
 

 

 

 

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 

2019. szeptember 13. napján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Tiszavasvári volt 

ALKALOIDA hulladéklerakó kármentesítéséhez kapcsolódóan létesítendő B1b alkategóriájú 

hulladéklerakó megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.  

 

Az ügy iktatási száma: 7737/2019. 

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/226 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2019. szeptember 13. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2019. szeptember 13. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

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 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) 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 B1b alkategóriájú lerakó a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. §-ában, továbbá a rendelet 1. 

számú mellékletében felsorolt követelmények betartásával létesül és üzemel, a benne elhelyezésre 

kerülő anyag kizárólag egy – külön eljárásban, a későbbiekben engedélyeztetésre kerülő – termikus 

kezelő egységből (deszorber) származik. 



 

A hulladéklerakó a termikus deszorberen kezelendő, vegyszer- és gyógyszermaradékokkal szennyezett 

hulladék maradék anyagainak – cementtel és adalékokkal történő stabilizálása utáni – elhelyezésére 

szolgál majd, a volt Alkaloida lerakó területére hulladék beszállítása nem történik és a jövőben sem 

tervezett. 

A B1b alkategóriájú lerakó a tervek szerint a jelenlegi II., III. és IV. jelű, illetve kis részben az I. jelű 

depóniák helyén létesül. Alapvetően olyan területrészen kerül kialakításra, ahol hulladéklerakás 

korábban nem történt (ez alól kivételt csak az I. depóniába eső területi egység képez). A szakaszosan, a 

kitermelés, kezelés, illetve elhelyezés ütemében kiépülő új védelmi műtárgyban 12 db (A1-A6 és B1-B6 

jelű) különálló kazetta létesül, melyek külön-külön csurgalékvíz gyűjtéssel rendelkeznek. Az egyes 

kazetták alapterülete 4.000-5.800 m
2
 között változik, a létesítmény teljes területe így (elválasztó 

gátakkal) kb. 60.000 m
2
, térfogata (befogadó kapacitás) kb. 200.000 m

3
. A műtárgy 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 beruházás erdő művelési ágú terület igénybevételével nem jár. 

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 hulladék 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.  

A kezelt hulladék B1b védelmi műtárgyban történő elhelyezését max. 0,4 m vastag rétegekben kell 

végezni, szakaszos tömörítéssel. Újabb réteg ráépítése egy-egy frissen kialakított réteg felületére 1-2 

nap elteltével történhet, az időjárási viszonyoktól függően. 

Érintett település: Tiszavasvári 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegővédelmi hatásterület: 

Létesítés  

A létesítési munkálatokat végző munkagépek, mint légszennyező források meghatározott hatásterülete a 

munkagépek becsült legkisebb együttes működési területe (50×50 m) határa köré írható 34 méter széles 

sáv. Ez megfelel a létesítési terület határa köré írható 34 méter széles sávnak. 

Üzemelés  

Az üzemelés közvetlen hatásterülete nem haladja meg a létesítéshez kapcsolódó közvetlen 

hatásterületet, azaz a tervezett lerakó területének határa köré írható 34 méter széles sávot. 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

A dokumentációban foglaltak szerint a telephely zajvédelmi hatásterületének a telephely határvonalától 

mért legnagyobb távolsága déli irányban 342 m. 

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 2019. szeptember 23-tól – 2019. 

október 16-ig megtekinthető. 

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

Járási 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/7737-2019 webcímen, 

valamint Tiszavasvári Város Önkormányzatánál 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 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 figyelembevételével 

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 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 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 kezdhető 

meg; 

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

változatokat, 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 

tevékenység 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, építési 

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 figyelembevételével 

írja elő.” 

 

 


