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H A T Á R O Z A T 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

(továbbiakban: Főosztály) 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT 

ad a Tiszavasvári 0305/1 és 0304 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett szervetlen, nem veszélyes hulladék 

lerakására szolgáló hulladéklerakó létesítésére és üzemeltetésére az I. részben megjelölt 

környezethasználó részére a IV. részben meghatározott feltételekkel, az alábbiak szerint: 

I. 

Környezethasználó adatai 

 

Környezethasználó neve: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. 

KÜJ száma: 102 199 734 

 
II. 

Telephely adatai 
 
Telephely címe: Tiszavasvári 0305/1, 0304 hrsz.. 

A telephely súlyponti EOV koordinátái:  Y = 824 430  X = 290 235 

- Sarokponti EOV koordinátái:  Y = 823 987  X = 290 753  

Y = 824 097  X = 290 140  

Y = 824 364  X = 290 823   

Y = 824 665  X = 290 156  

 
A Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint: 
  Telephely neve: „Volt Alkaloida hulladéklerakó” 
        KTJ száma: 102 730 088 
  Létesítmény neve: „B1b alkategóriájú Hulladéklerakó” 
        KTJ száma: 102 788 735 
 
      

III. 
Engedélyezett tevékenységek adatai 

 
 A telephelyen folytatott tevékenységek megnevezése: 
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TEÁOR 38.21; nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása; 
NOSE-P kód: 109.06 
 
A hulladéklerakó kategóriája: „szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó 
(B1b alkategória).” 
 
Az ellátott terület: kizárólag a Tiszavasvári, volt Alkaloida hulladéklerakó területe. 
 
 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek: 
 

-  Hulladék ártalmatlanítás (D5 - lerakás műszaki védelemmel) 
 
Kiépített kapacitás:  
 
A létesítmény teljes területe kb. 60.000 m

2
, térfogata (befogadó kapacitása) kb. 200.000 m

3
 

A B1b lerakóba mindösszesen kb. 221.555 tonna hulladék beszállítása várható. 1.120 üzemnappal 
számolva ez a mennyiség nagyjából 198 t/nap szállítási szükségletet feltételez. 
 
A hulladéklerakó létesítményei: 

- 12 db (A1-A6 és B1-B6 jelű) különálló, külön-külön csurgalékvíz gyűjtéssel rendelkező 
hulladéklerakó kazetta. Az egyes kazetták alapterülete 4.000-5.800 m

2
 

- hídmérleg és kerékmosó (a Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó jelenlegi bejáratánál 
található, meglévő mérőszerkezet, illetve műtárgy) 

- üzemi-szociális épület (a Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó területén lévő, az összes ott 
dolgozó használatára bocsátott létesítmény) 

 
Az alkalmazott technológia megfelelése az elérhető legjobb technikának: 

- A hulladéklerakó a legközelebbi lakóingatlanoktól 1000 m távolságra helyezkedik el, megközelítése 
szilárd burkolatú úton lehetséges. 

- A telephely Tiszavasvári külterületén helyezkedik el. Keleti irányban védőerdő funkciójú terület, déli 
irányban mezőgazdasági terület, nyugati irányban ipari terület (Wienerberger téglagyár), északi 
irányban szintén ipari terület határolja  

- A hulladéklerakó depóniák geológiai szigetelő rétege megfelel a B1b típusú hulladéklerakóra előírt 
követelményeknek. 

-  A depóniákon kialakított mesterséges szigetelőréteg, valamint a szivárgó réteg megfelel a 
vonatkozó hatályos jogszabályban előírt követelményeknek. 

- A telepre elektromos hídmérlegen keresztül lehet bejutni, a beérkező szállítmányokat 
dokumentálják.   

- A lerakott hulladék tömörítésével, takarásával a kiporzást jelentősen csökkentik, a por elleni 
védelmet szolgálja a telep körüli már meglévő véderdősáv. 

- A hulladéklerakó körbekerített, őrzése folyamatos, így illegális hulladék elhelyezésre nincs 
lehetőség. 

- A telepen talajvízfigyelő monitoring rendszer üzemel a felszín alatti víz minőségének figyelemmel 
kísérése érdekében. A felszín alatti víz minőségét a kialakított monitoring rendszer üzemeltetésével 
ellenőrzik. 

- A keletkező szociális szennyvizeket zárt szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik, ahonnan rendszeresen 
szennyvíztisztító telepre szállítják.  

- A depóniában keletkező csurgalékvizeket csurgalékvíz gyűjtő medencében gyűjtik, majd 
minőségétől függően a területen elszikkasztják, vagy visszajuttatják a deszorberre. 
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IV. 

A tevékenység végzésének feltételei 

1. Általános előírások: 

1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika 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.  Az engedélybe foglaltakkal kapcsolatos 

változás esetén a környezethasználónak kérnie kell az engedély módosítását. 

 

2. A hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése 

2.1.  A hulladéklerakó létesítésére vonatkozó előírások: 

2.1.1. hulladéklerakót - a lerakásra kerülő hulladék összetételének figyelembevételével - olyan műszaki 

védelemmel kell megtervezni és megépíteni, amely biztosítja a hulladéklerakó teljes élettartama során a 

környezeti elemek, különösen a közvetlen környezetében lévő felszíni és felszín alatti vizek, a földtani 

közeg és a levegő szennyeződés elleni védelmét. 

2.1.2. A hulladéklerakó medencéjének alját és oldalait úgy kell kialakítani, hogy azok geológiai 

szigetelőrétege megfeleljen az alábbi követelményeknek:  

Szivárgási tényező (m/s) B1b alkategóriájú hulladéklerakó esetén: k ≤ 1,0x10-
9

 

Vastagság (m): >1 

 

A hulladéklerakó kazettáinak műszaki védelmét az alábbiak szerint kell kialakítani: 

A kazetták fenékszigetelése az alábbi rétegrend szerint alakítandó ki (felülről lefelé):  

- kezelt, stabilizált anyag;  

- geotextília (800 g/m2);  

- 30 cm vastagságú kavicsszivárgó (OK 16/32);  

- geotextília (1.200 g/m2);  

- 2,5 mm (sóálló) HDPE fólia;  

- 1 m vastagságú agyagréteg;  

- tömörített töltött talaj.  

 

A kazetták belső rézsűin megépítendő rétegrend (felülről lefelé):  

- kezelt, stabilizált anyag;  

- geotextília (1.200 g/m2);  

- 2,5 mm (sóálló) HDPE fólia;  

- épített agyaggát vagy 2 réteg bentofix paplan.  
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A kezelt, illetve stabilizált hulladék beöltése a kazettákba maximum 40 cm vastagságú terítéssel, 

tömörítés mellett történhet.  

A depónia rézsűhajlása a 96,0-98,5 mBf szintek (+1,5 - +4,0 m) között 1:4.  

 

2.1.3. A hulladéklerakó szigetelőrendszerének fenékszintje és a felszín alatti víz szintjének, illetve 

víznyomásszintjének maximuma között legalább 1 méter távolságot kell tartani. 

 

2.1.4. Az aljzat-rétegrendet úgy kell kialakítani, hogy teljes élettartama során mechanikailag állékony 

legyen, vagyis képes legyen káros deformációk nélkül elviselni a fölötte elhelyezett rétegek nyomását. 

 

2.1.5. A depónia műszaki védelme kivitelezési munkáinak megkezdését a kivitelezés megkezdése előtt 

írásban be kell jelenteni a Főosztályra.   

