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A Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi Osztálya (a

továbbiakban: Kormányhivatal)  az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.  (székhely:

3700 Kazincbarcika,  Tardonai  út  1.,  adószám:  11069186-2-05,  cégjegyzékszám: 05-10-000123,  a

továbbiakban:  Környezethasználó)  részére  a  Ludányhalászi  0347/2 hrsz.  alatti  ingatlanra tervezett
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I.

ALAPADATOK

1. Környezethasználó adatai  : 

A cég elnevezése: ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

A cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.

A cég cégjegyzékszáma: 05-10-000123

A cég adószáma: 11069186-2-05

A cég statisztikai számjele: 11069186-3600-114-05.

KÜJ: 100 256 972

2. A tevékenység 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 felhasználásra alkalmas Biomass Super ÉRV Komposzt

előállítása. A kapacitás méretezése során 365 nap nyitva tartással, 4 hetes érési ciklussal, 12 ciklus/év

mennyiséggel kalkuláltak, ami 41 tonna/nap mennyiségű hulladék komposztálását jelenti. 

3. A T  elephely adatai  :  

Megnevezés: művelési ág, kivett vízmű 

Címe: Ludányhalászi Külterület Hrsz:.0347/2 

Érintett helyrajzi számok: Ludányhalászi 0347/2 

KTJ száma: 103 025 459 

Területe: 8 ha 9023m2 

EOV X: 307 317 

EOV Y: 684 994 

4. Komposztálási technológia leírása:  

Az  alkalmazni  tervezett  technológia  nyílt  rendszerek  közé  sorolható  prizmás,  aerob,  biológiai

irányítású módszer.  A folyamat irányítására meghatározott összetételű mikrobiológiai starterkultúrát

alkalmaznak. A starterkultúra baktériumok, gombák és sugárgombák kompatibilis vegyes-tenyészete,

szilárd hordozón kiszerelve. 

Hulladékok fogadása, komposzt alapanyagok előkészítése

Technológia lépései: 

 aprítás 

Homogenizálás

 keverés
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 keverék képzés 

Komposzt prizmák kezelése, érlelés

 biológiai bontás 

 ellenőrzés

 forgatás

Kész komposzt tárolása csomagolása

 rostálás

 csomagolás

 tárolás 

Komposzt bevizsgálása

A komposzt-alapanyagok előkészítése 

A  szennyvíztisztító  telepeken  keletkező  víztelenített  szennyvíziszap  komposztáló  telepre  történő

beszállításakor mérlegelés és nyilvántartásba vétel  után az előkezelő téren kerül  elhelyezésre.  Az

iszap felhasználása folyamatos, ezért további előkészítést nem igényel. Az adalékanyag megfelelő

méretét  nagy  teljesítményű  aprító  berendezés  biztosítja.  A  Biomass  Kappa  oltóanyag  zsákos

kiszerelésű,  előkészítést  nem  igényel.  A  megfelelő  nedvességtartalom  (40-50  %)  és  C:N  arány

beállításához  olcsó  –  esetenként  hulladékként  jelentkező  -,  növényi  mellékterméket  használnak,

melyet  az  iszaphoz  adagolnak.  (Pl.  szecskázott  szalma,  kukorica-  v.  napraforgószár,  főrészpor,

faforgács, stb) 

A készítmény (előkeverék) teljes összetétele, alapanyagok: 

 25 V/V% kommunális szennyvíziszap;

 70 V/V% adalékanyagok (lignocellulózok: alapesetben 2-10 cm alatti darált szalma, 2-10 cm
darált zöldhulladék); 

 5 V/V% Biomass Kappa oltóanyag 

Adalékanyagok: (a továbbiakban: lignocellulóz) 

 fűrészpor, faapríték 

 szalma, szármaradvány, penészes széna, stb 

 közterületi, parkosítási hulladék (fő, kaszálék, ágnyesedék) 

Az  adalékanyagok  a  C:N  arány  (szénforrás),  nedvességtartalom  és  a  komposztprizmában  lévő

szabadlevegő térfogatának beállítása céljából szükségesek. 

Oltóanyag

 Biomass kappa oltóanyag (eng.szám: 02.5/10469-2/2010) gyártó: Elmolight Bt, Interpeat Kft,

Tapolca
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Az oltóanyag a komposztálás folyamatát  beindítja,  gyorsítja,  irányítottá teszi,  és jobb minőségű –

egyöntető – végterméket: komposztot eredményez. A végtermék:  komposzt. A végtermék, azaz a

kész  komposzt  mennyisége  a  kiinduló  anyagmennyiséghez  viszonyítva  térfogatban  25-35  %-kal,

tömegében 15-20 %-kal kevesebb.

Homogenizálás

A fogadott  hulladékokat  nem tárolják,  beérkezést  követően  megtörténik  a  komposzt  alapanyagok

összekeverése az üzem területén erre a célra kialakított előkezelő téren. Az összekeverést követően a

homogenizált komposztot prizmába rakják. A forgatógép nem csak a keverést, de a levegőztetést is

biztosítja.  A  homogenizálás  során  egy  erre  a  célra  kifejlesztett  egyszerűgépsorral  állítják  be  az

arányokat, a starterkultúrát általában 5 tf%-ban keverve az alapanyagokhoz. A homogenizált anyagot

prizmázzák, a prizma mérete: kb. 3 m széles és 2-2,5 m magas (a keverő-forgatógép paramétereihez

igazítva)

Érlelés 

A  komposztálás  során  eltávozó  víz,  CO2,  manipulálási  veszteség  és  tömörödés  miatt.  (L.

anyagveszteség-táblázat.  A  prizma  maximális  nagyságát  1  db  önjáró  komposztforgató  által

kialakítható prizmaméret adja. A komposztforgató pontos típusa, a tervezés ezen szakaszában nem

ismert. A komposztálódás ideje – az alapanyagoktól függően – min.: 2, max.: 3 hónap, amennyiben a

bejövő iszap TPH tartalma határérték feletti.  Kb.  3-7 naponként a prizmát  átkeverik,  levegőztetés

céljából.  A  folyamat  során  az  ellenőrzést  a  megfelelő  paraméterek  (hőmérséklet,  pH  és

nedvességtartalom)  mérésével  biztosítják.  A  hőmérséklet  fokozatos  csökkenése  jelzi  a

komposztálódás végét. Az érlelési folyamat alatt a hőmérsékletméréssel, a prizmák átforgatásával és

szükség  szerinti  nedvesítéssel  biztosítják  a  lebomlási  folyamatok  egyenletességét.  A  forgatások

gyakoriságának megállapítása a hőmérséklet változása alapján történik. Az első hónapban hetente,

majd a 6-7. héten a keverések gyakorisága csökken, mivel ilyenkor már az anaerob folyamatok a

jellemzőek. A 10. hetet követően a komposzt a kezelőtérről a kialakított utóérlelő térre kerül. A kész

komposztot az utóérlelő téren gúla alakú prizmába halmozzák, itt tárolják, majd értékesítik.

A kész komposzt tárolása, csomagolása 

A kész termék tárolására egy fedett tároló létesítése tervezett. 

