
 

  

 

KÖZLEMÉNY 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alap-

ján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2018. októ-

ber 1-én a Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. (4600 Kisvárda, Piac u. 5.), mint környezethasználó által 

Kisvárda, 068/17 hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó hőbontás alapú kiserőmű előzetes vizsgá-

lat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 8308/2018. 

Az ügyintéző neve: Aranyász Péter 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930 /229 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. október 1 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. október 1. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2018. október 4. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

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

üzemeltető által a Kisvárda 068/17 hrsz. alatti telephelyen hőbontás alapú kiserőmű megvalósítását ter-

vezi. 

A tervezett kiserőmű célja hulladékból (az engedélyezés tárgyát képező telephelyen kívül, más üzemel-

tető által) előállított tüzelőanyag termék felhasználásával nagyhatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-

termelés. A hőbontás alapú kiserőműben a felhasznált fűtőanyagot oxigénmentes környezetben hevítik. 

A hevítés hatására éghető gáz és olaj, valamint koksz termék keletkezik. A gázt és az olajat helyben 

gázmotorokban hasznosítják energiatermelésre. A koksz termék külső felhasználóknál kerül hasznosí-

tásra. A termelt villamos energia meghatározó részét az országos villamos hálózatba táplálják, míg a 

keletkező hőenergia a Kisvárdai Távfűtési rendszerben, mint hőenergia hasznosul. 

A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények: 

Megnevezés Létesítmény bemutatása 

Távvezeték A Telephely és Üzemetető meglévő távfűtési rendszere közötti kapcso-

latot biztosítja. Nyomvonalas létesítmény. A távvezeték előre szigetelt 

acélcsőből készül, mérete DN250. A távvezeték a Telephelyen tervezett 

kiserőművet, a biomassza fűtőművet és Üzemeltető meglévő telephelyét 

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

2500 m. 

Burkolt utak A Telephely meglévő úthálózata szolgálja ki a létesítményt. 

Hídmérleg és Mérlegház A fűtőanyag mennyiségi mérését a meglévő mérlegházban és a meglé-

vő hídmérlegen végzik majd. 

Burkolt területek (közúti ki- A PTR épület előtt a közlekedés megkönnyítése érdekében egy 500 
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szolgáló terület) m2-es burkolt terület létesül. 

Fáklya 12 m magas 6 lábas konténerre épített egység. 

Ciklon Kültéren elhelyezett egység. Kapcsolódó 1100 literes acél konténerrel. 

Rakodógép/targonca A fűtőanyag rakodására, a Fuel Cell és az olajtartályok mozgatására 

szolgáló villamos meghajtású 1 db targonca és 1 db rakodógép. 

PTR épület elemei: A PTR épület az alábbi egységekből épül fel. Az épület jellemző belma-

gassága 7,5 m. 

Fűtőanyag manipuláció A beérkező fűtőanyag fedett, zárt térben történő tárolására szolgál. 

Fuel-Cell töltő-ürítő helyiség A Fuel-Cell reaktorok töltését és ürítését fogják itt végezni. A tér elszí-

vással rendelkezik. 

PTR UNIT tér A 2 db PTR1000 rendszer (központi egységek, Fuel Cell raktorok, hűtő-

berendezés, vezérlő egység) és kiszolgáló egységeinek (olajtartályok, 

vezetékek, szivattyúk) elhelyezésére szolgál. 

Gázmotor tér 1. 1 db PTR 1000 berendezéshez szükséges 4 db gáztüzelésű és 1 db 

vegyes gáz- és olajtüzelésű gázmotor és kiszolgáló berendezéseinek 

elhelyezésére szolgál. A gázmotorok kipufogó rendszerei és a kürtők itt 

találhatóak. 

Gázmotor tér 2. 1 db PTR 1000 berendezéshez szükséges 4 db gáztüzelésű és 1 db 

vegyes gáz- és olajtüzelésű gázmotor és kiszolgáló berendezéseinek 

elhelyezésére szolgál. A gázmotorok kipufogó rendszerei és a kürtők itt 

találhatóak. 

Elektromos helyiség A központi villamos vezérlőrendszer és az ahhoz tartozó kapcsolószek-

rények itt kerülnek elhelyezésre. 

Raktár, műhely A helyiség neve ellenére, raktározási, műhely, veszélyes anyag és hul-

ladéktárolási funkciókkal rendelkezik majd. 