2.2. A lerakással ártalmatlanítható hulladékok kódja, megnevezése, mennyisége: 

- 19 01 16 (kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től) 

- 19 01 18 (pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től) 

 

Az ártalmatlanítható hulladékok mennyisége: 198 t/nap 

2.3. A hulladéklerakón kizárólag a volt Alkaloida hulladéklerakó területén végzett termikus deszorberen 

kezelendő, vegyszer- és gyógyszermaradékokkal szennyezett hulladék maradék anyagainak – cementtel 

és adalékokkal történő stabilizálása utáni – lerakása történhet. 

A vegyszer- és gyógyszermaradékokkal szennyezett hulladékok termikus deszorberrel történő 

kezelése a környezetvédelmi hatóság véglegessé vált engedélye alapján végezhető. 

2.4. A hulladéklerakó 2020. január 15-én készült Üzemeltetési Tervét (készítette: ABU Hungary 

Mérnökiroda Kft. 9027 Győr, Külső árpád u. 41.) jóváhagyom. A hulladéklerakó üzemeltetését az 

üzemeltetési tervben foglaltak szerint kell végezni.  

2.5. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nyert hulladék megfeleljen a 

hulladéklerakóban való ártalmatlanítás átvételi követelményeinek. 

2.6. Az üzemeltetés során gondoskodni kell a lerakott hulladék felszínének tömörítéséről, takarásáról.  

2.7. A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemeltetésből ne származhassanak 

környezetszennyező hatások. Ennek érdekében el kell kerülni: 

a) a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és aeroszolok képződése), valamint a 

bűzhatásokat, 

b) a hulladéknak széllel való elhordását, 

c) a forgalom okozta káros zaj- és rezgésterhelést, 

d) a madarak, a kártékony kisemlősök és rovarok elszaporodásából származó károkat, 

e) a tűzesetek bekövetkezését, 

f) a felszíni, valamint a felszín alatti víz, továbbá a földtani közeg szennyezését. 

 

2.8. Biztosítani kell a hulladéklerakóra történő szabad bejutás kizárását. A kapukat munkaidőn túl zárva 

kell tartani. Biztosítani kell, hogy ne történjék illegális lerakás a hulladéklerakó területén. 

2.9. Az ártalmatlanítandó hulladék vonatkozásában a technológiai leírás szerinti ártalmatlanítási 

műveletet kell alkalmazni. 

A hulladék ártalmatlanítása során úgy kell eljárni, hogy a hulladék okozta környezetterhelés csökkenjen, a 

környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatások megszűnjenek, és ezek a környezet elemeitől 

történő elszigeteléssel vagy a hulladék anyagi minőségének megváltoztatásával kizárásra kerüljenek. 
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A lerakott hulladékkal okozott környezeti károkozás elévülési ideje a létesítmény bezárásától 

számított 30 év. 

 

2.10. B1b alkategóriájú hulladéklerakóban átvehető és lerakható hulladéknak a lerakhatósági szempontok 

szerinti értékelését a kioldási vizsgálatok eredményei, valamint a hatályos jogszabályban felsorolt 

határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni. 

 

2.11. Az üzemelés során esetlegesen keletkező hulladékok (kommunális hulladék, veszélyes hulladék) 
gyűjtéséről, ártalmatlanításáról/hasznosításáról úgy kell gondoskodni, hogy a környezeti elemek (talaj, 
levegő, felszíni és felszín alatti vizek) szennyeződése kizárt legyen.  

 
2.12. A környezethasználó az üzemelés során keletkezett hulladék kezeléséről 
a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, 
hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, 
b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása, 
c) a hulladék szállítónak történő átadása, 
d) a hulladék gyűjtőnek történő átadása, 
e) a hulladék közvetítőnek történő átadása, 
f) a hulladék kereskedőnek történő átadása útján köteles gondoskodni. 
 
2.13. Nyilvántartásra, adatszolgáltatásra vonatkozó előírások: 
2.13.1.A környezethasználó a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, vagy 
általa kezelt hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni.  
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 a veszélyes hulladékra vonatkozó adatokról, és az egységes 

környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek végzése során képződő hulladékra vonatkozó 

adatokról hulladéktípusonként és technológiánként, naprakészen, anyagmérleg alapján köteles vezetni. 

Az adatszolgáltatási kötelezettség a hulladéklerakó üzemeltetésére, bezárására, rekultivációjára és 

utógondozására vonatkozó határozat véglegessé válásával keletkezik. 

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 

11.) Korm. rendelet 10.§ 

(2) bekezdése szerint: Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének 

keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon 

belül a telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak 

szerint bejelenti. 

(3) bekezdése szerint: A (2) bekezdés szerinti kötelezettség bejelentését - a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint - a 2. 

melléklet szerinti adattartalommal kell teljesíteni. A hulladéklerakó üzemeltetője a bejelentést az 5. 

melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal teljesíti. 

 

A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a környezethasználó legalább 5 évig - veszélyes hulladék esetén 

10 évig – köteles megőrizni. A hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem 

selejtezhető. 

2.13.2. A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 2-5. mellékletei szerinti adattartalommal köteles teljesíteni. 

Az adattartalom mellékleteként a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló 

jelentést is csatolni kell.  

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton teljesíthető.  
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2.14. A környezethasználó köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben 

foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a vonatkozó jogszabályban előírt ellenőrzési és 

megfigyelési programot. A mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium 

végezheti.  

2.15. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedély érvényességi ideje alatt 
fenn kell tartani. 

 
3. Zajvédelem 

Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

A telephely 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. 

A tevékenységhez kapcsoló szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb mértékben 

növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 

 
4. Levegőtisztaság-védelem 

4.1. Levegővédelmi követelmények: 

- Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 
- Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 
- Bűzkibocsátással járó tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a lakóterület rendeltetésszerű 

használatát ne zavarja. 
- Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, 

működtethető és tartható fenn. 
- A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és 

az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 
 

4.2. A rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges 
intézkedéseket és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. 
 

5. Természetvédelem 

5.1. A telep körüli védőfásítást alkotó növények rendszeres gondozásáról (szükség szerinti öntözés, 

gyomtalanítás, pótlás, stb.), a védőfásítás fennmaradásáról a környezethasználónak gondoskodnia kell. 

5.2. A rágcsálók irtására olyan természetvédelmi szempontból elfogadható módszert kell alkalmazni, 

amellyel megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók tetemeit 

az irtást követően össze kell gyűjteni. 

 

6. Monitoring 

6.1.  A hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében 

évente rendszeres ellenőrzéseket kell végezni az alábbiak szerint: 

A mechanikai változások ellenőrzése 

 Az ellenőrzés célja  Az ellenőrzés gyakorisága 

   a működési időszakban  az utógondozási 

időszakban 

 A hulladéktest mechanikai szerkezetének és 

összetételének megváltozása
1
 

 évente  - 

 A hulladéktest szintjének süllyedése
2
  évente  éves leolvasás 

1 

A hulladéklerakó állapotára vonatkozó adatok: 
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 - a lerakott hulladék által elfoglalt lerakókapacitás (térfogat), 

 - a lerakás módszerei, 

 - a lerakás időpontja és időtartama, 

 - az alkalmazott tömörítés mértéke, 

 - a lerakott hulladék tömege és térfogata, 

 - a hulladék összetétele, 

 - a hulladéklerakóban még rendelkezésre álló lerakókapacitás (térfogat és tömeg) számítása. 
2
  A hulladéktest szintjének süllyedését referenciapont-hálózat kiépítésével és mozgásának 

megfigyelésével kell megvalósítani. 