A kész terméket megfelelő utókezelés után, mely során a megfelelő szemcseméret biztosítottá válik,

zsákolják,  majd  értékesítésig  tárolják.  A  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági  Hivatal  6300/601-

2/2022.számon  módosított  633/1288-1/2021.  számon  kiadott  engedély  alapján  a  komposzt

szavatossága ömlesztett tárolásnál 1 év, zsákos kiszerelésnél pedig 2 év. Mivel nagy mennyiségben a

termék  felhasználása,  a  szántóföldi  mezőgazdaságtól  függ,  így  tervezett  egy  kész  terméktároló

létesítése, ahol a tárolás ömlesztve történik. A tárolási kapacitás várhatóan az éves termelés 1/3-a

lesz. A késztermék feltételezett nagy mennyiségű felhasználása az őszi mélyszántás előtt,  tavaszi

kapás növények vetése előtt, illetve az aratást követően a tarlóhántással bedolgozva várható. 
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A komposzt bevizsgálása

A komposztáló  telepen  előállított  termék minőségére  vonatkozó  paraméterek  értékeinek  meg kell

felelni  a 6300/601-2/2022.számon módosított  633/1288-1/2021.  számon kiadott  számú, a Nemzeti

Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal által kiadott korlátozás nélküli forgalomba hozatali és felhasználási

engedélyben foglalt előírásoknak. Ennek ellenőrzésére a kész komposztból mintavételezés történik,

így biztosítjuk az állandó és megfelelő minőséget. A vizsgálatokat Társaság akkreditált laboratóriuma

végzi. 

II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

I. Hulladékgazdálkodási szempontból:  

Létesítési szakasz:

1) A komposztáló telep kialakításánál figyelembe kell venni a biohulladék kezeléséről és a

komposztálás  műszaki  követelményeiről  szóló  23/2003.  (XII.  29.)  KvVM  rendelet,

valamint  az  egyes  hulladékgazdálkodási  létesítmények  kialakításának  és

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírásait.

2) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-ában foglaltaknak

megfelelően a kivitelezést  úgy kell  megtervezni  és végezni,  hogy az a  környezetet  a

lehető  legkisebb  mértékben  érintse,  vagy  a  környezet  terhelése  és  igénybevétele

csökkenjen,  ne  okozzon  környezetveszélyeztetést  vagy  környezetszennyezést,  biztosítsa  a

hulladékképződés  megelőzését,  a  képződő  hulladék  mennyiségének  és  veszélyességének

csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

3) A kialakítás során a kitermelt talajt a további felhasználás előtt vizsgálni kell, a hulladékról

szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ht.)  2.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak

figyelembevételével.  Az  anyagot,  amennyiben  szennyezettnek  bizonyul,  illetve  abban  az

esetben, ha azt nem a kitermelés helyén használják fel, azonosító kód szerint be kell sorolni a

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.)

VM rendelet] 2. számú melléklete szerint.

4) A létesítési munkálatok során esetlegesen keletkező építési és bontási hulladékok elkülönített

gyűjtéséről és kezeléséről  az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelet) előírásainak megfelelően kell gondoskodni.

5) A kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a Ht. 63. §-ában

foglaltak alapján azonosító kód szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2.

számú melléklete szerint és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés,

hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.

6) A hulladékokat további kezelésre – szállítás, gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás - csak

az  adott  típusú  hulladékra  érvényes  hulladékkezelési,  hulladékgazdálkodási  vagy
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egységes  környezethasználati  engedéllyel  rendelkező  szervezetnek  lehet  átadni.  A

kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően a hulladék tulajdonosának

meg kell győződni.

7) Az  esetlegesen  keletkező  veszélyes  hulladékok  kezelésénél  a  veszélyes  hulladékkal

kapcsolatos  egyes  tevékenységek  részletes  szabályairól  szóló  225/2015.  (VIII.  7.)  Korm.

rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait be kell tartani. 

8) Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé

juttatni.

9) A kivitelezés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok nyilvántartása és az

adatszolgáltatás  a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási

kötelezettségekről  szóló  309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII.

11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.

10) A  keletkező  veszélyes  és  nem  veszélyes  hulladékok  számára  a  vonatkozó  hatályos

jogszabályokban  előírt  követelményeknek  megfelelő  munkahelyi  gyűjtőhelyet,  és/vagy  a

hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal  rendelkező üzemi

gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8.

fejezetében  részletezett,  a  munkahelyi  és  üzemi  gyűjtőhelyekre  vonatkozó  előírásokra.

Munkahelyi  gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől  számított  maximum 6 hónapig,  üzemi

gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető. 

11) A létesítés során bekövetkező rendkívüli  eseményekről,  a megtett  intézkedésekről  és azok

eredményéről a hulladékgazdálkodási hatóságot értesíteni kell.

Üzemelési szakasz:

12) A komposztáló telep működése nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és

hasznosítására  vonatkozó  hulladékgazdálkodási  engedély  birtokában  lehetséges,  az

abban részletezett előírások maradéktalan és folyamatos betartása mellett.

13) A  Ht.  78/E.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  hulladékgazdálkodási  engedélyezés  feltétele  a

telepengedély és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Hulladékgazdálkodási  Osztálya  (a  továbbiakban:

Kormányhivatal) által jóváhagyott komposztáló telep üzemeltetési szabályzatának megléte.

14) A hulladékgazdálkodási  engedélyt  a Kormányhivatal  legfeljebb 5 évre adja  meg,  abban az

esetben, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység személyi és tárgyi feltételei adottak.

15) A  hulladékgazdálkodási  engedély  iránti  kérelmet  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységek

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm.

rendelet alapján kell összeállítani, és benyújtani a Kormányhivatalnak.

16) A tevékenységben bekövetkező változásról minden esetben a Kormányhivatalt haladéktalanul

értesíteni kell és a meglévő engedélyeket a változásnak megfelelően módosítani szükséges.

II. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:  

1) Kormányhivatal  megállapította,  hogy  tárgyi  telephelyen  üzemeltetni  kívánt

komposztáló  diffúz légszennyező forrásnak minősül,  ezért  legkésőbb a telephely

használatbavételét  megelőző  60  nappal  nyújtson  be  levegőtisztaság  védelmi

engedély kérelmet Kormányhivatal részére.

6



                                                                                                                    
2) A tevékenység végzésénél tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely határérték feletti

légszennyezettséget okoz

3) A feldolgozást fedett komposztáló térben kell végezni. Az anyagtárolást úgy kell

kialakítani,  hogy  abból  a  lehető  legkevesebb  légszennyezőanyag  kerüljön  a

környezetbe.

4) Az anyagszállítást zárt konténerben, vagy kiporzást és kiszóródást megakadályozó

szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.

5) A lakosság bűzzel való terhelésének elkerülése érdekében megfelelő műszaki

megoldással (szagcsökkentő adalékok, membrán takaró stb. alkalmazása) meg kell

akadályozni a prizma felületének kiporzását, a lakosságot zavaró bűzhatás kialakulását.

6) A szállítási útvonalak locsolásával, a gépjárművek sebességének korlátozásával kell

védekezni a kiporzás ellen.

7) A termelési- és beszállítási tevékenység végzése kizárólag nappal megengedett.

8) Rendkívüli  légszennyezést  a  környezetvédelmi  hatóságnak  a  szennyezés

bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni a Kormányhivatal ügyeleti számán (tel.: 06 70

504-5990), és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.

III. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:  

1) A kivitelező a  zaj-  és rezgésvédelmi  követelményeket  az  építőipari  tevékenység és a

szállítás ideje alatt köteles betartani.

2) A szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető

legkisebb legyen.

3) Lehetőség  szerint  kisebb  zajteljesítményű  gépeket  és  berendezéseket  kell  alkalmazni

továbbá zajszegény építési technológiát kell választani.

4) Éjjeli időszakban a munkavégzés, valamint a szállítás nem megengedett.

5) A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos

tevékenységeket.

6) Amennyiben az építési munka valamely fázisa során a zajterhelési határértékek túllépése

számítható,  annak  betartása  műszakilag  vagy  munkaszervezési  megoldással  nem

megoldható,  akkor  a  kivitelezőnek  felmentés  és  túllépés  alóli  engedélyt  kell  kérnie  a

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm.

rendelet 13. § (2) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentáció

benyújtásával a Környezetvédelmi Hatóságtól.

