
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-930; 

e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 

Főosztályon a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű  Zrt. (székhelye 4400 

Nyíregyháza, Tó u. 5.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Kisvárda 0260 hrsz. alatti 

ingatlanon végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata 

tárgyában.  

Az ügy iktatási száma: 9287/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. október 31. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. november 01. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. november 15. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű  Zrt. a 200306 kódszámon nyilvántartott 

komposztált szennyvíziszap hulladék hasznosítását tervezi a Kisvárda 0260 hrsz.-ú ingatlanon, amely az 

egykori BMKO medencék kármentesített területe. A kármentesített terület kiterjedése 5,8 ha. A terület 

tulajdonosa Kisvárda Város Önkormányzata. 

A tevékenység célja az egykori BMKO rendszer területének feltöltése, Kisvárda Város Önkormányzata 

által tervezett „energia-ültetvény” telepítéséhez szükséges talaj-előkészítés. 

A kisvárdai kommunális szennyvíztisztító telepen keletkező és a környező kisebb települések 

szennyvízkezelő létesítményeiből származó víztelenített szennyvíziszap komposztálása – amely a 

kisvárdai telepen történik - során mintegy 4000 m
3
 komposzt keletkezik évente. Jelenleg  8000 m

3
 

komposztot tárolnak. Az elhelyező területen naponta max. 400 m
3
 komposztált szennyvíziszap 

elhelyezését tervezik.  

A komposztált hulladékot  0,5 m vastagságban tervezik szétteríteni az egykori BMKO medencék 

kármentesített területén, majd  0,3 m vastag humusztakarással látják el. A hulladék elhelyezés 

befejezését követően a városi önkormányzat növénytelepítést végez. 

Az elhelyező területen összesen  30 000 m
3
 hulladék helyezhető el kb. 7. év alatt. 

A tervezett tevékenység besorolása a 43/2016. (VI.28. FM rendelet 2. sz. melléklete szerint: „R10 

Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös”. 

Érintett település: Kisvárda Város. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A dokumentáció megállapítása szerint a telepítési, megvalósítási szakaszban a tervezett tevékenység 

földtani közegre, talajra gyakorolt hatása minimális, hatásterülete a beruházás területére korlátozódik, a 

felhagyás szakaszában a területet érő hatások semlegesek.  



 

Felszíni vizek szempontjából a tevékenység (a kivitelezés szakaszában) hatásterülete a beruházás 

területén belül marad, a felhagyás szakaszában a bekövetkező változásokat semlegesnek minősíti a 

dokumentáció. 

Az elhelyező terület térségében a felszín alatti víz (talajvíz) szervetlen nitrogén vegyületekkel jelentősen 

terhelt. A dokumentáció szerint a folyamatban lévő kármentesítés befejeztével, a tervezett tevékenység 

megvalósításával, növényzet telepítésével javulás várható. A tevékenység hatásterülete a normál 

körülmények között a telepítés és megvalósítás szakaszában a dokumentáció szerint a BMKO 

medencék területére korlátozódik. 

Levegőtisztaság-védelem: A tervezett tevékenység során a tehergépjárművek és munkagépek 

égéstermék-kibocsátása, a szállítási utak és a komposztterítés, illetve a földtakarás kiporzása jár 

légszennyező anyag kibocsátással. Az elvégzett számítások szerint az égéstermék kibocsátás 

hatásterülete a munkagépektől számított 20-100 m-es terület. Átlagostól eltérő széljárás esetén, ha a 

dózer a vizsgált terület északi, vagy nyugati szélén dolgozik a hatásterület érintheti az északi, vagy a 

nyugati szomszédos területeket.   A földtakarás kialakítása során a szállópor-szennyezés hatásterülete a 

takaróréteg kialakításának határától számított 50-100 méteres terület. 

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi szempontú 

hatásterülete 350 m sugarú kör által lefedett terület. A hatásterületen védendő létesítmény nem található. 

A vizsgált terület természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 

területet nem érint. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. november 15-december 6.- ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya a Főosztályon megtekinthető 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Kisvárda 

Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztályon és a Polgármesteri Hivatalban lehet 

részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9287-2017. webcímen tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 

vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz 

észrevételt lehet tenni. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra 

vonatkozhat: 

 felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

 feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

 amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi 

követelményeinek meghatározása; 

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9287-2017