 

 A megfigyelések eredményeit a környezethasználó ellenőrizhető módon köteles dokumentálni.  

 

 

 

6.2. Meteorológiai adatok gyűjtése 

A hulladéklerakó vízháztartásának értékeléséhez a hulladéklerakó területére vonatkozóan az alábbi 

táblázatban felsorolt jellemzőket a megadott gyakorisággal gyűjteni kell:  

Meteorológiai adatok gyűjtése 

 Jellemző  Működési fázis idején  Utógondozási fázis idején 

 1. Csapadék mennyisége  naponta  naponta, havi értékekhez hozzáadva 

 2. Hőmérséklet, 14.00h  naponta  havi átlag 

 3. Uralkodó szélirány és szélerő  naponta  nincs előírva 

 4. Párolgás (liziméter)  naponta  naponta, havi értékekhez hozzáadva 

 5. Légköri páratartalom 14.00h  naponta  havi átlag 

 

Az adatokat gyűjtheti a környezethasználó, vagy biztosíthatja azokat a nemzeti meteorológiai hálózattal 

kötött megállapodás alapján. 

 

6.3. A csurgalékvíz vizsgálatát az alábbiakban meghatározottak szerint kell elvégeztetni:  

Csurgalékvíz vizsgálat 

Paraméterek 
Vizsgálat 

gyakorisága 

Vizsgálati 

módszerek/technikák 

utógondozási 

időszakban 

Csurgalékvíz mennyiségének 

megállapítása 
havonta  félévenként 

pH negyedévenként Érvényes szabvány szerint félévenként 

Nitrogénformák (ammónium, 

nitrit, nitrát, összes nitrogén) 

negyedévenként 
Érvényes szabvány szerint félévenként 

Foszfát  negyedévenként Érvényes szabvány szerint félévenként 

Szulfát negyedévenként Érvényes szabvány szerint félévenként 

Összes alifás 

szénhidrogén(TPH) 

negyedévenként 
Érvényes szabvány szerint félévenként 

 
A vizsgálati eredményeket vizsgálati jegyzőkönyvben kell dokumentáltatni. 

A környezethasználó köteles a mintavételi és vizsgálati pontok biztonságos és állandó elérhetőségét 
biztosítani. 
 

7. A felszín alatti víz ellenőrzését a Főosztály 214-2/2018. számú, valamint a Hajdú-Bihar Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/1406-8/2019. ált. számú határozatában foglaltak figyelembe 

vételével kell elvégezni. 
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8. Szakhatósági előírások 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35900/647-1/2020.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásának előírásai: 

- A tervezett vízilétesítmények építése/üzemeltetése vízjogi engedély köteles. A 

vízilétesítmények építése jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában végezhető.  

 

- Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy 

károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti 

felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére 

köteles.  

 

- Az építési tevékenységet az 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban foglaltak alapján úgy kell végezni, hogy 

a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a 

környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.  

 

- Az építési tevékenységet úgy kell végezni, az építőanyagokat és az építéshez használt gépeket úgy 

kell tárolni, hogy biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése 

szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Az építési tevékenység nem okozhatja a felszín 

alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott 

(8) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.  

 

- Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó 

anyagot juttatni.  

 

- Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi 

hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés 

megkezdéséről (219/2004. (Vll. 21.) Kormányrendelet 19. § (1) bek.,valamint a 220/2004. (VII. 21.) 

Kormányrendelet. 11. § (2) bek. szerint).  

 

- Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani 

közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.  

 

9. Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Örökségvédelmi előírás (a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 

Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály SZ-10/106/00278-2/2020. számú 

szakkérdés vizsgálata alapján): 

- A beruházás tekintetében a hatályos jogszabályoknak tartalmi és formai szempontból megfelelő 

előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és azt hatóságomnak a feltárási projekttervvel 

együtt véleményezésre a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt, legkésőbb a munkaterület 

átadás-átvételi eljárás előtt 30 nappal be kell nyújtani. 

 

- A beruházó az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére jogosult Várkapitányság Integrált 

Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal írásbeli 

szerződést köteles kötni.  
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- A további régészeti feladatok ellátásáról (teljes felületű feltárás, régészeti megfigyelés) az előzetes 

régészeti dokumentáció feltárási projekttervének eredményei alapján születik döntés. 

 

- A tervezett hulladéklerakó létesítése csak az előzetes régészeti dokumentáció feltárási 

projekttervében javasolt régészeti kutatások befejezése után kezdhető el, a feltárt terület nagyságát 

és határait a munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

- Az engedélyes tartozik továbbá a munkakezdés és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a 

Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát tájékoztatni. 

A műszaki átadás-átvételéhez csak akkor áll módunkban hozzájárulni, ha kérelemhez csatolják a 

régészeti kutatásról szóló jelentést. 

 

10. Környezetkárosodás megelőzése: 

10.1. A telep műszaki létesítményeinek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 

10.2. A környezethasználónak a hulladéklerakóra vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervet kell 

készítenie, melyet a vonatkozó rendelet szerinti tartalommal, elektronikus úton kell megküldeni a 

Főosztálynak, legkésőbb az üzemeltetés megkezdéséig. 

10.3. A kárelhárítási tervet az SZKV-VF (víz- és földtani közeg) jelölésű szakértői jogosultsággal 
rendelkező személy készítheti el 

 

11. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség 

11.1. A környezethasználó köteles értesíteni a Főosztályt a lehető legrövidebb időn belül a követ-

kező események bármelyikének bekövetkezése esetén: 

 Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások. 

 Bármely olyan esetben, amely a talaj, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését 

okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel. 

A Főosztály ügyeleti telefonszáma: 06 30/620-7007; email címe: zoldhatosag@szabolcs.gov.hu 

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 Főosztály részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes 

okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a környezetszennyezés minimalizálása 

érdekében tett intézkedések leírását. 

 

11.2. A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségét a 2.13.2. pontban meghatározottak 

szerint köteles teljesíteni. 

A összefoglaló jelentéstételi kötelezettséget minden évben március 01-i határidővel kell teljesíteni. 

A jelentésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok által támasztott követelményeknek és 

tartalmaznia kell az elvégzett ellenőrzéseket, megfigyeléseket, valamint a gyűjtött vizsgálati 

eredményeket, és azok értékelését. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az 

adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint saját 

nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra 

kötelezett felel. 

A hulladéklerakók üzemeltetői az összefoglaló jelentésüket kizárólag elektronikus úton küldhetik 

be a környezetvédelmi hatósághoz.  
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Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a hulladéklerakó üzemeltetése teljes költségének, 

továbbá a hulladéklerakó lezárásának és legalább 30 évig történő utógondozásának becsült 

költsége időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is. 

 

11.3. 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 

Főosztály részére át kell adni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon 

belül a panaszokat részletező beszámolót a Főosztályhoz benyújtani. 

11.4. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre 

vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított 

négy éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok 

szerint, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabályban foglaltakra is 

figyelemmel - felül kell vizsgálni. Az 5 éves felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2025. március 

01-ig kell a Főosztályhoz benyújtani.  

 

12. Menedzsment 

12.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni. 

12.2. A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely 

tagja nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a Főosztállyal. 

12.3. A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felméré-

sére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája 

jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie. 