IV. Klímavédelmi szempontból:   

1) Az éghajlati tényezők változásának hatását kiemelten kell vizsgálni.

2) A jelentősebb szabadtéri folyamatoknál a meteorológiai körülményeket üzemnaplóban kell

vezetni.

V. Táj- és természetvédelmi szempontból:  

1) A kivitelezést és az üzemeltetést a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell

végezni.
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2) A  beruházás  során  szükségessé  váló  nádirtást,  cserjeirtást,  fakivágást  a  fészkelési

időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között kell végezni.

3) A területen  található  „kubikgödröket”  a  műszakilag  indokolható  legnagyobb mértékben

meg kell őrizni. Amennyiben a „kubikgödrök” felszámolása elkerülhetetlen, akkor meg kell

vizsgálni,  hogy  az  ingatlan  más  részén  lehetséges-e  azok  pótlására  hasonló  élőhely

létrehozása. Ha igen, akkor a felszámolt „kubikgödrök” helyett  újakat kell  létrehozni.  A

vizsgálatokba és a létesítés tervezésébe a természetvédelmi kezelő Bükki Nemzeti Park

Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereit be kell vonni.

4) A  fokozottan  védett  haris  (Crex  crex)  élőhelyének  megőrzése,  költésének  biztosítása

érdekében a tervezési területen a gyepet és a talajfelszínt érintő munkákat javasolt a faj

költési időszakán kívül, augusztus 15. és május 15. között elvégezni. Amennyiben ez nem

megoldható,  a  gyepet  a  május  15.  és  augusztus  15.  közötti  időszakban  (május  eleji

kaszálással) a faj számára alkalmatlan (rövid füvű) állapotban kell tartani.

5) A tervezett és kapcsolódó létesítményeket (pl. árkok, aknák) olyan módon (pl. megfelelő

dőlésszögű rézsűk és/vagy megfelelő távolságokban lépcsős rámpák kialakítása, kétéltű

átjárók kiépítése) szükséges kialakítani, hogy az a védett hüllők- és kétéltűek, valamint az

emlősfajok (beleértve a védett, fokozottan védett és a vadászható fajokat is) számára ne

képezzen áthatolhatatlan barriert vagy kimenekülést ellehetetlenítő csapdát.

6) Az  üzemeltetést  úgy  kell  végezni,  hogy  a  telephelyről  közvetve  vagy  közvetlenül  ne

kerülhessen  a  Ménes-patakba  olyan  anyag,  amely  a  patakban  élő  védett  fajokat

veszélyeztetné, károsítaná.

7) A  kivitelezéshez,  üzemeltetéshez  szükséges elektromos  áram hálózatot  a  műszakilag

indokolható legnagyobb arányban földkábellel kell kiépíteni.

8) Az elkerülhetetlen elektromos szabadvezetékek, és szabad elektromos csatlakozások (pl.

transzformátor) esetén a védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldásokat

kell alkalmazni. Ajánlott a PÖYRY ERŐTERV ZRt. által elkészített VÁT-H21 TÍPUSTERV:

Villamos  Ágazati  Típusterv  középfeszültségű  szabadvezetéki  hálózatokra  típustervben

szereplő műszaki paramétereket figyelembe venni.

9) A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a

leggyorsabban  vissza  kell  temetni.  A  hosszabb  ideig  felügyelet  nélkül  nyitva  maradó

munkagödröket,  munkaárkokat  megfelelő  módon  le  kell  fedni,  hogy  azokba  állat  ne

eshessen bele.

10) A  kiásott  munkagödrökbe,  munkaárkokba  betelepült  vagy  beleesett  védett  hüllőket,

kétéltűeket,  kisemlősöket  naponta  és  a  betemetés,  betöltés  előtt  ki  kell  menteni  és

megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.

11) A  földmunkák  során  keletkező  felesleges  földhulladékot  védett  természeti  területen,

Natura 2000 területen, természetközeli gyepterületen nem szabad elhelyezni.

12) A  kivitelezéshez,  üzemeltetéshez  szükséges  megvilágítás  tervezésénél  az  országos

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

54. § (2) bekezdés d) pontját figyelembe kell venni.

13) Az  üzemeltetés  során  szükséges  világításnál  az  élővilágra  legkevésbé  káros  hatást

gyakorló  színösszetételű  és  színhőmérsékletű  fényforrásokat  kell  alkalmazni.  A
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fényforrások  teljes  teljesítményük  legfeljebb  25%-át  sugározzák  az  550  nm  alatti

hullámhossz-tartományban.  Legfeljebb  2500  K  színhőmérsékletű  fényforrások

használhatók.  A  fényt  kizárólag  a  megvilágítandó  területre  szükséges  irányítani.

Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a

horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.

14) Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő

növényekből kell válogatni.

15) A bolygatott  felszínek helyreállítása  után,  illetve az  üzemeltetés során  az inváziós  és

allergén növényfajok megtelepedését, elterjedését kaszálással meg kell akadályozni. Az

inváziós növények rendszeres irtását az üzemeltetés során is szükséges végezni.

16) Az özönnövények kaszálását – további területek megfertőzésének elkerülése érdekében –

a növények magjainak beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítve kell elvégezni. A

levágott  virágzó  hajtásokat  össze  kell  gyűjteni  és  a  kényszer  magérlelést  meg  kell

akadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával).

17) Az üzemeltetés során kizárólag olyan kaszálási módszer alkalmazható, amely lehetőséget

biztosít az állatoknak a menekülésre.

18) Az  időbeli  korlátozásoktól  eltérni  kizárólag  különösen indokolt  esetben,  a  BNPI

szakembereivel  a  helyszínen  történt  előzetes  egyeztetés  eredményétől  függően

lehetséges; abban az  esetben,  ha  a tevékenység,  beavatkozás természetvédelmi

érdekek sérelme nélkül megvalósítható. Az egyeztetésekről írásos feljegyzést kell

készíteni és a természetvédelmi hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni.

VI. Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:  

1) A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb

mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.

2) A  megelőzés  érdekében  a  környezethasználat  során  a  leghatékonyabb  megoldást,

továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb

technikát kell alkalmazni.

3) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok

helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik,

nem károsítják.

4) Megfelelő  biztonsági  intézkedésekkel  szükséges  megakadályozni  az  esetlegesen

keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.

VII. Kulturális örökség védelmi szempontból:  

1) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a

felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a

kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző

útján  a  hatóságnak  azt  haladéktalanul  bejelenteni,  amely  arról  haladéktalanul

tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a feltárásra jogosult intézményt, valamint

a tevékenységet szüneteltetni,  továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős
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őrzés  szabályai  szerint  –  a  feltárásra  jogosult  intézmény  intézkedéséig

gondoskodni.

III.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOKRA ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK

1.  A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/11626/2022.ált. számú  szakhatósági

állásfoglalásában az alábbi előírásokkal járult hozzá:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya  (3100

Salgótarján,  Múzeum tér  1.;  a továbbiakban:  Kérelmező hatóság) szakhatósági  megkeresésére,  a

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági

Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  Zrt. (székhely:  3700  Kazincbarcika,  Tardonai  út  1.)

meghatalmazása alapján eljáró Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.) által benyújtott

Ludányhalászi,  0347/2  hrsz.-ú  ingatlanon  komposztáló  telep  létesítésére  vonatkozó  környezeti

hatásvizsghálati  dokumentáció  (a  továbbiakban:  Dokumentáció)  elfogadásához  és  az  előzetes

vizsgálati eljárás lezárásához 

vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként a környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz az alábbi

kikötésekkel hozzájárulok:

1. Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.

