennyező
anyagokon kívül, a határozat 3.1.6.1. pontban szereplő légszennyező anyagokra állapított meg
kibocsátási határértékeket. A határozat 3.1.6.1. pontjában szereplő légszennyező anyagokra a
hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai
kibocsátási határértékeiről szóló 29/2019. (XI.28.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. melléklete
szerinti kibocsátási határértéket állapítottam meg.
A Lvr. 25.§ (2) bekezdése alapján a pontforrások légszennyezőanyag kibocsátásának időszakos
méréssel történő ellenőrzését írtam elő, az FM rendelet 8. § (1), (3), (7), (8) bekezdéseiben foglaltak
szerint.
A légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak a vonatkoztatási oxigéntartalomra történő
átszámításának módját az FM rendelet 5.§ (1) bekezdés értelmében, az 50 MWth és annál nagyobb
teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező
anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 3. melléklete alapján
határoztam meg.
A Főosztály a kibocsátásmérések eredményeinek értékelését az FM rendelet 10.§ (1) és (3) bekezdése
alapján határozta meg.
A helyhez kötött légszennyező forrás ellenőrzésének dokumentálása a levegőterheltségi szint és a
helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 18.§ (1)-(2)
pontja alapján került előírásra.
A mérési jegyzőkönyv megküldésére vonatkozó határidő a VM rendelet 19.§ (3), a mérőszervezetre
vonatkozó előírás a 12.§ (2), a mérési módszer a 6.§ (1) bekezdései, a mérőhellyel kapcsolatos előírás a
7.§ alapján került előírásra.
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A légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések nem megfelelő működésére
vonatkozó előírások az FM rendelet 9.§ alapján kerültek előírásra.
A Főosztály a Lvr. 26.§ alapján tett előírásokat a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében, a Lvr. 30.§
alapján a bűzzel járó tevékenységre vonatkozó követelményt állapított meg.
A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség a Lvr. 31. § (2), (4) bekezdései és
32. §-a alapján került előírásra.
A levegőtisztaság-védelmi engedélyt a Főosztály a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20.§ (3) bekezdése
és az Lvr. 22.§ (1), (2) a), 25.§ (4)-(5) bekezdései alapján, és a rendelet 6. számú melléklet tartalmi
előírásainak megfelelően adta meg.
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 valószínűsíthető.
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 zajkibocsátási határértéket nem állapított meg.
A szállítás miatti gépjárműforgalom, a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű
járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon.
Természetvédelem:
A rendelkezésére álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telep és
környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll; nemzetközi, országos vagy helyi jelentőségű védett
természeti-, vagy Natura 2000 terület a felülvizsgált ingatlanon és a szomszédos területeken nincs, nem
része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.
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.
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(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.
43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása,
szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenővagy 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 előírásra került a munkaterület Nemzeti Park Igazgatósággal történő közös
kijelölése.
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 fokozottan védett, illetve
védett madarak költésének biztosítása és az esetleges természetkárosítás elkerülése érdekében a
kivitelezési és előkészítő munkálatokat a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően került
korlátozásra.
Tekintettel arra, hogy a beruházással érintett telephelyet minden oldalról véderdősáv határolja, a
tervezett létesítmények a tájra nem gyakorolnak jelentős hatást.
Az elérhető legjobb technikának való megfelelés:
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése szerint „Ha a tevékenység vagy a
létesítményben alkalmazott valamely gyártási eljárás nem tartozik az elérhető legjobb
technikakövetkeztetések egyikének hatálya alá sem, vagy ha e következtetések nem tartalmazzák a
tevékenység vagy eljárás összes lehetséges környezeti hatását, a tevékenység végzése vagy az eljárás
alkalmazása feltételeinek előírásához alapul szolgáló elérhető legjobb technika meghatározása
érdekében a környezetvédelmi hatóság a környezethasználóval szakmai konzultációt folytat, szükség
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szerint szakértőt vesz igénybe, és a technika meghatározása során figyelembe veszi a 9. számú
mellékletben foglalt kritériumokat.”
A benyújtott dokumentáció ismertette a Hőbontás alapú kiserőműnél alkalmazott technikák BAT
kritériumoknak való megfelelőségét. Az értékelés készítése az „Útmutató az elérhető legjobb technika
meghatározásához a hulladékégetők engedélyeztetése során” című magyar nyelven is elérhető
dokumentációban foglalt, iránymutatóként megfogalmazott előírások figyelembe vételével történt.
A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről. A benyújtott
dokumentációban az az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés érdekében bemutatott
technikákat, intézkedéseket a Főosztály elfogadja. Az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés és
a telephelyen az üzemeltetést során figyelembe vett intézkedéseket a rendelkező rész 3. fejezete
