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HATÁROZAT 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) Fehérgyarmat Város 

Önkormányzat (4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró 

Demeter és Társa Tervező és Szakértői Bt. (3300 Eger, Sólyom u. 9.) kérelmére indult előzetes vizsgálati 

eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy Fehérgyarmat és szűk 

térsége (Nábrád, Kérsemjén, Panyola) tervezett közös szennyvíztisztító telepéhez kapcsolódó 

komposzttelep megvalósításából és fenntartásából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a 

tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik. 

 

Tájékoztatom, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység megkezdéséhez a környezethasználó 

részére kiadott, véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzése szükséges. 

 

I. A Főosztály előírása: 

Levegőtisztaság-védelmi előírás: 

- A tevékenység végzése során tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget 

okoz. 

- Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

- Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. 

- A bűzzel való terhelés megelőzése, csökkentése érdekében biofiltereket kell alkalmazni. 

- A létesítés során a légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében  

o száraz időszakban a kiporzásra hajlamos felületek (munkaterületek és szállítási útvonalak) 

nedvesítéséről gondoskodni kell, 

o a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni. 

o anyagszállítás során - lehetőség szerint - a város belső (belváros) úthálózatait elkerülő utakat 

kell igénybe venni. 

o Az előzőeket a munkát végző cégek felé a munkaleírás során rögzíteni kell. 

 

II. Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások: 

Termőföldvédelmi előírás: 

-  A létestés és üzemeltetés során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. 

(1) bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos termőföldeken a talajvédő-gazdálkodás 
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feltételei nem romolhatnak, a termőföld - az engedélyezett területeken kívül -kommunális 

szennyvíziszap komposzttal, egyéb veszélyes nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet.  

 

- Kommunális szennyvíziszap komposzt termőföldön - a 2007. évi CXXIX. Tv. (a termőföld védelméről) 

49. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a szennyvizek és 

szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól) 4. §. (2) bekezdése 

alapján - csak a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el!  

 

- Amennyiben komposzt típusú készítmény (termék) előállítására kerül sor, úgy be kell szerezni a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi 

Igazgatóságának az engedélyét. (A terméknek forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel kell 

rendelkeznie.)  

 

III. Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6551-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi előírásokkal járult hozzá 

a tervezett beruházás megvalósításához, fenntartásához: 

1. A komposztteleppel kapcsolatban megvalósítandó vízilétesítmények kialakítása vízjogi 

létesítési engedély köteles tevékenység. A vízilétesítmények üzemeltetése csak végleges 

vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg. 

2. A telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésénél a vonatkozó érvényes vízjogi engedélyek 

előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

3. A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telepi létesítmények 

használatánál, a tevékenységek végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a 220/2004. 

(VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A telephelyi tevékenységeket a 

környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszíni 

és felszín alatti víz ne szennyeződjön. 

4. A telephelyi tevékenységeknél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a 

tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben 

megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 

5. A szennyvíz közcsatornába való bevezetésnél a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell 

tartani. 

6. A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg 

szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” 

szennyezettségi határértéket nem haladja meg. 

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól 

nem mentesít. 

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

írásban be kell jelenteni. 

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

250 000,- Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

 

A határozat a közlés napján véglegessé válik. 

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a határozat közlésétől 

számított 30 napon belül kell benyújtani a Főosztályhoz.  
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A keresetlevél alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve a Közigazgatási és 

Munkaügyi Bírósághoz való továbbításáról dönthet. 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

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

keretében támadható meg. 

 
 

INDOKOLÁS 

 

Fehérgyarmat Város Önkormányzat (4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2.), mint környezethasználó 

megbízásából eljáró Demeter és Társa Tervező és Szakértői Bt. (3300 Eger, Sólyom u. 9.) 2019. szeptember 

10-én e-papíron kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra – Fehérgyarmat 

és szűk térsége (Nábrád, Kérsemjén, Panyola) tervezett közös szennyvíztisztító telepéhez kapcsolódó 

komposzttelep létesítésének előzetes vizsgálatára vonatkozóan.  

A kérelem mellékletét képező előzetes vizsgálati dokumentáció munkarészeit szakértői jogosultsággal 

rendelkező szakértők készítették. 

 

A Főosztály megállapította, hogy - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény, valamint az egyes 

ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.6.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, 1. melléklet 

2. pontja és annak 71. sora, valamint a 2. számú melléklet 2. pontja alapján - a tervezett beruházásra 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.  