2. A közcsatornába bocsátott szennyvizek minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok

kibocsátásaira  vonatkozó  határértékekről  és  alkalmazásuk egyes  szabályairól  szóló  rendelet

szerinti küszöbértékeknek.

3. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell  végezni,

hogy  a  földtani  közeg,  valamint  a  felszín  alatti  víz  ne  szennyeződjön,  a  felszín  alatti  víz,

földtani  közeg  állapotában a tevékenység ne  okozzon a földtani  közeg  és  a  felszín  alatti

vízszennyezéssel  szembeni  védelméhez  szükséges  határértékekről  és  a  szennyezések

méréséről  szóló  rendelet  mellékleteiben  megállapított  (B)  szennyezettségi  határértékeket

meghaladó minőségromlást.

4. A tevékenység során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló és a felszíni vizek

minősége védelmének szabályairól szóló rendelet előírásait, továbbá fokozott figyelmet kell

fordítani arra, hogy a felszíni- és felszín alatti vizek ne szennyeződhessenek.

5. A  tervezett  tevékenység  nem  okozhatja  a  térség  felszín  alatti  víz  viszonyainak  káros

megváltozását.

6. Az  ideiglenes  talajdepóniákat  vízzáró  aljzaton  (beton,  fólia,  stb.)  kell  kialakítani,  és

gondoskodni  kell  róla,  hogy  a  belőle  esetlegesen kimosódó szennyezőanyagok a  földtani
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közeg és a felszín alatti víz szennyeződését ne okozzák. Átmeneti veszélyes hulladéktárolás

csak kialakított műszaki védelem mellett végezhető.

7. Az  építési,  illetve  egyéb  terepfeltöltési  munkákhoz  csak  tiszta,  bizonyítottan

szennyeződésmentes, hulladéknak nem minősülő anyagok használható fel, melyek a földtani

közeget és a felszín alatti vizeket nem károsítják. Építési törmelék használata tilos. 

8. A  munkálatok során  csak  kifogástalan  műszaki  állapotú,  karbantartott  munkagépek

használhatóak. A munkagépek és szállítójárművek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas

telephelyen – a környezetszennyezés elkerülése érdekében – gondoskodni kell. A területen a

munkagépek javítása, karbantartása, valamint tisztítása tilos.

9. A  telephely  területén  veszélyes  anyag  átmeneti  tárolása,  átfejtése  csak  környezetvédelmi

megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.

10. A  munkaterületen esetlegesen  elfolyó  szennyezőanyagot  haladéktalanul  fel  kell  itatni,

összegyűjteni  és  veszélyes  hulladékként,  arra  alkalmas  gyűjtőedényben  gyűjteni  az

elszállításig.

11. A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a

kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet

előírásait követve kell elvégezni.

12. Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra azonnal be kell jelenteni az

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben

meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. 

13. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során olyan viszonyokra derül fény, melyek az előzetes

vizsgálatokból  nem  voltak  előre  láthatók,  abban  az  esetben  a  tényleges  viszonyok

meghatározására ismételt vizsgálatok végrehajtása szükséges.

Felhívom a figyelmet, hogy: 

 A  csurgalékvíz-elvezetés  és  gyűjtés  tervezett  megoldása  (vasbeton  tárolóba  gyűjtés  és

szakcéggel való elszállíttatás) valamint az ingatlanon belül létesített kommunális szennyvíz és

tiszta  csapadékvíz  elvezető  hálózat  a  vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet]  alapján

nem vízjogi engedély köteles. 

 A  tervezett  monitoring  kutak  létesítése  a  72/1996.  (V.  22.)  Korm.  rendelet  és  a

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28. § (1) bekezdése

alapján vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. 

 A  vízjogi  engedély  köteles  létesítmények/műtárgyak  kivitelezése  csak  hatályos  vízjogi

létesítési  engedély,  bontása  csak  hatályos  vízjogi  megszüntetési  engedély  birtokában

történhet. A vízügyi hatóság részére benyújtandó engedély-kérelemhez csatolni kell a vízjogi

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM

rendelet, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti mellékleteket.”
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2. A  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 36200/977-1/2022.ált. számú  

szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához hozzájárult:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztály  (3100  Salgótarján,  Múzeum  tér  1.)

megkeresése  alapján  az  Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  Zrt.  (3700  Kazincbarcika,

Tardonai út 1., a továbbiakban: Ügyfél) által meghatalmazott Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi

Béla u. 31.) kérelmére a Ludányhalászi 0347/2 hrsz. alatti Nyugati Regionális komposztáló telephelyre

vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban az engedély megadásához az ipari baleseteknek és

a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség  szakkérdésével  kapcsolatos  katasztrófavédelmi

szempontból

hozzájárulok.”

A szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró

hatóság  határozata,  ennek  hiányában  az  eljárást  megszüntető  végzése  elleni  jogorvoslat

keretében támadható meg.

3. A Szabályzott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH-BANYASZ/9856-5/2022. számon a

szakhatósági eljárást hatáskör hiányában megszüntette.

4.  A  Kormányhivatal  NO/KVO/1334-6/2022.  számon  megkereste  Szécsény  Város Jegyzőjét  a

tervezett  tevékenység  helyi  környezet-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos  önkormányzati

szabályozásával,  valamint  településrendezési  eszközökkel  való  összhangjának  megállapítása

érdekében. Szécsény Város Jegyzője a megszabott határidőben belül erről nem nyilatkozott. Ennek

okán az egyezőséget Kormányhivatal  a benyújtott  dokumentáció alapján állapította meg. Továbbá

megállapítható, hogy a telephely egésze Ludányhalászi közigazgatási területét érinti.

5.  A  Kormányhivatal  NO/KVO/1334-6/2022.  számon  megkereste  Ludányhalászi  Község

Önkormányzatának  Jegyzőjét.  Ludányhalászi  Község  Önkormányzatának  nyilatkozata  alapján a

tervezett  tevékenység  összhangban  van  a  helyi  környezet-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos

önkormányzati szabályozásával, valamint településrendezési eszközökkel.

IV.

EGYÉB

1. Jelen   környezetvédelmi engedély a véglegessé válást   követően 2027. december 31.     

napjáig érvényes.     

2. Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  

11.  §  (3)  bekezdése  szerint  teljes  körű  környezetvédelmi  felülvizsgálati  dokumentáció  

benyújtásával kérelmezhető.
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3. Az engedélyezéskor vizsgált  körülmények jelentős megváltozását,  illetve tervezet  jelentős  

megváltoztatását – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a  Kormányhivatalnak, ezen  

változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.

4. Az engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8)  

bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az  

engedélyezéskor  fennálló  feltételek  megváltozása  az  engedély  visszavonását  nem  teszi  

szükségessé.

5. A  Kormányhivatal  az  engedélyt  visszavonja,  ha  az  engedélyezéskor  fennálló  feltételek  

lényegesen megváltoztak.

6. A környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy 

hozzájárulások megszerzése alól nem mentesít.

7. A  Környezethasználónak  haladéktalanul értesítenie  kell  a  Kormányhivatal  ügyeleti  

szolgálatát  (tel.:  06  70  504-5990)  bármilyen,  a  környezetet  érintő  rendkívüli  esemény,  

talaj- és talajvíz szennyeződés  esetén,  valamint  a  megtett  intézkedésekről  és  azok  

eredményéről.

8. Szennyezés észlelése esetén,  annak megszüntetéséről  a  Környezethasználónak,  vagy a  

szennyezés okozójának a Kormányhivatal jóváhagyásával intézkednie kell.

9. Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt a Kormányhivatal részére minden követő

március 1. napjáig. A környezeti beszámoló tartalmazza a létesítés, építés és a tevékenység

folytatásának a környezetre gyakorolt hatásait (levegőtisztaság-védelem, zajvédelem, földtani

közeg védelme,  természetvédelem,  vízvédelem),  a munkavállalók létszámát,  a  beszállított

szennyvíziszap  és  az  előállított  komposzt  mennyiségét,  a  bekövetkezett  rendkívüli

eseményeket, lakossági panaszokat.

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység folytatására jogosít.

Amennyiben  a  tervezés,  a  megvalósítás  során,  vagy  azt  követően  bármikor  a  tevékenység

módosítását,  bővítését  tervezik,  erről  szóló  részletes  leírással  kell  megkeresni  a  Kormányhivatalt

annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után.

Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

*

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja  1 200 000 Ft,  melynek viselésére a Kérelmező köteles. Az

igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. 

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A

végleges  döntés  ellen  Budapest  Környéki  Törvényszéken közigazgatási  per  kezdeményezhető.  A

keresetlevélben  meg  kell  jelölni  a  perben  eljárásra  illetékes  bíróságot,  a  felperes  és  alperes

azonosítására  alkalmas  adatokat,  a  vitatott  közigazgatási  tevékenység  és  az  arról  való

tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és

illetékességének  megállapítására  alkalmas  adatokat,  a  közigazgatási  cselekménnyel  okozott
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jogsérelmet,  az  annak  alapjául  szolgáló  tények  és  bizonyítékok  előadásával,  továbbá  a  bíróság

döntésére irányuló határozott kérelmet.

A  keresetlevelet  a  közléstől  számított  harminc  napon  belül  lehet  előterjeszteni  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztálya  (3100

Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél  és a belföldi  székhellyel  rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem

ügyvédi  képviselővel  jár  el  –  a  keresetlevelet  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatja  be  a

kormányhivatal  honlapján  elérhető  iForm  elektronikus  nyomtatványkitöltő  alkalmazással

(https://ekormanyablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes

a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (https://epapir.gov.hu), vagy a bíróság honlapjáról

letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37.

§- ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a

felperes azonban részletes  indokolással  és  azt  alátámasztó  dokumentumok csatolásával  azonnali

jogvédelmet kérhet (amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy

feltételhez nem köti). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt

igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a

bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték

előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

I N D O K O L Á S

     

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztálya

(továbbiakban: Kormányhivatal) az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (székhely:

3700 Kazincbarcika,  Tardonai  út  1.,  adószám:  11069186-2-05,  cégjegyzékszám: 05-10-000123,  a

továbbiakban: Környezethasználó) által meghatalmazott  Titán Csillag Kft. (székhely: 3528 Miskolc,

Zsedényi  Béla  utca  31.)  kérelmére,  a  Ludányhalászi  0347/2  hrsz.  alatti  ingatlanra  tervezett

komposztáló telep létesítésére vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati eljárás indult 2022. július

27. napján.

Kormányhivatal a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelet 3. § (3) és (4) bekezdései értelmében – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról

szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  88.  §  (3)  bekezdésére  – a  hivatalában  és  a

honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat –

közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Szécsény Város Jegyzője,

valamint Ludányhalászi Község Önkormányzatának Jegyzője részére.
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Szécsény  Város  Jegyzője,  valamint  Ludányhalászi  Község Önkormányzatának  Jegyzője

tájékoztatta  a  Kormányhivatalt,  hogy  a hivatalában  és  a  honlapján  közzétette  az  eljárás

megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat.

A Kormányhivatal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (4) és (6) bekezdése szerint tájékoztatást

adott a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti közmeghallgatás helyéről és

idejéről.

A Kormányhivatal az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján

2022.  szeptember  26.  napján  17:00  órától  közmeghallgatást  tartott  a  Ludányhalászi  Volent

Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat Épületében. A közmeghallgatáson sok helybéli érdeklődő

vett  részt.  A közmeghallgatáson főként  a lakosság jelent  meg az eljárásban résztvevő hatóságok

képviselői mellett. A közmeghallgatásról hangfelvétel készült, melyet a Kormányhivatal a honlapján

(www.nmkh.hu) közzétett, valamint az eljárásban részvevő hatóságoknak megküldött.

         

A Kormányhivatal - figyelemmel az Ákr.  55.-56. §-ában foglaltakra - megkereste a környezetvédelmi

és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.

30.) Korm. rendelet  [a  továbbiakban:  71/2015. (III.  30.)  Korm.  rendelet]  28.  § (3)  bekezdése és 5.

mellékletének II./3. pontja alapján az ügyben érintett szakhatóságot.

1. A  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi  Szervezet

Katasztrófavédelmi  Hatósági  Osztálya  35100/11626/2022.ált. számú  szakhatósági

állásfoglalásának rendelkező részében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„Az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet

9. táblázat 2-3. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben

vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

 Annak  elbírálása,  hogy  a  tevékenység  vízellátása,  a  keletkező  csapadék-  és  szennyvíz

elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára,

jogszabályban,  illetve  határozatban  meghatározott  előírások  érvényesíthetők-e,  továbbá

annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra

milyen hatást gyakorol.

 Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti  vizek minősége,

mennyisége  védelmére  és  állapotromlására  vonatkozó  jogszabályban,  illetve  határozatban

meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A megkereséshez csatolt, Környezethasználó által összeállított Dokumentáció és a rendelkezésemre

álló  adatok,  dokumentumok  érdemi  vizsgálatát  követően,  az  alábbiak  figyelembevételével,  a

rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
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Tárgyi  komposztáló  telep  komposztálási  folyamata  során  csurgalékvíz  keletkezik  és  kerül  gyűjtésre,

amelynek  egy  része,  a  megfelelő  nedvesség  fenntartására  visszakerül  a  komposztba.  A  többlet

csurgalékvizek zárt  rendszerben kerülnek elvezetésre a befogadó vasbeton csurgalékvíz medencébe,

amelyből szakcég által elszállításra kerülnek. A talaj- és vízvédelem érdekében a komposztálás 2 ha

vízzáró, betonozott, szigetelt térszínen fog történni, illetve csurgalékvíz hálózat kerül kiépítése, amelyek

meggátolja  a  technológiából  esetlegesen  kikerülő  szennyező  anyagok  felszín  alatti  vizekbe  jutását,

valamint a csapadékvíz szennyeződését. A komposztáló térszín fedett kialakítású lesz, így a térszínről

szennyezett  csapadékvíz  nem kerülhet  ki.  A keletkező  kommunális  szennyvíz  és  tiszta  csapadékvíz

elvezetésére  külön  hálózatok  kerülnek  kiépítésre  az  ingatlanon  belül,  amelyek  szintén  gyűjtésre  és

ártalommentes elhelyezésre kerülnek.

A  felszín  alatti  vizek  állapotának  nyomon követésére  a  monitoring  kutak  telepítése  és  üzemeltetése

tervezett, melyekkel a felszín alatti vizek minősége folyamatosan megfigyelésre kerül.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó

szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a

tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek. 

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt

vízbázist nem érint.

Tárgyi létesítmény a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret,

valamint a nagyvízi  meder,  a parti  sáv,  a vízjárta és a fakadó vizek által  veszélyeztetett  területek

használatáról,  hasznosításáról,  valamint  a  folyók  esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1.

§ 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

A  hatósági  döntéshozatal  a  Vgtv.,  a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását

szolgáló  tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó  általános  szabályokról  szóló  147/2010.