12.4. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, 

képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

 

13. A tevékenység szüneteltetésére, felhagyására vonatkozó előírások 
 

13.1. A hulladéklerakó a maximális kapacitásának beteltéig üzemelhet.  

 

13.2. A hulladéklerakó bezárását követően gondoskodni kell a lerakó rekultiválásáról. A hulladéklerakó 

rekultiválása a Főosztály engedélyével végezhető. Az engedély iránti kérelem benyújtásának 

határideje: legkésőbb a hulladéklerakó bezárásáig. 

 

13.3. A környezethasználó a hulladéklerakó bezárására irányuló döntését a hulladék ártalmatlanítási 

tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a Főosztálynak. 

 

13.4. A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó előzetes rekultivációs tervet 

jóváhagyom. 

 

13.5. A tevékenység felhagyása esetén, vizsgálni kell, hogy a tevékenységből – a 2019-ben készült 

egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció és annak hiánypótlásában rögzített 

állapothoz viszonyítva – a földtani közegben következett-e be környezeti kár. Amennyiben a környezet 

károsodása valószínűsíthető, meg kell tervezni a szükséges intézkedéseket. A környezethasználó a 

vizsgálatot tartalmazó dokumentációt a tevékenység felhagyását követő 30 napon belül köteles 

benyújtani a Főosztályhoz a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket meghatározza érdekében. 
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13.6. 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 vonatkozó 

környezetvédelmi nyilatkozatát a Főosztály számára megküldeni.  

 

14. Felügyeleti díj: 

14.1. A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke 200.000,- Ft azaz 

Kettőszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-

00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára.  

14.2. A felügyeleti díjat minden év február 28-ig kell megfizetni, az előzőekben meghatározottak 

szerint.  

14.3. Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. 

14.4. Amennyiben a környezethasználó a tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos 
részét kell megfizetnie, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül. 

 
 

V. 

Érvényesség 

 

az egységes környezethasználati engedély a IV. részben megadott előírások betartása esetén 

jelen határozat véglegessé válásának napjától számított 

 

5 évig érvényes. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 8952-2/2019. számú függő hatályú döntéshez nem fűződik 

joghatás, mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

 
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek mértéke 1.500.000 Ft.  

A környezethasználó az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási 
költség nem keletkezett. 

A határozat – ha ellene fellebbezés nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon válik véglegessé. 

 

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre 

vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó 

jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új 

tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra 

önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.  

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

jogorvoslat keretében támadható meg. 

A határozat elleni fellebbezés díjköteles, díja 750.000,- Ft. 

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

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 15.000,- 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.  

 

I N D O K O L Á S 
 

A környezethasználó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) 2019. évben 

előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Főosztályon a Tiszavasvári 0305/1 hrsz., illetve részben a 

0304 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett, a Tiszavasvári volt ALKALOIDA hulladéklerakó 

kármentesítéséhez kapcsolódóan létesítendő B1b alkategóriájú hulladéklerakó megvalósításának a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) 

bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja, a 2. sz. 

melléklet 5.4. pontja, valamint a 3. sz. melléklet 105. a) pontja alapján. 

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárást lezáró 7737-23/2019. számú határozatában megállapította, 

hogy a tervezett tevékenység (B1b alkategóriájú hulladéklerakó létesítése) szerepel a Khvr. 2. sz. 

mellékletének 5.4. pontjában (A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. 

cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 

tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével), ezért a tevékenység 

megkezdéséhez – a Khvr. 18.§-a alapján - egységes környezethasználati engedély megszerzése 

szükséges. Az eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a Khvr. 8. sz. mellékletének, továbbá a 

hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben foglaltak, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben 

foglaltak figyelembevételével kell elkészíteni, és a Főosztály részére benyújtani, a határozat jogerőre 

emelkedését követő két éven belül. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt az ABU Hungary Mérnökiroda Kft. 9027 

Győr, Külső árpád u. 41.) készítette el, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) 2019. november 28. napján nyújtotta be a 

Főosztályra. 

 

A kérelem elbírálása: 

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 Főosztály megállapította, hogy az 1995. évi LIII. törvény 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján 

lefolytatott egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: 

Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke a Díjrendelet 3. melléklet 4. 

pontja (Hulladékkezelés) alapján: 1.500.000,- Ft. 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel. 



 13 

Az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 8952-

2/2019. számon függő hatályú végzést hozott, melyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az 

ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött.  

A Főosztály a Khvr. 21. § (2) bekezdés b.) pontjának és (3) bekezdésének értelmében a kérelem 

benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt 

tett közzé. Egyidejűleg a 8952-3/2019. sz. ügyiratában megküldte a közleményt, a kérelmet és 

mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, azaz Tiszavasvári 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 8952-4/2019. számú végzésben az Ákr. 25. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi 

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

30.) Korm. rendelet 39. §-a alapján megkereséssel fordult a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz 

(4024 Debrecen, Sumen u. 2.), aki a 8952-6/2019. számon érkezett válaszában az alábbi ügyféli 

nyilatkozatot tette: 

„A megkeresésben szereplő terület nem esik védett természeti területre és nem érint Natura 2000 

területet. 

 Az eljárás kapcsán releváns védendő természeti érték előfordulásáról jelenleg nincs információm, a volt 

gyógyszergyári hulladéklerakó területén tervezett B1b alkategóriájú hulladéklerakó egységes 

környezethasználati engedélyezése ellen természetvédelmi szakmai szempontból kifogást nem emelek.” 

 

A Főosztály a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a dokumentációban foglaltak 

pontosítása, kiegészítése szükséges, ezért a 45-1/2020. sz. végzésében hiánypótlást írt elő, amelyben 

foglaltakat a 45-3/2020. számon iktatva teljesítette a környezethasználó. 

 

A Főosztály az eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján, a 

rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2., 3. pontjában előírt szakkérdésekben a 45-4/2019. 

számú végzésében a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg 

szakhatóságként. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35900/647-1/2020.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalását a rendelkező rész 8. pontjában foglalt előírásokkal megadta. Állásfoglalását az 

alábbiakkal indokolta: 

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

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és 

Természetvédelmi Osztály 45-4/2020. számú, 2020. január 23-án érkezett ügyiratában a Magyar 

Nemzet Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) részére a Tiszavasvári volt ALKALOIDA 

hulladéklerakó kármentesítéséhez kapcsolódóan létesítendő B1b alkategóriájú hulladéklerakó vonatkozó 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi 

és vízvédelmi hatóságot.  

A megkereséshez mellékelte az ABU Hungary Mérnökiroda Kft. (9027 Győr, Külső Árpád u. 41 .) által 

készített 052/2019. számú tervdokumentációt.  

Fenti dokumentációban (teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat) foglaltak szerint a tervezett műszaki 

védelemmel ellátott B1b alkategóriájú lerakót a jelenlegi II., III.,  és IV. jelű, valamint kis részben az I. jelű 

depóniák helyén tervezik létesíteni, alapvetően olyan területrészen ahol korábban nem volt 

hulladéklerakás.  
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Az építési munkálatokat a III. kazetta helyén tervezik elkezdeni, majd a hulladékkal telt kazetta tartalom 

ártalmatlanítását követően kerülhet sor a B1b lerakó (védelmi műtárgy) teljes egészének kialakítására, 

mely kb. 3,5-4 évig is eltarthat. Az építés szakaszosan, a kitermelés és a hulladék kezelés ütemének 

megfelelően javasolt. A tervek szerint 12 db (A1-A6 és B1- B6 j.) különálló kazetta létesül, melyek külön 

csurgalékvíz gyűjtéssel rendelkeznek. A teljes műtárgy alapterülete (az elválasztó gátakkal együtt) 

60.000 m
2
, térfogata kb. 200.000 m

3
, az egyes kazetták alapterülete 4.000-5.800 m

2
 között változik. 