 

A tervezett tevékenység bemutatása: 

A komposzttelep létesítésének szükségessége: A térség talajtani és talajvíz adottságai csak korlátozottan 

teszik lehetővé a szennyvíztisztítás során képződő eleveniszap közvetlen mezőgazdasági hasznosítását, 

továbbá nem megoldott az érintett települések település üzemeltetési feladataiból származó növényi eredetű 

hulladékainak kezelése sem. Ezért az érintett négy önkormányzat - a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan - 

Komposzttelep létesítését is előirányozta.  

A tervezett új szennyvíztisztító és a kapcsolódó komposzttelep a jelenlegi szennyvíztisztító területén valósul 

meg. A meglévő szennyvíztisztító a Fehérgyarmat Erdősor u. külterület hrsz. 026/1, 026/2 és 023/10 területen 

települt. 

 

A tevékenység tervezett kapacitása: 5830 t/év 

451,9 tonna/ ciklus (13 ciklus/év; 1ciklus=21 nap prizmaérlelés+35 nap stabilizálás, előrostálás, átrakás után) 

A képződő szennyvíziszap mennyiségek:  

A  Fehérgyarmati szennyvíztisztító telepen képződő iszap mennyiségek 

 

Teljes fölösiszap számítása 

 US d = US d,c + US d,P 

US d =  815,0 + 60 = 875 kg DS/d   

 

Összes- fölösiszap = 875 kg DS/d 

Recirkulációs iszap koncentráció = 7,35 kg/m
3
 

Fölös iszap mennyiség = QFI = 875 kg DS/d÷7,35 kg/m
3
= 119  m

3
/d 

 

Víztelenített iszap mennyisége  
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 Sza:20% 

 Qvt=875 kg DS/d÷200 kg/m
3
=4,4 m

3
/d 

 

Környező szennyvíztelepekről beszállított mennyiség 

 Qbe=3,4 m
3
/d  

 

Napi mennyiség: 

 - Feldolgozandó iszap mennyiség 4,4 m
3
/d       5,2 t/d 

 - Beszállított mennyiség:              3,4 m
3
/d       4,0 t/d 

 Összesen:                                      7,8 m
3
/d       9,2 t/d 

 

 Évi mennyiség:                            2840 m
3
/év 3286 t/év 

 

A választott ProfiKomp® technológia bemutatása 

 

A ProfiKomp
®
 Technológia három fő elemből áll: a szemipermeábilis GORE

®
 Cover membrántakaróból, a 

levegőztető rendszerből, és az irányítástechnikai egységből. Emellett mérnöki alapszolgáltatással, részletes 

műszaki dokumentációval, többlépcsős betanítási programmal, és folyamatos konzultációkkal biztosítják az 

üzemeltetéshez szükséges ismeretanyag átadását.  A rendszer pozitív levegőztetés által szabályozza az 

oxigén tartalmat a komposztáló egységen belül, miközben folyamatosan nyomon követhető a hőmérséklet 

változása is a prizma különböző pontjain. A szemipermeábilis membrántakarónak köszönhetően ideális 

körülményeket lehet teremteni a komposztáló egységen belül a lezajló biológiai és kémiai folyamatok 

számára. Mindeközben hatékonyan csökken a szagemisszió, és az egyéb kibocsátások (por, illékony szerves 

vegyületek, stb.) úgy, hogy biofilter alkalmazása nem szükséges. Ennek eredményeként magasabb 

teljesítmény érhető el, továbbá a biológiai kezelés kisebb helyigénnyel, alacsonyabb energia felhasználással, 

és kevesebb emberi közreműködéssel jár.  

. Feldolgozandó hulladékok és mennyiségük 
Azonosító 

kód 
 

Megnevezés 

Mennyiség 

(tonna/év) 

02 01 mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, 

vadászat és halászat hulladéka 

 

    02 01 07 erdőgazdálkodás hulladéka 468 

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó 

hulladék 

 

    03 01 01 fakéreg és parafahulladék 210 

19 06 hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék  

   19 06 04 települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott 

anyag 

 

19 08 
szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem 

határozott hulladék 

 

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 3286 

1908 12 
ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely 

különbözik a 19 08 11 -től 

 

1908 14 
ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely 

különbözik a 19 08 13-tól 

 

19 09 ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék  

19 09 01 durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék  

19 09 02 víz derítéséből származó Iszap  

19 12 

közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. 

osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó 

hulladékok 
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19 12 12 
egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével 

nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 

 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)  