(IV. 29.) Korm. rendelet,  a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet,  a felszíni vizek minősége védelmének

szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a

földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről

és  a  szennyezések  méréséről  szóló  6/2009.  (IV.  14.)  KvVM-EüM-FVM  együttes  rendelet

figyelembevételével történt.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi

igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
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223/2014. (IX. 4.)  Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét ugyanezen

rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

2. A  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 36200/977-1/2022.ált.  szakhatósági

állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében a Nógrád

Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.), mint engedélyező

hatóság 2022. augusztus 4-én megkereste a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot (a

továbbiakban: Hatóság), mint elsőfokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás

kiadása céljából.

Az  ipari  baleseti  kockázatok  tekintetében  a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  ipari

baleseteknek,  valamint  a  természeti  katasztrófáknak  való  kitettség  vonatkozásában  a  megkereső

hatóság  által  elektronikus  formában,  online  felületen  elérhető  módon  rendelkezésre  bocsátott

dokumentációt Hatóságom megvizsgálta és a következőket állapította

meg:

Az engedélyező hatóság által közzétett dokumentáció alapján nem merült fel olyan körülmény, amely

alapján  a  telepítési  hely  ipari  baleseteknek,  illetve  természeti  katasztrófáknak  való  kitettsége

feltételezett lenne, tekintettel arra, hogy annak környezetében nem található a katasztrófavédelemről

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete

alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a környezeti hatásvizsgálati eljárásban

az engedély megadásához

hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a

továbbiakban:  Ákr.)  55.  §  (1)  bekezdésén  alapul.  Hatáskörömet  az  egyes  közérdeken  alapuló

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

1.  melléklet  9.  táblázat  4.  sora,  illetékességemet  a katasztrófavédelemről  és a hozzá kapcsolódó

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.

10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

3. A Szabályzott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága SZTFH-BANYASZ/9856-5/2022.ált. számú

szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály  a  tárgyi  környezetvédelmi  engedélyezési  eljárása  során,  az  egyes  közérdeken  alapuló

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet
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1. melléklet, 9. táblázat, 20. sora alapján megkereste a Bányafelügyeletet szakhatósági állásfoglalása

kiadására.

A Bányafelügyelet a beérkezett dokumentáció, valamint saját nyilvántartásai alapján az alábbiakat

állapította meg:

 A tárgyi terület nem felszínmozgás-veszélyes.

 A tárgyi területen bányatelek, nyilvántartott ásványvagyon nincs.

A fentiek alapján az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet, 9. táblázat, 20. sorában foglalt

szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért a Bányafelügyelet hatáskörének

hiányát állapította meg, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

17.§ alapján a rendelkező rész szerint döntött.

A Kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási

költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 9/2022. (I.28.) SZTFH

rendelet 2. § által előírt, 2. számú melléklet 5. pontja szerinti 23 000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat

befizette.

A Bányafelügyelet hatáskörét az 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. sora

állapítja meg. Illetékessége a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43.§ (1) bekezdésén

alapul.

A jogorvoslati tájékoztatóban foglaltakat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.

törvény (Ákr.) 55.§ (4) bekezdése írja elő.”

4.  A  Kormányhivatal  NO/KVO/1334-6/2022.  számon  megkereste  Szécsény  Város Jegyzőjét  a

tervezett  tevékenység  helyi  környezet-  és  természetvédelemmel  kapcsolatos  önkormányzati

szabályozásával,  valamint  településrendezési  eszközökkel  való  összhangjának  megállapítása

érdekében. Szécsény Város Jegyzője a megszabott határidőben belül erről nem nyilatkozott. Ennek

okán az egyezőséget Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció alapján állapította meg, valamint a

teljes telephely közigazgatási területe Ludányhalászihoz tartozik.

5. Ludányhalászi Község Önkormányzata a LUD/701-7/2022. hivatkozási számon az alábbiakat

nyilatkozta:

„Ludányhalászi Községi Önkormányzat Polgármestereként nyilatkozom, hogy Ludányhalászi Község

Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szaghatást  is  figyelembe  véve  nem  látja  akadályát  a

Ludányhalászi  0374/2  helyrajzi  számú  ingatlanra  tervezett  szennyvíziszap  komposztáló  telep

megvalósulásának.
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Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Szabályozási  Terve  alapján  nincs  műemléki  környezet  alá

sorolva  az  érintett  terület  és  nem  áll  ellentétben  a  településrendezéssel,  a  helyi  környezet-  és

természetvédelemmel szabályozással.”

A Kormányhivatal Ludányhalászi Község Önkormányzatának Jegyzőjének a megkeresésre adott

tájékoztatását döntése kiadásánál figyelembe vette.

*

Külön-külön  az  egyes  környezeti  elemekre  és  a  beruházás  egyes  környezeti  hatásaira

vonatkozóan - a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl - a következők szerinti értékelést

tette  a  Kormányhivatal,  figyelembe  véve  a  terület  igénybevételének  nagyságát  (beleértve  a

kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételének,

illetve  használata  korlátozásának  nagyságát,  a  tevékenység  kapacitásának  vagy  más

méretjellemzőjének  nagyságát,  a  tevékenység  telepítése,  megvalósítása  és  felhagyása  során

keletkező  hulladék  mennyiségét,  veszélyességét,  kezelhetőségét,  a  környezetterhelés  nagyságát,

jelentőségét,  a  baleset,  üzemzavar  kockázatának  mértékét  (különös  tekintettel  a  felhasznált

anyagokra  és  az  alkalmazott  technológiára),  valamint  a  vonzerőt  más jelentős  környezeti  hatású

tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztályától  szakkérdés  vizsgálatára  irányuló

megkeresés érkezett a tárgyi ügy elbírálására indított eljárásban.

 a komposztáló telep üzemeltetése a rá vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély birtokában

végezhető,

 a kivitelezés és az üzemelés során, a vonatkozó jogszabályok, és engedélyek előírásainak

betartása mellett jelentős környezeti hatás hulladékgazdálkodási szempontból nem várható.

Kormányhivatal a fentiek alapján a környezetvédelmi engedély kiadásához

hulladékgazdálkodási szempontból a rendelkező részben meghatározott előírások betartása

mellett hozzájárul.

Kormányhivatal véleményét a tevékenységre vonatkozó jogszabályok előírásai alapján adta meg.

A kiadmányozás a Nógrád Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Rendjéről szóló 8/2021 (VII. 01.) számú

Kormánymegbízotti Utasítás 12.2.1. pontjának első bekezdésében foglaltak alapján történt.”

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:
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A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A  dokumentációk  alapján  levegőtisztaság-védelmi  szempontból  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal

Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  Környezetvédelmi  Osztálya  (a  továbbiakban:

Kormányhivatal) a  levegő  védelméről  szóló  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  26.  §  (3)  szerint

megállapította,  hogy  a  tárgyi  telephelyen  létesíteni  kívánt  komposztáló  diffúz  légszennyező

forrásnak minősül, mely létesítéséhez levegő tisztaság védelmi engedély szükséges. A levegő

tisztaság védelmi engedély iránti  kérelmet a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a

tárgyi  telephely  és  komposztáló  üzembe  helyezése  előtt  legkésőbb  60  nappal  köteles

benyújtani.

„Levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet:

26. § (1) Diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.

(2)  Diffúz  forrás  a  lehető  legkevesebb  légszennyező  anyag  levegőbe  juttatásával  alakítható  ki,

működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz

forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik.

(3) Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek

esetén a területi  környezetvédelmi  hatóság az engedélyben megállapítja  a bejelentésre kötelezett

diffúz  források  körét.  A területi  környezetvédelmi  hatóság  a  bejelentésre  kötelezett  diffúz  forrásra

vonatkozó  levegővédelmi  követelményeket  a  környezetvédelmi  engedélyben  vagy  az  egységes

környezethasználati engedélyben állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó, a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (E-

PRTR)  I.  melléklete  szerinti  tevékenységek  keretében  működtetett  diffúz  légszennyező  források

működtetéséhez levegőtisztaság-védelmi engedély szükséges.”