A kazetták fenékszigetelése az alábbi rétegrend szerint kerül kialakításra (felülről lefelé): kezelt, 

stabilizált agyag, geotextília, 30 cm vastagságú kavicsszivárgó, 2,5 mm sóálló HDPE fólia, 1 m 

vastagságú agyagréteg, tömörített töltött talaj. A kazetták belső rézsűin is közel hasonló rétegrend kerül 

kialakításra. A kazetták hosszanti vápájába dréncső kerül beépítésre. A megtelt kazetta felszínére finom 

szemcséjű homokból kiegyenlítő réteg kerül, rétegrend szerinti fedéssel. Az alsó és a felső réteg fóliáit 

vízzáró módon összehegesztik, kizárva így mindenfajta folyadék bejutásának lehetőségét a lerakó térbe, 

ezáltal minimalizálva a csurgalékvizek képződésének lehetőségét. A B1b műszaki védelemmel ellátott 

lerakóba mindösszesen 213.055 tonna termikus kezelésen átesett anyag kerül elhelyezésre. 

A felülről érkező csapadékvizeket burkolt árkokkal gyűjtik össze és vezetik el záportározókba. 

A vízikönyvi nyilvántartás átvizsgálása során megállapításra került, hogy a Tiszavasvári, volt Alkaloida 

hulladéklerakó talaj és talajvíz kármentesítésének aktív és passzív védelmére vonatkozó kármentesítési 

létesítmények megvalósítására vonatkozóan a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, 

Pozsonyi út 56.) a 35900/3797-25/2019.ált. sz. határozatban vízjogi létesítési engedélyt kapott.  

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével 

összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken lévő települések besorolása alapján Tiszavasvári település és a vizsgált tevékenység 

érzékeny területen fekszik. 

Az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel kijelölt vízbázis felszín alatti metszetét nem érinti. 

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

A tevékenység kapcsán a felszíni-és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és 

állapotromlására vonatkozó jogszabályban, határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők. 

A rendelkezésemre álló adatok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi 

vizsgálatát követően megállapítottam, hogy az egységes környezethasználati engedély kiadásának 

vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint 

döntöttem. 

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2020. január 23-án érkezett a hatósághoz. A szakhatóság 

eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt nap 

(531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §). Az ügyintézési határidő betartásra került.  

A döntés elleni önálló fellebbezést Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé. 

 

A tevékenység végzése során vízilétesítmények kiépítését tervezik. 

Tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28./A §. ( 1) bek. előírja, hogy: A 

jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges  

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési 

engedély),  

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési 

engedély), és  

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).  

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

rend.) 3. § (1) bekezdése szerint a vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez 
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(átalakításához) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő 

köteles megszerezni.  

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a rendelet és a vizjogi engedélyezési 

eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet tartalmazza. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a 

vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja 

meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § ( 1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja figyelembevételével hoztam meg. 

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § ( 1) bekezdésére figyelemmel az érdemi 

határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

A Főosztály az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a rendelet 1. számú melléklet 9. 

táblázatának 6. pontjában előírt szakkérdésben a 45-5/2020. számú végzésben szakhatóságként 

megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveként az ipari baleseteknek és a természeti 

katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban a 36500/975-1/2020.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély kiadásához 

katasztrófavédelmi szempontból hozzájárult, amelyet az alábbiakkal indokolt: 

„Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezethasználati felülvizsgálati ügyben a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság megkereste a  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú  

katasztrófavédelmi 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 katasztrófáknak való kitettség tekintetében 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 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.” 

 

Főosztály az eljárás során a 45-3/2020. számú ügyiratában 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  
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 az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, 

 az 5. számú melléklet I. táblázat 4. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Szabolcs- 

Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, 

 az 5. számú melléklet I. táblázat 8. pontjában felsorolt szakkérdésekre vonatkozóan a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát, 

kereste meg.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály az SZ/NEF/0198-

2/2020. számú szakmai véleményében az egységes környezethasználati engedély kiadása ellen, a 

vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt. Véleményét az alábbiakkal indokolta: 

„A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 58.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

(440 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14) előtt Tiszavasvári volt ALKALOIDA hulladéklerakó 

kármentesítéséhez kapcsolódóan létesítendő B1b alkategóriájú hulladéklerakó (Tiszavasvári 0305/1 hrsz 

és 0304 hrsz.) megvalósításának egységes környezethasználati engedélyének 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 fogyaszthatóságot, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálata, lakott területtől (lakóépület) 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, mely az ügyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel 

rendelkezik. 

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

általános szabályairól szóló 1995, évi LIII. törvény 70. §- ának, a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005, (XII.25.) Korm. rendelet 

rendelkezése is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 

megállapította, hogy a Tiszavasvári volt ALKALOIDA hulladéklerakó kármentesítéséhez kapcsolódóan 

létesítendő B1b alkategóriájú hulladéklerakó kialakítása, üzemeltetése-, felhagyása esetén – a szakértői 

anyagban bemutatott adatok és számítások alapján - jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető. 

A levegővédelmi és zajvédelmi hatásterületen belül védendő ingatlan nem található, a legközelebbi 

lakóingatlanoknál határérték túllépés a számítások alapján nem vélelmezhető, így szignifikáns humán-

egészségügyi kockázat növelő hatás kialakulására nem lehet következtetni, erre tekintettel a rendelkező 

részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

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 

járást (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály az SZ-10/106/01739-2/2017. számú szakmai 

véleményének előírásait a rendelkező rész „Örökségvédelmi előírás” című pontja tartalmazza. Szakmai 

véleményét az alábbiakkal indokolta: 

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

Természetvédelmi Főosztály a Tiszavasvári volt ALKALOIDA hulladéklerakó kármentesítéséhez 

kapcsolódóan létesítendő B1b alkategóriájú hulladéklerakó" megvalósításának egységes 

környezethasználati engedélyezési ügyében szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál, 

2020. január 23. napján érkezett megkeresésével. 

A szakkérdésben történt megkeresésre a javasolt kikötések indoklása: 

A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja szerint „a bruttó 500 millió forintos 

értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás nagyberuházásnak minősül.” 

A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni. Az előzetes régészeti dokumentáció a Kötv. 7. § 3. pontja alapján: 

„valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökségi elemeire vonatkozó 

ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére 

és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás 

formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 

feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve 

leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum." 

A fentiekre hivatkozással a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése alapján az előzetes régészeti dokumentáció 

elkészítéséről rendelkeztem, a rendelkező részben ismertetett módon. 

A Kötv. 23/C. § (3) és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018 (IV.9.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 3. § (3) bekezdése szerint az előzetes régészeti 

dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a jogszabályban kijelölt örökségvédelmi 

szerv, a Várkapitányság lntegrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (Elérhetősége: Tel: +36 20 259 4952; +36-1-225-0554; Cím: 1113 Budapest, 

Daróczi út 3.; Weboldal: http://várkapitányság.hu/ ; E-mail:regeszetiprojektiroda@várkapitányság.hu; 

Postafiók cím: 1519 Budapest, Pf. 365.) készíti el oly módon, hogy a Kötv. 23/C. § (6) bekezdés alapján 

más feltárásra jogosult intézményt is bevonhat. 

