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Tisztelt Dr. Takács Csaba Jegyző Úr! 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése 

alapján értesíti Önt, hogy a Főosztályon a Geotherm FIRE Kft. (1143 Bp. Hungária krt. 83.), mint környezethasználó 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Mátészalkán Komplex geotermális fűtőrendszer és termálkút 

megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálat tárgyában.  

A kérelem elbírálása a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik. 

 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bek. alapján csatoltan megküldöm az eljárással kapcsolatos köz-

leményt, a kérelmet és mellékletét, és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül szíveskedjen 

gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. 

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen. 

 

A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közhírré tétel idő-

pontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról. 

 

A közhírré tétel időtartama 21 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele. 

 

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a közhír-

ré tétel időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 

 

Nyíregyháza, 2018. június 01. 

 Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető 

 nevében és megbízásából 

  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 

 

Elektronikus  (visszaigazolással) (+melléklet): 

1. Mátészalka Város Jegyző    4700 Mátészalka, Hősök tere 9. 

2. Irattár 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6289-2018
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KÖZLEMÉNY 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján 

értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2018. május 24-én a Geotherm FIRE Kft. (1143 Bp. 

Hungária krt. 83.), mint környezethasználó kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Mátészalkán megvalósí-

tandó Komplex geotermális fűtőrendszer és termálkút előzetes vizsgálata ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 6289/2018. 

Az ügyintéző neve: Lincze Norbert 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930 /221 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. május 24. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. május 24. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Az engedélyezési dokumentáció a termálvíz kitermelésére és hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

lebonyolítása céljából készült. Az engedélyezés tárgyát képező beruházás célja, hogy egy termál termelőkúton alapu-

ló vezetékrendszer által a hő-fogyasztók a kinyerhető termálvíz hőtartalmának minél nagyobb mértékű hasznosítását 

érjék el, ezáltal olcsó, helyi és környezetbarát fűtési energiával részben kiváltsák a jelenlegi földgázfűtésen alapuló 

rendszereket és csökkentsék az ebből származó szén-dioxid emissziót. A Mátészalkai komplex, kaszkádrendszerű 

termál közműrendszer a létesítendő 1200 m-s talpmélységű termálkútból 1500 m hosszú vezetékkel sorba kötött 

hőközpontok zárt hőcserélőin 2,5 MW energiát leadva lakótelepek fűtését követően az uszodánál tervezett pihentető 

tavakba kerül átmeneti tározásra, majd az Önkormányzat kezelésében lévő Bordáncs-csatornába kerül bevezetésre. 

 

A tervezett rendszer éves vízigénye 318 658 m
3
, melyet téli időszakban fűtéshez és használati melegvízellátáshoz 

(HMV), nyári időszakban pedig csupán a használati melegvízellátáshoz (HMV) szükséges hőenergia biztosítása kap-

csán fognak kitermelni. 

A vízfelhasználás éves eloszlása a következőképpen alakul: 

- Téli vízfelhasználás (fűtés+HMV): 274 032 m
3
 (192 nap) 

- Nyári vízfelhasználás (HMV): 44 626 m
3
 (173 nap) 

A fentiek alapján látható, hogy a napi vízkitermelés télen 1427,25 m
3
, nyáron pedig 258 m

3
 lesz. 

 

A beruházással érintett település: Mátészalka 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Létesítés során a tervezett fúrás levegővédelmi hatásterületei (NO2: 108 m, por: 28 m). Fúrás zajvédelmi hatásterüle-

te 197 m. A vezetékfektetés zajvédelmi hatásterülete: tervezett zajforrások (munkagépek) a létesítendő vezeték men-

tén fognak dolgozni, így az ingatlanok zajforrásokhoz viszonyított helyzeteként a vezeték nyomvonalától számított 2 x 

43 m széles zóna jelölhető meg, illetve a Zrínyi utca északi részén 43 m, déli része felé 77 m-es zóna. 

 

 

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

Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. 

alatti székházának hirdetőtábláján 2018. június 01-től – 2018. június 25-ig megtekinthető. 

 



 3 
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járá-

si Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 

8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6289-2018 webcímen, valamint Mátészalka Város Önkor-

mányzatánál 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 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ész-

revételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) be-

kezdése 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 figyelembevételével a környe-

zeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint 

az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

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 köve-

telményeit, 

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

zik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

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

lyekkel 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 tevékenység  

 

kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

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

később a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremt 

hető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult ható-

ság döntéséig meg kell szüntetni; 

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

telményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a ha-

tásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”  

e)  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6289-2018