Kormányhivatal  véleményét  a  benyújtott  dokumentációk  megvizsgálása  után  a levegő védelméről

szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

A benyújtott  dokumentációkat  áttanulmányozva Kormányhivatal  megállapította,  hogy a zajvédelmi

tervfejezet  alapján  a  környezeti  zajterhelés  az  építési  tevékenységnél  nem  éri  el  a

jogszabályban előírt határértékeket.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

3. § (1) szerint:
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 „Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.”

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

[továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet]13. § (1) bekezdése alapján:

„A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a

környezetvédelmi hatóságtól.”

Kormányhivatal  véleményét a  környezeti  zaj  és  rezgés  elleni  védelem  egyes  szabályairól szóló

284/2007.(X.  29.)  Korm.  rendelet,  valamint  a  környezeti  zaj  és  rezgésterhelési  határértékek

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)  KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével alakította

ki.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:

„A tervezési terület országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang

felszíni védőövezetének nem része. A tervezési  területtől nyugatra kb. 200 m-re húzódik a  Natura

2000 hálózathoz tartozó Középső-Ipoly-völgy (HUBN20062) különleges természetmegőrzési terület és az

Ipoly  völgye  (HUDI10008)  különleges  madárvédelmi  terület  határa.  Az érintett  ingatlan  északi  oldalán

közvetlenül határos az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetével.

A tervezési területről védett növényfaj előfordulásáról a BNPI nem rendelkezik adattal, az ingatlannal

délről határos árokban az örménygyökér (Inula helenium) előfordulása ismert.

A tervezési területről ismert továbbá a fokozottan védett haris (Crex crex) fészkelése, az ingatlanon

lévő fákon, cserjéken egyéb védett madarak költése előfordulhat.  A tervezési területen három régi

„kubikgödör” található, amelyeket nagyobb részben benőtt a nád. A nádas réteken egyes években

költött  a védett barna rétihéja (Circus aeruginosus) és guvat (Rallus aquaticus). A „kubikgödröket”

táplálkozó- és pihenőhelyként használja a fokozottan védett fekete gólya (Ciconia nigra), fehér gólya

(Ciconia ciconia), nagy kócsag (Egretta alba), bakcsó (Nycticorax nycticorax) és a védett szürke gém

(Ardea cinerea). A „kubikgödrök” kétéltűek számára is szaporodóhelyet biztosítanak.

A tervezési terület közvetlen környezetéből az alábbi védett és fokozottan védett fajok előfordulásáról

van adat: fogasfarkú szöcske (Polysarcus denticauda), kecskebéka (Rana kl. esculenta), erdei béka

(Rana dalmatina), vöröshasú unka (Bombina bombina), barna varangy (Bufo bufo), zöld varangy (Bufo

viridis), zöld levelibéka (Hyla arborea), barna ásóbéka (Pelobates fuscus), dunai tarajosgőte (Triturus

dobrogicus),  pettyes  gőte  (Triturus  vulgaris),  rézsikló  (Coronella  austriaca),  kockás  sikló  (Natrix

tessellata),  haris  (Crex  crex,  fokozottan  védett),  nagy  kócsag  (Egretta  alba  –  fokozottan  védett),

tövisszúró gébics (Lanius collurio), mezei poszáta (Sylvia communis), cigánycsuk (Saxicola torquata),

vadgerle (Streptopelia turtur), dankasirály (Larus ridibundus), bíbic (Vanellus vanellus), mezei pacsirta
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(Alauda arvensis), kenderike (Carduelis cannabina), nádi rigó (Acrocephalus arundinaceus), énekes

nádiposzáta (Acrocephalus palustris), függőcinege (Remiz pendulinus), vidra (Lutra lutra – fokozottan

védett).  A területtől  északra futó Ménes-patakban a védett nyúldomolykó (Leuciscus leuciscus) és

fenékjáró küllő (Gobio gobio) előfordulása ismert.

A  kérelmezett  tevékenység  az  előírások  betartása  mellett  a  táj-  és  természetvédelmi  érdekekkel

összeegyeztethető.  A  Kormányhivatal  az  előírásokat  a  benyújtott  dokumentáció  és  a  BNPI

2852/2/2022. sz. szakvéleménye alapján, a területen előforduló védett, fokozottan védett természeti

értékek  védelme  érdekében,  illetve  általános  táj-  és  természetvédelmi  indokokkal;  az  alábbi

jogszabályhelyek értelmében tette.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése alapján

minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és

területek  védelme.  Ennek  érdekében  a  tőlük  elvárható  mértékben  kötelesek  közreműködni  a

veszélyhelyzetek  és  károsodások  megelőzésében,  a  károk  enyhítésében,  következményeik

megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe

vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok

folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt.  5. § (3)  bekezdése alapján a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági

tervezés,  szabályozás,  továbbá  a  gazdasági,  terület-  és  településfejlesztési,  illetőleg  rendezési

döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a

területfelhasználás,  a  telekalakítás,  az  építés,  a  használat  során  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a

természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt.  17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő

szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet

a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása,

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-,

költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Földtani közeg védelme   és kármentesítés szempontjából:   

A Dokumentáció alapján a következőek kerültek megállapításra:
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„A  tevékenységgel  érintett  Ludányhalászi  0347/2  hrsz-ú  ingatlan  a  Kormányhivatal  nyilvántartása

alapján kármentesítést nem érint.

A tervezett tevékenység nem tartozik a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

szóló  90/2007.  (IV.  26.)  Korm.  rendelet  2.  számú  mellékletében  felsorolt  tevékenységek  közé,  így

környezethasználó üzemi kárelhárítási terv készítésére nem köteles.

Fentiek alapján tárgyi  környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz kármentesítés  és földtani közeg védelme

szempontjából fenti kikötésekkel hozzájárulok.

Kikötéseimet  a  felszín  alatti  vizek  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  8.  §.,  a

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 6. § (1) bekezdése, a 15 §.

(1) bekezdése és a 101 §. (2) bekezdése alapján tettem.”

Népegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1334-13/2022. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt a környezet- és település-

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti

vizek  minőségét,  egészségkárosítás  nélküli  fogyaszthatóságát,  felhasználhatóságát  befolyásoló

körülmények,  tényezők  vizsgálatára,  lakott  területtől  (lakóépülettől)  számított  védőtávolságok

véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi

követelmények érvényesítésére,  az emberi  használatra  szolgáló  felszíni  vizek védelmére kiterjedő

szakkérdés tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád Megyei  Kormányhivatal  Balassagyarmati

Járási  Hivatal  (a  továbbiakban:  Népegészségügyi  Osztály).  A  Népegészségügyi  Osztály

NO-01/NEO/14939-2/2022.  számú  levelében  megadta  tájékoztatását,  melyet  a  Kormányhivatal

döntése kiadásánál figyelembe vett.

A  Népegészségügyi Osztály NO-01/NEO/14939-2/2022. számú szakvéleményében az alábbiakat

állapította meg:

„Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (székhelye: 3700, Kazincbarcika, Tardonai út 1.)

megbízásából  meghatalmazott  Titán Csillag Kft.  (székhely:  3528 Miskolc,  Zsedényi  Béla utca 31..

Mercsák József László élővilágvédelmi, tájvédelmi szakértő és Nagy Mihály Tamás környezetvédelmi

szakértő) által készített előzetes vizsgálati dokumentumot áttekintettem.