A Kötv. a nagyberuházások esetében, a régészeti feladatellátás tekintetében idő- és költségkorlátot 

vezetett be. A Kötv. 23/8. §-a előirja, hogy a nagyberuházás esetén folytatott próba- és a megelőző 

feltárásra vonatkozó szabályokat a Kötv. 23/C-23/F. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Az előzetes régészeti dokumentáció az elvégzendő régészeti feladatellátás formájának meghatározása 

mellett annak idő- és költségvonzatainak meghatározásához is elengedhetetlenül szükséges, így 

biztosítottá válik a beruházói érdekek és a régészeti örökség védelmének összehangolása. 

A Kötv. 23/D. § (1)-(2) bekezdése szerint "Az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma a 

feltárási projektterv. A feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz kapcsolódó valamennyi 

régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti jellemzőit, a várható 

kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének időpontjában 

irányadó szabályok szerint, valamint a 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti feladatellátást végző, 

feltárásra jogosult intézményt. A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv a projekttervben határozza 

meg a nagyberuházás régészeti területi jellemzői és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás 

területi szakaszait és a szakaszolás indokait." 
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A Korm. r. 40. § (1) bekezdése alapján az egy megyét érintő nagyberuházás egészére egy feltárási 

projekttervet kell készíteni. 

A Kötv. 23/F. § (6) bekezdése kimondja, hogy "a beruházót terheli az előzetes régészeti dokumentáció - 

beleértve a próbafeltárást -, a teljes felületű feltárás, valamint a régészeti megfigyelés és az elfedés 

régészeti előkészítésének költsége, kivéve a Kötv. 23/F. § (7) bekezdése szerinti esetet. 

A szakkérdésben történt megkeresés alapján a Korm. r. 88. § (1) pontjában felsorolt szakkérdéseket 

vizsgáltam. 

A szakkérdés vizsgálata az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a 

továbbiakban: Akr.) 55. § (1) bekezdésén, a Korm. r. 87. § és 88. §-án alapul.  

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

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

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

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

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

 

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

BO/15/284-2/2020. számú levelében az alábbiakat közölte: 

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 8. pontjának 

értelmében a kormányhivatal előzetes eljárásban köteles vizsgálni az adott építmény létesítésének és 

tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatását, mint szakkérdést az ásványi nyersanyag 

és a földtani közeg védelme szempontjából, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy 

rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan 

környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, 

és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik.  

A fővárosi és megyei Kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) 

MvM utasítás (továbbiakban: SZMSZ) mellékletének 5. § (3) bekezdése alapján a szakkérdés 

megválaszolásában közreműködő kormánytisztviselőnek a kijelölése az ügyintéző kijelölésének 

általános hivatali rendje (szignálás) szerint történik. Amennyiben az ügyrend jellege azt szükségessé 

teszi, a munkáltatói jogkör gyakorlója közvetlen egyedi utasítással teljesíti a kijelölést. 

A szakkérdés vizsgálata során a kijelölt kormánytisztviselő a továbbiakban a vizsgálatot kérő szervezeti 

egység vezetője utasításai szerint köteles eljárni. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresést annak megérkezését követően 5 munkanapon belül 

teljesíteni kell. A közreműködő kormánytisztviselő közvetlen egyedi utasítással való kijelölése esetén a 

teljesítési határidő a kijelölés megtörténtét követő napon kezdődik. 

A megkeresett szervezeti egység a szakkérdés vizsgálatára alapozott, az irányadó · jogszabályok 

megjelölését és indokolását tartalmazó véleményt a kijelölt ügyintéző által készített, a szervezeti egység 

vezetője által jóváhagyott feljegyzés formájában adja ki, melyet a megkereső szervezeti egység részére 

elektronikus úton közvetlenül küldi meg, illetve ezzel egyidejűleg gondoskodik a nem digitalizált 

formátumban megküldött dokumentumok visszajuttatásáról. 

A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozást követően jelen szakkérdés 

vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva jogi álláspontom talaján az alábbi 

megállapítást teszem. 

Az ABU Hungary Mérnökiroda Kft. (9027 Győr, Külső Árpád út 41.) által készített dokumentáció 

átvizsgálásával megállapítást nyert, hogy a Tiszavasvári 0305/1 és 0304 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett 

B1b alkategóriájú hulladéklerakó területén engedélyezett szilárdásvány-kutatás nincs, az nem érint az 

Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyonban szereplő megkutatott, ipari készlettel 

rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyet. 

A Tiszavasvári 0305/1 és a 0304 hrsz.-ú területen tervezett B1b alkategóriájú hulladéklerakó 

kivitelezése során felmerül az ásványi nyersanyag, mint hatásviselő környezeti elem érintettsége (pl.: 
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12. old. medencék feltöltése agyaggal, 15. oldal medencék létesítése, 16. oldal záportározók 

létesítése). Jelen előzetes vizsgálati eljárásban az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme 

szempontjából nem merül fel előírások érvényesítésének szükségessége. Azonban fel kell hívni a 

figyelmet arra, hogy a vízjogi engedélyeztetési dokumentáció részét kell képezze a kitermelni tervezett 

ásványi nyersanyagok fajtájának és mennyiségének meghatározása az ásványi nyersanyagok és a 

geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 

54/2008. (Ill. 20.) Korm. rendelet alapján. A létesítmény megvalósításához szükséges ásványi 

nyersanyag csak bányahatósági engedéllyel rendelkező bányaüzemből származhat, illetve 

felhasználható építési engedély alapján végzett tereprendezéssel összefüggésben, vagy vízjogi 

engedély alapján végzett mederalakítással összefüggésben kitermelt ásványi nyersanyag (ezen utóbbi 

2 esetkörben azonban az engedéllyel össze nem függő célra felhasznált/hasznosított/értékesített 

ásványi nyersanyag után bányajáradékot kell az állam részére fizetnie a kitermelőnek).  

A figyelembe veendő jogszabályok a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.), valamint az 

ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának 

meghatározásáról szóló 54/2008. (Ill. 20.) Korm. rendelet. A Bt. 49. § 1. pontja alapján ásványi 

nyersanyagnak minősül minden, a humuszon (talajon) kívüli földtömeg, függetlenül annak ásványi anyag 

összetételétől. A Bt. 1. § (7) bekezdése alapján a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági 

engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelésre a Bt. 3. §, 20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § és 44. § 

rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

A Főosztály döntését a rendelkezésre álló adatok, információk, a szakkérdések vizsgálatába bevont 

hatóságok állásfoglalásai, valamint a szakhatóság állásfoglalása alapján, az alábbiak szerint hozta meg: 

A Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó 1966-tól működött. A rendszert nem látták el műszaki 

védelemmel, így az itt elhelyezett ipari-technológiai szennyvizek, a szennyvíztisztításban nem bontható 

hulladék anyalúgok az agyaggödrök feküjét képező finomszemcsés rétegeken keresztül közvetlen 

kapcsolatban álltak a felszín alatti környezettel. Emellett a lerakóba nagy mennyiségű, 

gyógyszergyártásból származó hulladékot, veszélyes anyagot is beszállítottak (oldószerek, folyékony 

éghető veszélyes anyagok, elemi cink és cinksó, toxikus, illetve biológiailag nem kezelhető szennyvizek, 

szennyvíziszapok) amelyek a technológiához kapcsolódó vegyi maradványokat, biológiai fölösiszapokat 

tartalmaztak, továbbá a gyár kommunális, bontási, gyártási és csomagolási hulladékai is ide kerültek. 