20 01 01 papír és karton  

20 02 
kertekből és parkokból származó hulladék (a termelői 

hulladékot is beleértve) 

 

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 1824 

20 03 egyéb települési hulladék  

20 03 04 oldómedencéből származó iszap  

összesen 5788 

 

A kezelésre átvehető nem veszélyes hulladékok együttes mennyisége: max. 5788 t/év 

Kiegészítő nem hulladék adalékok max:                                                              48 t/év 

Összes kezelt anyag:                                                                                           5830 t/év 

Hatásterülettel érintett település: Fehérgyarmat 

A részletes leírást az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása: 

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

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés a) 

pontja és 3. melléklet 107. a.) pontja alapján (Nem veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól) 

a tervezett tevékenység előzetes vizsgálat köteles.  

A tevékenység tervezett kapacitása: 5830 t/év 

 

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 a 8064-1/2019. számon függő 

hatályú döntést hozott.  

 

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció 

benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közleményt tett 

közzé, és a 3. § (4) bekezdés értelmében a közhírré tétellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és 

mellékleteit a 8064-2/2019. számú ügyiratban a telepítés helye szerinti település, azaz Fehérgyarmat Város 

Jegyzőjének megküldte, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közhírré tételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a 

Főosztályhoz, sem az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel. 

A Főosztály a 8064-3/2019. számú végzésében megkereste a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, 

mint a természeti értékek természetvédelmi kezelőjét, hogy közölje a beruházással érintett területre 

vonatkozóan rendelkezésre álló természetvédelmi adatokat, illetve az eljárás szempontjából releváns 

tényeket. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 3947-2/2019. számon a következő tájékoztatást adta:  

„…A Fehérgyarmat 026/2 helyrajzi számú ingatlan tájképvédelmi terület övezetének részét képviseli (2018. 

évi CXXXIX. törvény), továbbá közvetlenül három oldalról körbeveszi a Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzet 

(142/2007. (XII.27.) KvVM rendelet) és az Országos Ökológiai Hálózat pufferterülete (2018. CXXXIX. 

törvény). 

Természetvédelmi, valamint a 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 4. § alapján tájképvédelmi szempontból 

javaslom az újonnan létesülő építmények és térburkolás körüli takarófásítás kialakítását ős- és tájhonos 

fafajok alkalmazásával. Ennek megvalósulása esetén természetvédelmi szempontból kifogást nem emelek 

a beruházás ellen.” 
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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. 

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgál-

tatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szol-

gáltatási díjköteles. A díj mértéke a Díjrendelet 1. számú melléklet 35. főszáma alapján: 250.000,- Ft.  

A környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Főosztály 8064--4/2019. számú hiánypótlási 

felhívására megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.  

A Főosztály a 8064-4/2019. számú végzéssel egyúttal kérte a környezethasználó: Fehérgyarmat Város 

Önkormányzat (4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2.) által a Demeter és Társa Tervező és Szakértői Bt. (3300 

Eger, Sólyom u. 9.) részére kiadott, jelen eljárás lefolytatására vonatkozó teljes körű meghatalmazást, illetve 

az előzetes vizsgálati dokumentáció egyéb tartalmi hiányosságainak teljesítését. A hiánypótlást teljeskörűen 

2019. október 08.-án nyújtották be. 

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

a vizsgálandó szakkérdés vonatkozásában megkeresett hatóság állásfoglalása és a rendelkezésre álló 

adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a 

környezeti hatásvizsgálat szükségességéről. 

A Főosztály a 8064-7/2019. sz. végzésében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi, vízvédelmi 

hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6551-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalását előírásokkal adta meg. Az előírásokat a határozat rendelkező része tartalmazza, 

melyet a szakhatóság az alábbiak szerint indokolt: 

„A Főosztály 2019. október 4-én érkezett 8064-7/2019. számú megkeresésében Fehérgyarmat Város 

Önkormányzata (4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2.) mint környezethasználó által kérelmezett, 

Fehérgyarmat és szűk térsége (Nábrád, Kérsemjén, Panyola) tervezett közös szennyvíztisztító telepéhez 

kapcsolódó komposzttelep létesítésének előzetes vizsgálata ügyében indult eljárásban szakhatósági 

állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.  

