
Ügyiratszám: NO/KVO/1334-4/2022.

Ügyintéző: Tolnai Orsolya

Telefon: 06 32 795-192

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Tárgy: Közlemény az  ÉRV Nyugati  Regionális

komposztáló telep (Ludányhalászi 0347/2 hrsz.)

létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati

eljárás ügyében

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Északmagyarországi  Regionális  Vízművek Zrt. (székhely:  3700  Kazincbarcika,

Tardonai  út  1.,  adószám:  11069186-2-05,  cégjegyzékszám:  05-10-000123,  a  továbbiakban:

Kérelmező) által meghatalmazott Titán Csillag Kft. (székhely: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.)

kérelmére indult, komposztáló telep (Ludányhalászi 0347/2 hrsz.) létesítésére  vonatkozó környezeti

hatásvizsgálati  eljárás a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma: NO/KVO/1334/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. július 27.

Az ügyintézési határidő: 105 nap (2022. november 8.)

Az  eljárás  során  közmeghallgatás  megtartására  kerül  sor,  amiről  a  Kormányhivatal  külön

közleményt   tesz közzé és értesíti az eljárásban résztvevőket.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak

az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Tolnai Orsolya

Tel: 06 32 795-192

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 605. iroda

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

„A  Társaság célja,  a  térségben egy  szennyvíziszap  komposztáló  megvalósítása,  amely  bevizsgált,

mezőgazdaságban termésnövelő anyagként, korlátozás nélkül felhasználható terméket állít majd elő,

ezzel a műtrágya kiváltására mezőgazdasági felhasználására alkalmas Biomass Super ÉRV Komposzt

előállítása.”

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: 06 32 795 188  Fax: 06 32 795 170

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu 
KRID: 446270378
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„A  szigorodó  jogszabályi  előírásoknak  és  a  KEOP  pályázati  lehetőségeknek  köszönhetően  az

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. üzemeltetési területén egyre több településen épült ki

szennyvízcsatorna hálózat, illetve valósult meg a szennyvizek tisztítása a közelmúltban.

A hálózatokba kapcsolt fogyasztók számával egyenes arányban nő a kibocsátott és a tisztító telepeken

kezelt szennyvíz, és ezzel együtt a szennyvíziszap mennyisége is.” 

„Az  ÉRV  Zrt.  [...] megvizsgálta,  hogy  a  felhalmozódott  szennyvíziszapot  milyen  módon  tudja

másodnyersanyagként hasznosítani,  hiszen a megfelelően kezelt  kommunális szennyvíziszap kiváló

hasznosítási paraméterekkel rendelkezik. A kommunális szennyvíziszapok 98-99%-a nemcsak a hazai,

de a szigorú EU előírások szerint is alkalmas mezőgazdasági felhasználásra.”

„Ezen  hatásvizsgálati  dokumentáció  tartalmazza  a  tevékenység  folyományaként  fellépő  várható

környezetterheléseket és azok hatásait. Ezúton nyilatkozunk arról, hogy a tevékenység megkezdését

követően nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a

tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű

más tevékenységgel összeadódva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 1.

vagy a 3. számú melléklete által meghatározott küszöbértéket.” 

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

 Ludányhalászi közigazgatási területe,

 Szécsény közigazgatási területe.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az eljárást lezáró határozatában:

 kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt;

  ha a környezetvédelmi hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését

kizáró  ok  merült  fel,  határozatában  a  tény  rögzítése  mellett  megállapítja,  hogy  az  adott

tevékenység  kérelem  szerinti  megvalósítására  engedély  nem  adható,  ezért  a  kérelmet

elutasítja.

A Kormányhivatal  felhívja  az ügyben érintettek figyelmét,  hogy a  közlemény megjelenését  követő

harminc napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt

lehet tenni.

A  Kormányhivatal  a  közleményt  a  hivatalában,  a  honlapján  (https://nmkh.hu/nmkh39/),  keresztül,

illetve a beruházás által érintett önkormányzat jegyzője helyben szokásos módon közzéteszik.
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Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye: 

https://nmkh.hu/14-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-foosztaly/

kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelmi-osztaly-hirei-hirdetmenyei/2369-ludanyhalaszi-

0347-2-hrsz-alatti-ingatlanra-tervezett-komposztalo-telep-kornyezeti-hatasvizsgalata 

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Kormányhivatal VI. emeleti 605. számú

irodájában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Salgótarján, 2022. augusztus 03.

                                     

Dr. Szabó Sándor főispán

nevében és megbízásából:

Simon István Krisztián

osztályvezető
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