A feltárt környezeti kár nagysága miatt állami szerepvállalás vált szükségessé. 

A környezethasználó nevében eljáró Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (8184 

Balatonfűzfő, Munkás tér 2.) a Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó kármentesítéséhez 

kapcsolódóan B1b alkategóriájú hulladéklerakó létesítéséhez szükséges engedélyeztetési dokumentáció 

összeállítására adott megbízást, a volt Alkaloida Hulladéklerakó telep zavartalan üzemeltetésének 

biztosításáról szóló 1286/2013. (V. 28.) Korm. határozat értelmében. 

 

A fő tevékenység és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek:  

- a hulladék beszállítása, fogadása, átvétele 

- az ártalmatlanításra szánt hulladék rendezett lerakása folyamatos tömörítéssel; a keletkező 

csurgalékvíz elvezetése, gyűjtése és visszaforgatása 

- a téli és nyári időszakra jellemző speciális technológiai műveletek elvégzése 

 

A fő tevékenységhez kapcsolódó egyéb - nem közvetlenül a Blb lerakó területén folyó – tevékenységek: 

- a hulladékkezelő telephez tartozó gépek és gépjárművek üzemeltetése, illetve karbantartása 

- az infrastruktúra (vízellátás, szennyvíztisztítás, villamosenergia-ellátás) működtetése 

- a monitoring rendszer üzemeltetése 

- a telephely üzemeltetésével kapcsolatos adminisztráció 
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Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó Tiszavasváritól déli irányban, a város belterületétől mintegy 

1.000 m-re található. A B1b alkategóriájú lerakó a tervek szerint a jelenlegi II., Ill. és IV. jelű, illetve kis 

részben az 1. jelű depóniák helyén létesül. Alapvetően olyan területrészen kerül kialakításra, ahol 

hulladéklerakás korábban nem történt (ez alól kivételt csak az 1. depóniába eső területi egység képez). 

A Tiszavasvári külterület 0305/1 helyrajzi számon felvett, 8,2931 ha területű, illetve részben a 0304 hrsz. 

alatti (összesen 6,3325 ha-os) ingatlanokon helyezkedik majd el. 

A volt Alkaloida lerakó kármentesítéséhez kapcsolódóan létesítendő B1b alkategóriájú lerakó csak és 

kizárólag a szomszédos ingatlanon beüzemelésre kerülő termikus deszorberről kikerülő, utókezelésen 

átesett anyag (ártalmatlanítandó hulladék) befogadására szolgál majd, azaz monodepóniaként fog 

működni. 

A hulladékkezelés technológiája: 

A deszorbert elhagyó anyag először az utókezelő térre kerül, ahol a stabilizálás megtörténik. Ezt az 

üzemegységet tehát egy homogén. földnedves keverék hagyja el, amit - a levegőterhelés minimalizálása 

érdekében - egy órán belül a védelmi műtárgyba kell juttatni és beépíteni. 

Az anyag a volt Alkaloida lerakó területét nem hagyja el. A belső szállítás útvonala (az utókezelő-

stabilizáló téren való felrakodást követően): mérlegelés a jelenlegi bejáratnál található, meglévő 

hídmérlegen, majd beszállítás a B1b lerakó aktuálisan művelt kazettájába. A leürítést követően elterítés 

és vibrációs tömörítés történik. 

Hulladékszállító jármű a hídmérlegen történt áthaladást követően lép be a B1b lerakó területére. A 

hídmérlegen a hulladék minőségi és mennyiségi ellenőrzése történik (ellenőrzés, adatrögzítés). 

A hulladéktest építése, azaz a hulladéklerakó medencék feltöltése gödörfeltöltéses módszerrel történik. 

Egy-egy kazettában a hulladék közel vízszintes felülettel kerülhet behordásra, a csapadékvíz minél 

nagyobb mértékű beszivárgásának elősegítése érdekében. 

A kezelt, illetve stabilizált hulladék beépítése a kazettákba maximum 40 cm vastagságú terítéssel, 

tömörítés mellett történik (vibrációs henger üzemeltetésével). 

A hulladékkal feltöltésre kerülő kazetták és a rézsűk takarását a teljes Tiszavasvári volt Alkaloida 

hulladéklerakót körbezáró résfal építése során képződő, bentonitos zaggyal átitatott (tervezetten kb. 

36.000 m
3
 mennyiségű) talajjal kívánják végezni. 

 

A csurgalékvíz minőségi vizsgálatot követően, a laboreredmények ismeretében kerül felhasználásra: 

amennyiben a medencéből vett vízminta szennyezetlen, úgy az a kezelt anyag stabilizálásánál 

(utókezelésénél) felhasználható, illetve akár elszikkasztásra is kerülhet. Amennyiben a vízminőség 

kifogásolt, úgy a medencében tárolt csurgalékvizet a deszorberre vezetik és a feladott szilárd anyaghoz 

keverik. 

 

A B1b lerakón hulladéklerakó-gáz képződéssel nem kell számolni, tekintettel arra, hogy a védelmi 

műtárgyban kizárólag stabilizált, szervetlen hulladék kerül majd ártalmatlanításra. Ebből kifolyólag a gáz 

kinyerésére és/vagy elvezetésére alkalmas rendszer nem létesül. 

A volt Alkaloida lerakó felszín alatti vizeket terhelő hatásának vizsgálatára a területen számos 

figyelőkutat magában foglaló monitoring rendszer üzemel. Elhelyezkedésüknek köszönhetően ezek a 

kutak alkalmasak a védelmi műtárgyból esetlegesen származó kibocsátások jelzésére is, akár a B1b 

alkategóriájú lerakó létesítéséhez, akár az üzemeltetéséhez, vagy a rekultivációjához kapcsolódóan. A 

monitoring rendszerre vonatkozó előírásokat a kármentesítési eljárás során kiadott határozatok, 

engedélyek részletezik. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A B1b alkategóriájú hulladéklerakó létesítését és üzemeltetését a hulladéklerakással, valamint a 

hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM 

rendeletben foglalt előírások figyelembe vételével tervezték. 
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A dokumentáció szerint 12 db különálló, külön-külön csurgalékvíz gyűjtéssel rendelkező hulladéklerakó 

kazetta (depónia) létesül, a létesítmény teljes területe kb. 60.000 m
2
, befogadó kapacitása kb. 200.000 

m
3
. 

A hulladéklerakón kizárólag a volt Alkaloida hulladéklerakó területén végzett termikus deszorberen 

kezelendő, vegyszer- és gyógyszermaradékokkal szennyezett hulladék maradék anyagainak – cementtel 

és adalékokkal történő stabilizálása utáni (19 01 16 - kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 

15-től, valamint 19 01 18 - pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től) – lerakása történik, 

mindösszesen kb. 221.555 tonna mennyiségben.  

A telep körbekerített, őrzése folyamatos. 

A telephely személyi állománya:  

1 fő telepvezető, 

1 fő környezetvédelmi ügyintéző,  

2 fő gépkezelő, 

1 fő tehergépkocsi vezető 

 

A telephelyen folytatott tevékenységek végzéséhez szükséges járművek, gépek és egyéb berendezések:  

1 db gumikerekes rakodógép (feladata: a lerakott hulladék terítése) 

1 db önjáró vibrációs henger (feladata: a lerakott hulladék tömörítése) 

1 db tehergépkocsi (feladata: a kezelt hulladék lerakási helyre szállítása 

 
A hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodások felszámolását, 

valamint a hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását szolgáló céltartalék alapját képező pénzügyi 

források és környezetvédelmi biztosítások meglétét – annak aktualitásakor – a költségvetési törvény 

biztosítja. 