Az ügy az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, és az 1. 

melléklet, 2. táblázatának (Szennyvízkezelési projektek) 71. pontja, valamint a 2. számú melléklet 2. 

pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

A Főosztály az eljárásban 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 Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Fehérgyarmat és szűk térsége (Nábrád, Kérsemjén, Panyola) 

tervezett közös szennyvíztisztító telepéhez kapcsolódó komposzttelep létesítésének környezetvédelmi 
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engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy vízbázis és 

vízvédelmi szempontból az eljárás tárgyát képező tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre a 

rendelkező részben foglaltak maradéktalan betartása mellett káros hatása nincs, a tevékenység az árvíz 

és jég levonulására, a mederfenntartásra káros hatást nem gyakorol. 

A benyújtott dokumentáció alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbiakat állapította meg: 

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján:  

„A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 

 a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb 

elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával; 

 b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az 

adatszolgáltatást; 

 c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti 

célkitűzések teljesülését.” 

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján 

Fehérgyarmat település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek közé került 

besorolásra. 

- A telephely kijelölt, vagy becsült ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem érint. 

- A térség talajtani és talajvíz adottságai csak korlátozottan teszik lehetővé a szennyvíztisztítás során 

képződő eleveniszap közvetlen mezőgazdasági hasznosítását, továbbá nem megoldott az érintett 

települések település üzemeltetési feladataiból származó növényi eredetű hulladékainak kezelése sem. 

Ezért az érintett négy önkormányzat - a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan - Komposzttelep 

létesítését is előirányozta.  

- A tervezett új szennyvíztisztító és a kapcsolódó komposzttelep a jelenlegi szennyvíztisztító területén 

valósul meg. A meglévő szennyvíztisztító a Fehérgyarmat Erdősor u. külterület hrsz. 026/1, 026/2 és 

023/10 területen települt. 

- A víz, csurgalékvíz, elektromos energia a meglévő rendszerre csatlakozik. A csapadékvíz elvezetése a 

területen nyílt árokba történik. 

- A komposztáló telep három területi egységénél — előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér - 

biztosítani kell a csurgalékvíz földtani közegbe való bejutását megakadályozó burkolattal ellátott terület 

kialakítását és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését. 

- A 2431 m
2
 alapterületű, vízzáróan kivitelezett komposztálóra lehulló szennyeződő csapadékvizet, és az 

ott keletkező csurgalékvizet a komposzt prizmák nedvesítésére használják, vegy a biológiai 

szennyvíztisztítóra vezetik. 

- A komposztáló vízzáró beton térburkolata 0,9%-os lejtéssel-, és a széleken kiemelt szegéllyel vagy 

burkolt árokkal ellátott. 

A szennyezett csapadékot és csurgalékot összegyűjtő 15 m hosszú árokból DN250-es KO vezeték 

vezeti át az árok tartalmát a tervezett átemelőbe. A tervezett – kútsüllyesztéssel épülő, 3 m átmérőjű, 

3,5 m hasznos mélységű – átemelő (1+1) db szivattyúval működik /az egyik automatikusan indulni tudó 

tartalék/. A tervezett szennyvíz nyomóvezeték D250PE, mely a meglévő mechanikai tisztítóműhöz 

kiépített meglévő, földbe fektetett DN200 acél csővezetékez kapcsolódik. 

A szennyezett csapadék és a csurgalék a mechanikai tisztítón áthaladva jut a tárolóba. A tároló a 

meglévő 555 m
3
-es, korrózióvédelemmel ellátott acélszerkezetű tartálypár. 

Az első tartályban helyezik el a tároló tartalmát kis intenzitással a biológiai tisztító anoxikus reaktorába 

emelő átemelő szivattyút. A szivattyú térszint felett lévő (a tisztítómű felé lejtéssel rendelkező) nyomó 

vezetéke D110PE. A második tartály szivattyújának feladata a komposzt locsolásához szennyezett 

csapadék és csurgalék vizet szállítani. A földbe fektetett nyomóvezeték rendszer – melyen 4 db 

csatlakozási pont készül – D80PE csővel létesül. 

- A komposztáló területéhez ivóvíz vezeték is kiépül – melyen kerti locsoló csap is települ. Ez egyben a 

nagynyomású mosóberendezés kapcsolódási pontja is. 