tartalmazza.
Környezetkárosodás megelőzése
A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
6. § (3) bekezdése és 2. sz. mellékletének 4. főszám 4.1. a) pontja szerinti tevékenység végzőjének
üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni, ezért a Főosztály a környezethasználót a határozat 9. pontjában
üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezte. Az üzemi kárelhárítási terv tartalmi követelményeit a
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.
A kárelhárítási tervet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján csak az SZKV-VF
(víz- és földtani közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el.
Felügyeleti díj
A 1995. évi LIII. tv. 96/B. §-a és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel
kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II.21.) KvVM rendelet
értelmében, az engedélyest éves felügyeleti díj fizetésére köteleztem.
Az éves felügyeleti díj mértéke a 1995. évi LIII. tv. 96/B. § (3) alapján: 200.000,- Ft.
A felügyeleti díjat a rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben átutalási
megbízással teljesíteni. Ha évközben kezdi meg a tevékenységet, arányosan fizet. A befizetett
felügyeleti díjról a Kormányhivatal számlát állít ki, és azt a befizetést követő harminc napon belül
megküldi a környezethasználónak.
A környezethasználónak a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996.(VII.04.) Korm. rendelet alapján környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia, melyre vonatkozóan a rendelkező rész 11.1. pontjába tettem előírást. A környezetvédelmi megbízott képesítési előírásait a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési
feltételeiről szóló 11/1996. (VII.04.) KTM rendelet tartalmazza.
A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendeltnek megfelelően a benyújtott
adatok alapján a Főosztály a telephelyet egyedi környezetvédelmi azonosítóval, Telephely KTJ számmal
látta el a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerben (KAR). Emellett a baromfitelep, mint egységes
környezethasználati engedély köteles létesítmény, a PRTR-IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszerben
rögzítésre került és egyúttal Létesítmény KTJ számot kapott. Az azonosító adatokat (Telephely KTJ
szám, Létesítmény KTJ szám) a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően, jelen határozat
rendelkező részében feltüntettem.
Amennyiben a környezethasználó felszámolás, vagy végelszámolás alá kerül, a felszámolás illetve
végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője a felszámolás illetve végelszámolás kezdő
időpontját követő 15 napon belül köteles a gazdálkodó szervezet telephelyére, valamint székhelyére
vonatkozó, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 31. § (1)
bekez¬dés c) pontja szerinti nyilatkozatát a telephely és a székhely szerint illetékes környezetvédelmi
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hatóság számára megküldeni. A nyilatkozat formai és tartalmai követelményeit a felszámolási eljárás és
a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX.8.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.
Az engedélyezés tárgyát képező tevékenység a rendelkező részben megadott előírások betartása
mellett a környezetet nem veszélyezteti, a környezetre gyakorolt hatásai elviselhetők, és az alkalmazott
technológia a rendelkező rész III. szakaszában foglaltak vonatkozásában az elérhető legjobb technika
jelenlegi állásának megfelel, ezért a Főosztály, az egységes környezethasználati engedélyt az 1995. évi
LIII. törvény 71. § (1) bek. d) pontja alapján jelen határozattal kiadja.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság
hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A
Főosztály a pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyét jelen határozattal megadja.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (2) bekezdése e) pontja szerint a környezetvédelmi
hatóság új tevékenység első alkalommal történő engedélyezése esetén az egységes
környezethasználati engedélyt 5 évre adja ki. Az egységes környezethasználati engedély érvényességi
idejét ezen jogszabályhely alapján a határozat véglegessé válását követő 5 évben állapítottam meg.
A levegőtisztaság-védelmi hatáskört az Lvr. 36. § (1) bekezdése biztosítja.
A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében és 13 § (1) c)
pontja és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1)
bekezdésében meghatározott illetékességben járt el.
Határozatomat a fenti jogszabályhelyeken túl a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján, a 11. sz.
melléklet szerinti tartalommal adtam ki, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben meghatározott
formában és tartalommal. A határozat elleni fellebbezés lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt az
Ákr. 116. § (1), (2) és 118. § (1), (2), (3) bekezdései biztosítják.
Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díja a Díjrendelet 2. § (2), (3), (5), (7) bekezdése, 3. sz. melléklet
6. pontja alapján került meghatározásra.
A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.)
Korm. rendelet 28 § (4) bekezdése alapján megküldöm.
A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján közlöm a Kis Balázzsal (2083 Solymár Magas u 69.
sz.), mint a környezethasználó meghatalmazottjával.
Nyíregyháza, 2019. április 11.
Dr. Galambos Ildikó
hivatalvezető
nevében és megbízásából