 

A tervezett technológia áttekintő bemutatása: 

A PTR®1000 technológia a cseh HEDVIGA Group a.s. (Frydek – Mistek, Husova 464, Post Code 738 

01; cégjegyzékszám: 25380798) által kidolgozott és szabadalmaztatott, illetve védjeggyel védett 

hőbontást alkalmazó technológiai eljárás. A jelen Projektben 2 db PTR®1000 egység kerül beépítésre. 

A technológiai eljárás során a bemenő anyagokból éghető gázok – szintézisgáz (H2, CO, CH4, stb.), 

szerves olajok (pirolízis olaj) és koksz jellegű szilárd termék keletkezik. A gázokat és az olajokat előtisztí-

tást követően a technológiában telepített gázmotorokban hasznosítják energiatermelésre. A termelt hő 

és villamos energia egy része a hőbontási folyamat fenntartása érdekében visszatáplálásra kerül a tech-

nológiába, míg nagyobb része (melegvíz és villamos energia formájában) Telephelyen kívüli hasznosí-

tásra kerül. 

Az alkalmazott rendszer központi egysége – melyben 3 cserélhető (kívülről fűthető, hűthető) nyitható 

rozsdamentes acél tartály (Fuel Cell, vagy reaktor tartály) foglal helyet – szabadalmi oltalommal védett 

(szabadalom száma: EP 2 964 726 B1). A tervezett rendszerben PTR®1000 egységenként 2db - össze-

sen 4 db központi egység – mindösszesen 12 db Fuel Cell található, melyeket egy automata manipuláci-

ós robotkar mozgat. A központi egységek között egy hűtő hőcserélő egység található. 

A rendszerben keletkező gáz összetételét egy gázelemző (gázkromatográf) 18 helyen monitorozza. A 

Fuel Cell súlya, a keletkező gáz összetétele, illetve mennyisége és nyomása alapján a vezérlés szabá-

lyozottan változtatja a hőmérsékletet - ezzel irányítva a bomlás folyamatát. A keletkező gáz és az olaj 
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hasznosítás technológiája eltér. A keletkező gázt tisztítják, tárolóban tárolják (pufferelik), majd gázmotor-

ban kapcsolt hő és villamos energia termelésre használják. A keletkező olajat duál (kettős) üzemű mo-

torban hasznosítják. A duál üzemű motorokban lehetőség van szintézisgáz hasznosításra is. A gázter-

melés üzemzavara esetén felhalmozódó gázt fáklyával ártalmatlanítják. 

A technológia részletesebb bemutatása az előzetes vizsgálati dokumentációban található. 

 

A megvalósítás időterve 

Kivitelezési munkálatok ideje: 2019.06.01 - 2019.12.31 

Üzembe helyezés ideje: 2019.10.01 - 2019.12.31 

Légszennyező pontforrás Próbaüzeme: 

A létesítendő légszennyező pontforrás próbaüzemének idejét a lehetséges legtágabb időintervallumban 

adjuk meg: 2019.10.01 - 2019.12.31 

A folyamatos működés várható időpontja: 

A tervezett kiserőmű kereskedelmi üzemét megalapozó műszaki átadás-átvételének  

tervezett ideje: 2019.12.31 

A beruházással érintett települések: Kisvárda város 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A vizsgált telephely Kisvárda délkeleti külterületi részén található. Közúton a Keleti elkerülő út felől meg-

közelíthető. A terület besorolása Helyi Építési Szabályzat szerint: különleges, hulladék elhelyezésére 

szolgáló terület. Lakott terület távolsága a Telephelytől cca. 1 km. A tervezett beruházás védett területet 

és Natura 2000 területet nem érint. 

A beruházás hatásterületével érintett települések: Kisvárda város 

 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezet-

védelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2018. október 4-től - 2018. október 25-ig meg-
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tekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 
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) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8308-2018 webcímen, valamint 

Kisvárda Város Önkormányzatánál tekinthető meg. 

 

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

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati enge-

délyezési dokumentáció tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény 

megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-

tályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy 

a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevéte-

lével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 

8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követel-

ményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya 

alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély 

iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya 

alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezd-

hető meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy vá l-

tozatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevé-

kenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, épí-

tési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevéte-

lével írja elő.” 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8308-2018