- Térburkolati csapadékvíz elvezetés a kiemelt szegély mellett kialakított folyókával (104,4 m) és  burkolt 

árokkal (15 m) történik, amely egyben tárolási funkciót is betölt. 
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- Az üzemépületről továbbá a fedett átmeneti iszaptárolótól elvezetett csapadékvizek különbsége 

jelentkezik többletként – a növekvő térburkolat felületen túl. A tisztítómű nem szennyeződhető 

csapadékvizei össze lettek fogva, és a jelenleg is meglévő csapadék bevezetési ponton kerül 

bevezetésre a Közös-csatornába, mint a tisztított szennyvíz befogadására is szolgáló belvíz csatornába 

- A Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt a Fehérgyarmat és szűk térsége közös szennyvíztisztító 

telepéhez kapcsolódó komposztáló telepen keletkező csurgalékvíz és szennyezett csapadékvíz 

elvezetésére és elhelyezésére vonatkozó, 36500/6069/2019.ált. számú vízjogi létesítési engedélyezési 

eljárás van folyamatban. 

A vízilétesítmények üzemeltetése csak végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető 

meg, melyre vonatkozóan a rendelkező részben előírást tettem. 

Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben, valamint a vízjogi üzemeltetési 

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 környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § 

(1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérő l 

szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése 

alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a 

környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági 

jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.  

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat 

hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana. 

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok 

érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelőséget. 

Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól 

számított 10 napon belül köteles megadni. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján, 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. pontjában megállapított szakkérdésben, 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 

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

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá a 

vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. 

rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

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 Főosztály az előzetes vizsgálati eljárás során a 8064-8/2019. 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 melléklet I. táblázata alapján szakkérdés vizsgálatával 

kapcsolatban környezet- és település-egészségügyre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztályát, a kulturális örökség 
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(műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a 

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

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályát, a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően a 

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

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, az erdőre gyakorolt 

hatások vizsgálata tárgyában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi 

Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályát, a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, 

a tevékenység végzésének a földtani környezetre gyakorolt hatása tekintetében a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg. 

 

Az eljárásba bevont szervezeti egységek a szakkérdésben az állásfoglalásukat az alábbiak szerint adták 

meg: 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi 

Osztály az SZ/NEF/01333-2/2019. számú szakmai véleményében megállapította, hogy a 

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

az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások 

megállapítására javaslatot nem tesz.  

Indoklás 

A Fehérgyarmat Város Önkormányzat (4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2.) megbízásából eljáró Demeter és 

Társa Tervező és Szakértői Bt. (3300 Eger, Sólyom u. 9.)  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Fehérgyarmat és szűk térsége (Nábrád, Kérsemjén, Panyola) 

tervezett közös szennyvíztisztító telepéhez kapcsolódó komposzttelep létesítésére irányuló előzetes 

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

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai 

állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel és szakmai ismerettel rendelkezik.  

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

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

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

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

Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre 

[A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a 

felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a 

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy: 

- a komposzttelep építése és működtetése település és környezet-egészségügyi szempontból a 

szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások alapján, nem jelent szignifikáns egészségkárosító 

kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

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

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

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

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

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  

86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálata ügyében a HB-03/ERD/14863-2/2019. számon az alábbi 

állásfoglalást adta: 

„Az erdészeti hatóság a kérelem mellékleteként benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 

megállapította, hogy a tervezett új szennyvíztisztító és a kapcsolódó komposzttelep a jelenlegi 

szennyvíztisztító területén valósul meg. A meglévő szennyvíztisztító a Fehérgyarmat Erdősor u. külterület 

026/1-2 és 023/10 hrsz.-ú földrészletekre települt, amely külterületi ingatlanokon az Országos 

Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár), az erdészeti közhiteles nyilvántartása nem tart nyilván az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a továbbiakban: Evt.) 6. 

§ (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek, illetve az Evt. 13. § (1) bekezdés szerinti erdőgazdálkodási 

tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő területet. A meglévő kiszolgáló út 

megerősítése erdő igénybe vételével nem jár. 

Az erdészeti hatóság a Fehérgyarmat és szűk térsége (Nábrád, Kérsemjén, Panyola) tervezett közös 

szennyvíztisztító telepéhez kapcsolódó komposzttelep létesítésének engedélyezéséhez feltétel nélkül 

hozzájárul. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság 

jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az Evt.-ben meghatározott 

erdőnek. 

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

hatósági feladatkörében eljáró Erdőfelügyeleti Osztályának hatáskörét a földművelésügyi hatósági és 

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

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

melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

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

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

valamint az 5. sz. melléklet I. táblázata alapján vizsgálta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az SZ-10/106/02523-2/2019. számon a szakkérdés vizsgálatát 

megszüntette, amelyet az alábbiakkal indokolt: 

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

Természetvédelmi Főosztály a Fehérgyarmat és szűk térsége (Nábrád, Kérsemjén, Panyola) tervezett 

közös szennyvíztisztító telepéhez kapcsolódó komposzttelep létesítésének előzetes vizsgálati eljárása 

tárgyában szakkérdés vizsgálatát kezdeményezte Hatóságomnál. 