Katona Zoltán
osztályvezető
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Határozatot közöljük:
Véglegessé válás előtt:
Elektronikus úton:
1. Kis Balázs – 2083 Solymár Magas u 69. sz.
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Főosztály
Népegészségügyi Osztály – 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály – 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 4400 Nyíregyháza, Erdő
sor 5.
5. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – 4024 Debrecen, Sumen u. 2.
6. Kisvárda Város Jegyzője – 4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.
7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás – 4400 Nyíregyháza,
Hősök tere 5.
Helyben:
8. Irattár
Véglegessé válás után:
Elektronikus úton:
1. Kis Balázs – 2083 Solymár Magas u 69. sz.
2. Kötelezés Nyilvántartás; véglegessé válást követően a véglegesítést végző munkatárson
keresztül elektronikus úton
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141-17/2019. sz. határozat 1. sz. melléklete
Adatrögzítés és jelentéstétel a Főosztály részére
Beszámoló
Éves hulladék bejelentés
2.5. pont
Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés
3.3.3. pont
Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL)
3.4.1. pont
Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben
bekövetkező változás
3.4.2. pont
Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés
3.4.3. pont
Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálat
9.1. pont
Havária események összefoglaló jelentése
10.1. pont
Éves környezetvédelmi jelentés
10.2. pont
Panaszt részletező beszámoló megküldése
10.3. pont
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat
10.5. pont

Beszámolás
gyakorisága

Beadási határidő

évente

március 1.

évente
egyszer
eseti

évente
egyszer
eseti

a mérés elvégzését követő 30 napon
belül
határozat 1.4. pontja szerinti
bejelentéssel egyidejűleg
változás bekövetkezésétől számított
30 napon belül
1.4. pontjába foglalt bejelentést
követő év március 31-ig, azt
követően évente március 31-ig
a határozat 1.4. pontja szerinti
bejelentéssel egyidejűleg
az eseményt követő
legrövidebb időn belül

évente

április 30.

eseti

panasz beérkezését követő 30
napon belül

5 évente

legkésőbb 2024. február 10.

Felügyeleti díj
12.1. pont

évente

1.4. pontja szerinti bejelentést követő
30 napon belül, azt követően minden
év február 28.

Állapotrögzítő beszámoló készítése és
benyújtása
13.2. pont

egyszer

tevékenység szüneteltetését,
felhagyását követő 30 napon belül