 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint „a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe 

tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”. Ennek megfelelően 

jelen engedélyben - megvizsgálva a hulladékok típusát, azok mennyiségét, a kezelés személyi és tárgyi 

feltételeit, a kezelés technológiáját,  a környezetbiztonsággal kapcsolatos információkat - a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 36. pontja és 17.§ (1) 

bekezdése, 62.§ (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Eng. rendelet) 9. § (2) bekezdés szerinti tartalommal engedélyt adtam a jelen határozat IV./2.2. 

pontjában szereplő hulladékok ártalmatlanítására. 

 
Az egységes környezethasználati engedélyben előírtak betartása mellett a B1b alkategóriájú 

hulladéklerakó létesítését és üzemeltetését engedélyeztem.  

A hulladéklerakó üzemeltetési tervét a rendelkező rész IV./2.4. pontjában jóváhagytam az Eng. rendelet 

15/A.§ f) pontja alapján. 

A hulladéklerakó bezárását követő rekultivációra vonatkozóan a rendelkező rész IV./13.4. pontjában 

előírást tettem, valamint a IV./13.2. pontban a lerakó előzetes rekultivációs tervét jóváhagytam. 

A környezethasználónak, mint hulladéktermelőnek és hulladékkezelőnek a nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségét a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján állapítottam meg. 

A hulladéklerakó üzemeltetése során az engedélyben foglaltak ellenőrzését és nyilvántartását, valamint 

a hulladéklerakó üzemletetése során szükséges ellenőrzési és megfigyelési követelményeket a 20/2006. 

(IV. 5.) KvVM rendelet 13. §-a és 3. számú melléklete alapján tettem. Ennek meghatározása során 

figyelemmel voltam arra is, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. számú melléklet 4. pontja az 

engedély kötelező tartalmi elemeként határozza meg  a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának 

figyelemmel kíséréséhez szükséges megfelelő mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek meghatározását, 
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ezen belül a mérés gyakoriságát, az értékelési eljárást és a hatóságok részére történő kötelező 

adatszolgáltatás módját, tartalmát és gyakoriságát.  

Az egységes környezethasználati engedéllyel folytatott tevékenységről szóló adatszolgáltatási 

kötelezettséget a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a alapján állapítottam meg. 

A hulladéklerakó telep, mint a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi objektumok, és 

mint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti egységes környezethasználati engedély köteles 

létesítmény, a Környezetvédelmi Alapnyilvántartásban, illetve az IPPC Létesítmény Nyilvántartó 

Rendszerben szerepel, egyedi környezetvédelmi azonosítóval rendelkezik. Az azonosító adatokat 

(Telephely KTJ szám, Létesítmény KTJ szám) a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) 

Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően, jelen határozat rendelkező részében feltüntettem. 

Levegőtisztaság-védelem:  

A tervezett tevékenység során keletkező légszennyező anyagok diffúz módon terhelik a környezetet. A 

hulladéklerakó létesítése és üzemeltetése során porszennyezés, bűzterhelés, az alkalmazott gépek 

légszennyező anyag kibocsátása, a hulladék beszállítását végző járművek emissziója okoz a környezeti 

levegő minőségében változást. 

Az elérhető legjobb technika alkalmazásával megakadályozható, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön 

a levegőbe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos levegőbe történő kibocsátások, és 

bűzkibocsátás nem eredményezi a környezet állapotának, és a lakókörnyezetben az életfeltételek 

romlását. 

Környezeti zaj:  

A lerakó Tiszavasvári déli részén, külterületen helyezkedik el. 

Keleti irányban védőerdő funkciójú terület, déli irányban mezőgazdasági terület, nyugati irányban ipari 
terület (téglagyár), északi irányban szintén ipari terület határolja a tervezett lerakót. 
 
A legközelebbi védendő létesítmény a lerakó határától számítva 660 m-re helyezkedik el. 
A dokumentációban szereplő számítások alapján a tevékenység legnagyobb zajvédelmi szempontú 

hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján az üzemeltetőnek zajkibocsátási 

határérték megállapítását nem kell kérnie, így a Főosztály előírást nem tett. 

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik.  

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, a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezési terület 

és közvetlen környezete természetvédelmi oltalom alatt nem áll, nemzetközi, országos vagy helyi 

jelentőségű védett természeti-, vagy Natura 2000 terület nem érint.  

A tervezett beruházással érintett területek botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást nyert, 

hogy az érintett területek fajok és élőhelyek tekintetében különleges természeti értéket nem képvisel. A 

beruházási terület a kármentesítéssel érintett területen belül, a volt Alkaloida lerakó déli részén, egyrészt 

az üresen álló II., III. és IV. jelű medencék, másrészt a szennyezett anyagokat tartalmazó I. jelű 

medence területének egy részén található, ahol a felhagyás és a korábbi fokozott antropogén hatások 

következtében jelenleg szinte kizárólag ruderális gyomnövényzet található. A telephelyet természetes 

növénytakaró nem szegélyezi. A környező területeken szintén főként ipari, illetve mezőgazdasági 

művelésű területek helyezkednek el, melyek közé kisebb facsoportok (főként akác és nemesített nyár 

fajok) ékelődnek. 
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A Főosztály a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (2) bekezdés e) pontja alapján 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 határozatba foglaltak teljesítésének 5 évenként felülvizsgálatát a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 

20/A § (4) bekezdése alapján kell elvégezni. 

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) bekezdés 

c) pontja szerinti nyilatkozatát a telephely és a székhely szerint illetékes környezetvédelmi hatóság 

számára megküldeni. A nyilatkozat formai és tartalmai követelményeit a 106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet 

1. számú melléklet tartalmazza. 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 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. A díj mértéke 200 000,- Ft, azaz kettőszázezer forint. A felügyeleti díjat a 

rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben átutalási megbízással teljesíteni. A 

befizetett felügyeleti díjról a kormányhivatal számlát állít ki, és azt a befizetést követő harminc napon 

belül megküldi a környezethasználónak. 

A keletkező csurgalékvíz mennyiségének és összetételének vizsgálatára vonatkozó előírásokat a 

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 3. sz. mellékletének 2. pontjában foglaltak alapján írtam elő. 

Határozatomat a fenti jogszabályhelyeken túl a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 70.§., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17.§-23.§-ai 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), (5), 

(6), (7) bekezdése, valamint 3. melléklet 4. pontja alapján került meghatározásra. 

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 129. § -a alapján döntöttem. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján, a 

rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2., 3. és 6. pontja alapján került sor. 

A szakkérdések vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. számú 

melléklet I. táblázata, és 8. sz. melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

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

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

bekezdése állapítja meg. 
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A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 28 § (4) bekezdése alapján megküldöm. 

 

Nyíregyháza, 2020. március 12.  

 

 

 Román István 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

  

Katona Zoltán  

 osztályvezető 

 

A határozatot kapják: 
Véglegessé válás előtt, elktronikus úton: 
 

1. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. (14077340) 

2. Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 8184 Balatonfűzfő, 
Munkás tér(11327646)  

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya  
4. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
6. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
8. Tiszavasvári Város Jegyzője  
9. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
10. Irattár 

 
Véglegessé válás után: 

11. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. (14077340) 

12. Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 8184 Balatonfűzfő, 

Munkás tér(11327646 

 

Kötelezés nyilvántartás; Véglegessé válás után a véglegesítést végző munkatárson 

keresztül elektronikus úton. 