A szakkérdésben történt megkeresés során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

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

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

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

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

világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben a 87. §-ban, valamint a 88. §-ban 

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

rendeletben meghatározott követelményeknek.” 

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

nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet nem érint. 

Az eljárás megszüntetése Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 17. §-án alapszik: „A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában 

hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben 

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

eljárást megszünteti.” 

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

Kötv.) 24. § (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy 
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annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan  

tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles  

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,  

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

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

intézményt (Jósa András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Tel.: 06-42/315-722), valamint  

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

szerint - a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-bizton-

sági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ-10/84/02444-2/2019. 

számon szakkérdésben nyilatkozatot adott (nyilatkozatát előírással adta meg, amely előírás jelen határozat 

rendelkező részében, mint Termőföldvédelmi előírás szerepel), amelyet az alábbiakkal indokolt: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dokumentáció (készítette: eljáró Demeter és Társa Tervező és Szakértő Bt. /3300 Eger, Sólyom u. 9./; 

készült: Eger, 2019. 09. 30.) alapján adta ki.  

Az ügy a 272/2017. (IX. 6.) Korm. rendelet (az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és 

tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról) 1. melléklet 2. pontjának 71. 

sora alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.”  

 

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

hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálata ügyében a BO/15/2247-2/2019. számon nyilatkozatot adott, 

amelyet az alábbiakkal indokolt: 

„A Fehérgyarmat és szűk térsége tervezett közös szennyvíztisztító telepéhez kapcsolódó komposzttelep 

létesítés kivitelezése során az ásványi nyersanyag, mint hatásviselő környezeti elem érintettsége nem 

merült fel. Jelen előzetes vizsgálati eljárásban az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme 

szempontjából nem merül fel előírások érvényesítésének szükségessége.” 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 

a 10682-2/2019. számon hatáskör hiányát állapította meg a szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan, amelyet az 

alábbiakkal indokolt: 

„A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) 2. § 19. pontjának 

rendelkezései szerint „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik és az ingatlan-

nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös. kert, rét, legelő (gyep), nádas, vagy fásított terület művelési 

ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül."  

A Tfvt. 9. §-a alapján: „(1) Termőföld más célú hasznosításának minősül:  

a) a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban 

mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik;  

b) a termőföld belterületbe vonásának engedélyezése;  

c) az Evt hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, valamint az Út, vasút és egyéb műszaki létesítmény 

tartozékát képező fásítás igénybevétele.  

(3) A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. A termőföld belterületbe vonása, 

valamint a termőföldnek a 15/B. §-ában meghatározott célból történő igénybevétele végleges más célú 

hasznosításnak minősül."  

A Tfvt. 10. § (1) bekezdése szerint: „A termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra 

hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a 

más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt 

jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági 

engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól."  

A Hivatalunkhoz elektronikus úton eljuttatott előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei alapján 

megállapítható, hogy a munkálatok termőföld területet nem érintenek. Az ingatlan-nyilvántartásban a 

természetbeni állapottal megegyezően a Fehérgyarmat 023/10 és 026/2 helyrajzi számú ingatlanok (kivett 

terület) szennyvíztisztító művelési ágban vannak nyilvántartva.  

A fentiek miatt, mivel termőföld más célú időleges vagy végleges hasznosítása nem valósul meg, ezáltal a 

termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerinti földvédelmi eljárást nem kell 

lefolytatni.  

A szakkérdés vizsgálatát, a 'környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (111.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. számú melléklet 

1. táblázat 7. pontja alapján végeztem.  

Hatóságom hatásköréről a Tfvt. 7. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § c) pontja, 37. § (1) bekezdése, 

illetékességéről ugyanezen Kormányrendelet 3. § (3) c) pontja alapján az 1. számú melléklet 16.1. pontja, 

és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján annak 1. számú melléklet 15.3 pontja 

rendelkezik.  

 

A Főosztály a 8064-9/2019. számú végzésében megkereséssel fordult Fehérgyarmat Város Jegyzőjéhez, 

mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, hogy nyilatkozzon arra 

vonatkozóan, hogy a tervezett tevékenység az érintett település jelen eljárás időpontjában hatályos 

településrendezési eszközeivel, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozással összhangban van-e. 

 

Fehérgyarmat Város Jegyzője az FPH/5895-2/2019. iktatószámú iratában a kizárási okot jelentett be. 

Ezt követően az FPH/5895-3/2019. számú levelében az alábbi nyilatkozatot tette: 

“1- A Fehérgyarmat, 026/1., 026/2. és 023/10. helyrajzi számú ingatlanokon tervezett tevékenység a 

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi építési szabályzatról szóló 

15/2019.(IX.02.) önkormányzati rendeletével összhangban van. 

2- A fenti helyszíneken tervezett tevékenység a helyi környzet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozással összhangban áll. 
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A 2019. október 16. napján kelt és az FPH/5895-2/2019. számú ügyiratban bejelentett jegyzői kizárási 

kérelmem bejelentését visszavonom, mivel a megkeresés teljesítése egyszerű adatszolgáltatás 

teljesítésére, nem pedig jogosultság illetve kötelezettség megállapítására vonatkozik, valamint az eljárás 

tárgyával összefüggésben kötelezettséget nem vállal.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható 

környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli: 

Környezeti zaj:  

 

A Komposztáló telep a Fehérgyarmat, 026/1, 026/2 és 023/10 hrsz. alatti ingatlanon kerül megvalósításra a 

meglévő szennyvíztisztító telep területén. A szennyvíztisztító területének besorolása a rendezési terv szerint 

kivett szennyvíztisztító terület. 

A tervezett beruházáshoz legközelebb elhelyezkedő zajtól védendő objektum távolsága 425 méter. A 

dokumentáció szerint üzemeltetéskor a telep zajvédelmi hatásterülete, a telephelytől mért 250 m-es 

határvonal. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a létesítmény legnagyobb zajvédelmi szempontú 

hatásterülete mind a kivitelezés, mind az üzemeltetés ideje alatt nem érint védendő épületet. Felhagyás 

esetén a kivitelezéshez hasonló hatásterület valószínűsíthető. 

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

Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § 

(3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

 

Létesítés 

A létesítés során a munkaterületen mozgó szállítójárművek por és kipufogógáz emissziójával kell számolni. 

A kivitelezés/építés során lokálisan jelentkező rövid idejű por- valamint CO, NOx és CH koncentráció-

növekedés várható. A dokumentációban bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy a beruházás 

megvalósításának levegőkörnyezeti hatása nem jelentős, a légszennyezettség egészségügyi határértékei 

betarthatók. 

 

Üzemelés 

Az üzemelés légszennyezése helyhez kötött diffúz források bűzkibocsátásával és bűzszennyezettségével 

jellemezhető. 

(Diffúz forrásnak magát a szennyvíztisztítási technológiát, a komposztálás bekeverési és prizmakészítési 

tevékenységet, valamint a prizmaérlelést, a dobrostás szétválasztást, és a csurgalékvíz kezelés folyamatát 

tekintjük.) 

A tervezett beruházáshoz legközelebb elhelyezkedő lakóház 425 méterre található. 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a szennyvíztisztító telep és a komposzttelep együttes 

szagterhelése 2 m/s átlagos szélsebesség esetén 403 m (’A’ feltétel szerint). Ez a szagterjedés a heti 

komposztkészítés időszakának maximum értékét jelöli, amely hetente egyszer, napi 6 órában fordul elő. 

A lakosságot zavaró bűzzel való terhelése a tevékenységnek - a biofilterek alkalmazása esetén és a 

lakóházak megfelelő távolságának köszönhetően - várhatóan nem lesz.  

 

Felhagyás  

A felhagyás időszakában a várható légszennyezés a létesítés során keletkezett terhelésnek felel meg. 

 

A levegőtisztaság-védelmi előírást a levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 4.§, 30.§ 

alapján tettem. A Korm. rendelet 30.§ (2) bekezdésére hivatkozva felhívom figyelmét, hogy ha a lakosságot 
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zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység 

korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. 

 

Levegőtisztaság védelmi szempontból a fentiek figyelembevételével a környezeti hatásvizsgálati eljárás 

lefolytatása nem indokolt. 

 

Földtani közeg védelme: 

 

A tervezett létesítmény megvalósítása, üzemeltetése és felhagyása nem jár jelentős környezeti hatással a 

földtani közegre vonatkozóan. 

Az építés során letermelt humusz és talaj az építési területen deponálásra kerül, és a létesítmények 

megépítése után a tereprendezési munkáknál újra felhasználásra kerül. 

Az építési munkálatok során használt munkagépek jelentős tömegűek, az építésnél használatos lánctalpas 

vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejű mozgása a területen talajok tömörödését, a 

talajszerkezet megváltozását okozhatják. 

A műszaki meghibásodás esetén munkagépekből, szállítójárművekből a talajra esetlegesen szénhidrogén 

származékok kerülhetnek. Ennek előfordulási lehetősége azonban kicsi. Ebben az esetben azonnali 

kárelhárítással meg kell akadályozni a szennyezőanyagok terjedését. A keletkező veszélyes hulladékot az 

előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell és engedéllyel rendelkező cég részére át kell adni és el kell 

szállítatni. 

A dokumentációban bemutatott műszaki intézkedések és alkalmazott technológia pontos betartása, valamint 

a szakszerű kivitelezés és üzemvitel esetén várhatóan nem okoznak szennyezést.  

A tervezett forgalom normál üzemben talajszennyezést nem idézhet elő. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A hulladékhasznosítást megelőző előkezelési, hulladékhasznosítási tevékenység végzéséhez 

hulladékgazdálkodási engedély beszerzése szükséges, melyre vonatkozóan a határozat rendelkező 

részében előírást tettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 15.§ (2) bekezdése alapján. Az 

engedélykérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, 

valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet a 

biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM 

rendelet, továbbá az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell elkészíteni. 

 

Természetvédelem: 

 

A megküldött dokumentációk és a rendelkezésemre álló információk alapján a beruházás védett és/vagy 

Natura 2000 területet közvetlenül nem érint, az élővilágra és tájra nem gyakorol jelentős hatást. A Google 

légi felvételei, a MePAR valamint az erdoterkep.nebih.gov.hu adatai alapján a beruházás helyszínét minden 

irányból erdőtervezett erdőállomány, vagy nem erdőtervezett, de erdőművelési ágú, és valóban fás 

vegetációval borított ingatlanok határolják. A fás vegetáció szélessége a teleptől a lakóterületek felé több 

mint 200 m. A telepre egyetlen aszfaltozott út vezet a lakóterületek felől, amely a telepen véget is ér. 

Fentiekre tekintettel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 3947-2/2019. sz. ügyféli nyilatkozatában foglalt 

takarófásítás előírását a környezetvédelmi hatóság nem tartja szükségesnek. 
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Országhatáron átterjedő környezeti hatások: 

 

A tervezési terület elhelyezkedéséből adódóan országhatáron átterjedő jelentős hatások nem várhatók.  

 

A fentiek alapján a Főosztály nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel a 

tervezett beruházás megvalósítása és fenntartása során a Korm. rendelet 5. sz. mellékletében szereplő 

szempontok értékelésével nem feltételezhető jelentős környezeti hatás; a tervezett beruházás 

megvalósítása, fenntartása és felhagyása az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá 

sem tartozik. 

A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a tevékenység megkezdéséhez 

szükséges, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási 

engedély beszerzése szükséges.  

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése 

és 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor. 

A szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. pontja alapján került sor. 

A határozatot a Ktv. 67. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, illetve 3.§, 

4.§ és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) 

bekezdés szerinti tartalommal hoztam meg. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi ható-

sági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) 
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pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése 

állapítja meg. 

A határozat nyilvános közzétételéről a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése, 

valamint a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben az Ákr. 116. § (4) bek. e.) pontja alapján nincs 

helye fellebbezésnek. 

A véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható az Ákr. 114. §-a és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény szerint. 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a díjrendelet 2. § (1), bekezdése és 1. sz. melléklet 35. főszáma 

alapján került meghatározásra. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, 

Erdősor 5.) az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján és a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése 

alapján megküldöm. 

Nyíregyháza, 2019. október 22. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Rozinka Zsolt Illés  

főosztályvezető 
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Értesülnek: 

Elektronikus úton visszaigazolással: 

Véglegessé válás előtt: 
1. Demeter és Társa Tervező és Szakértői Bt. (23239740) 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

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

Osztály  

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

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

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztály  

6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztály 

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

8. Fehérgyarmat Város Jegyző 

9. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

10. Irattár 

 
Véglegessé válást követően: 

11. Demeter és Társa Tervező és Szakértői Bt. (23239740) 
 
A határozatot közhírré tétel útján közlöm az érintett nyilvánossággal. 