A  dokumentációban  foglaltak  alapján  Ludányhalászi  0347/2  hrsz.  alatti  területen  létesítendő

komposztáló  telep  létesítésének  népegészségügyi  vonatkozású  jelentős  környezeti  hatása  nincs,

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása közegészségügyi szempontból nem szükséges.

A szakvéleményt a közegészségügyi szempontok figyelembevételével tettem.”
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Kulturális örökség védelmi szempontból:

A  Kormányhivatal  NO/KVO/1334-11/2022.  számú  megkeresésében  a 71/2015.  (III.  30.)  Korm.

rendelet  28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 4. pontjában megjelölt, a kulturális örökség

(nyilvántartott  műemléki  értékek,  műemlékek,  műemléki  területek  védelme,  nyilvántartott  régészeti

lelőhelyek,  védetté  nyilvánított  régészeti  lelőhelyek,  régészeti  védőövezetek)  védelmére vonatkozó

szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Hivatal Építésügyi

és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztályától (a továbbiakban:

Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály). 

Az  Építésügyi  Hatósági  és  Örökségvédelmi  Osztály NO/EPFO/00702-2/2022.  számú

szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  (továbbiakban:  Kötv.)  62/A  §

értelmében a tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja

a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi Hatósági

és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal).

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I.

táblázat 4. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyben Kormányhivatal tájékoztatja

Kérelmezőt,  hogy  amennyiben a  beruházás  Kötv.  7.  §  20.  pontja  szerint  nagyberuházásnak

minősül  (a  rendelkezésre  álló  dokumentáció  alapján  a  tervezett  beruházás  bekerülési  költsége

feltehetően meghaladja a bruttó 500 millió  Ft-os értékhatárt),  akkor az építési  engedélyezéshez

előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) kell készíteni.

Az ERD-t a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum készíti el.

Az  ERD-t  az  építési  engedélyezéshez  Kormányhivatalnak  be  kell  nyújtani.  A  szükséges

régészeti feladatellátást Kormányhivatal nagyberuházás esetén az ERD alapján

határozza meg.

Az ERD-ről a Kötv. 23/C szakasza, készítőjéről a kulturális örökség védelmével kapcsolatos

szabályokról szóló 68/2018 (IV.9) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, benyújtásáról Kr. 40. § (7)

bekezdése rendelkezik.”

Termőföld-minőség védelmi szempontból:

A Kormányhivatal NO/KVO/1334-10/2022. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 5. pontjában megjelölt a termőföld védelmére vonatkozó

szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és

Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályától (a továbbiakban: Növény- és
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Talajvédelmi  Osztály).  A Növény-  és Talajvédelmi  Osztály  NO/NTO/1159-3/2022.  számú levelében

megadta tájékoztatását, melyet a Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/1159-3/2022. számú szakvéleményében az alábbiakat

állapította meg:

„Az  NMKH  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási  Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)  szakkérdés

vizsgálatában  megkereste  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Növény-  és

Talajvédelmi Osztályát. 

Az  Északmagyarországi  Regionális  Vízművek  Zrt.  (3700  Kazincbarcika,  Tardonai  u.  1.)

megbízásából  a  Titán  Csillag  Kft.  (Tervező:  Nagy  Mihály  Tamás)  által  benyújtott  környezeti

hatástanulmányt  (Készült:  2022.június)  megvizsgáltam  és  a  2022.08.11-én  megtartott  helyszíni

szemle (jkv.sz.: NO/NTO/1159-2/2022) alapján az alábbi észrevételt teszem: 

Az ÉRV Zrt.  a 41 t/nap kapacitású szennyvíziszap komposztáló telep létesítését  a Ludányhalászi

0347/2 hrsz telephelyén (8,9023 ha –ebből  kb.  2  ha vízzáró betonozott)  tervezi  megvalósítani.  A

telephely szántó művelési ágú termőföldekkel szomszédos: Ludányhalászi 0347/10 és 0347/11 hrsz. 

A tervezett komposztáló telep talajvédelmi szempontból környezeti kockázatot nem jelent, mert

a térszínről szennyezett csapadékvíz és technológiai víz nem kerülhet ki. 

A  környezeti  hatásvizsgálat  során  a  termőföldre  gyakorolt  hatások  tekintetében  a  telep

létesítésével kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

Jelen szakvélemény a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. r. 28.§ (1) bekezdése és az 5. melléklet I./5. pontján

alapul.”

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A  Kormányhivatal  NO/KVO/1334-12/2022.  számú  megkeresésében  a  71/2015.  (III.  30.)  Korm.

rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 7. pontjában megjelölt, a termőföld mennyiségi

védelmére  vonatkozó  szakkérdés  tekintetében  szakvéleményt  kért  a  Nógrád  Megyei

Kormányhivatal  Földhivatali  Főosztály  Földhivatali  Osztály  2.  (a  továbbiakban:  Földhivatali

Osztály).  A Földhivatali Főosztály 10178/2/2022. számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a

Kormányhivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A Földhivatali Osztály 10178/2/2022. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:
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„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján Múzeum tér 1.) 2022.

augusztus 03. napján szakkérdéssel fordult a Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Földhivatali  Osztály  2.  hatósága  (2660  Balassagyarmat  Ady  E.  u.  2.)  felé.  A  megkeresésében

termőföld  mennyiségi  védelmének  követelményei  tekintetében  kért  szakkérdést  a  ludányhalászi

0347/2 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítani kívánt komposztáló telep vonatkozásában. 

A  megkeresést,  valamint  annak  mellékleteit  megvizsgálva  megállapítottam,  hogy  a  ludányhalászi

0347/2 helyrajzi számú ingatlan megnevezése a hiteles ingatlan-nyilvántartás tanúság alapján kivett

vízmű. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt.) 2. § 19. pontja értelmében

termőföld:  az a földrészlet,  amely a település külterületén fekszik,  és az ingatlan-nyilvántartásban

szántó, szőlő, gyümölcsös, kert,  rét,  legelő (gyep), nádas vagy fásított  terület művelési ágban van

nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül. 

Fenti  jogszabályhely alapján megállapítást nyert,  hogy a megkeresésben szereplő helyrajzi  számú

ingatlan nem minősül termőföldnek. 

Az általános közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016.  évi  CL.  törvény (a továbbiakban: Ákr.)  17.  §

alapján a hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja.

Ha  valamelyik  hiányát  észleli,  és  kétséget  kizáróan  megállapítható  az  ügyben  illetékességgel

rendelkező hatóság, az ügyet átteszi,  ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást

megszünteti. 

A  fentiek  alapján  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  döntöttem,  az  eljárást  megszüntettem,

amelyről a megkereső hatóságot egyúttal értesítettem. 

A  végzésben  foglalt  döntésemet  a  hivatkozott  jogszabályhely(ek)  alapján,  továbbá  az  általános

közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Ákr.)  80-81.  §-aiban

meghatározottak  szerint  az  ingatlan-nyilvántartásról  szóló  1997.  évi  CXLI.  törvény  9.  §  (1)

bekezdésében, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló

383/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban  Korm.  rendelet)  36.  §  b)  pontja,  37.  §  (1)

bekezdésében és a földügyi eljárások szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § (1)

bekezdésében biztosított hatáskörömben, továbbá a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában

foglalt illetékességi ok alapján hoztam meg.”

Az erdő védelmének szempontjából:
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A  Kormányhivatal  NO/KVO/1334-14/2022.  számú  megkeresésében  a  71/2015.  (III.  30.)  Korm.

rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 6. pontjában megjelölt, az erdő védelmére

vonatkozó szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi

Főosztály  Erdészeti  Osztályától (a  továbbiakban:  Erdészeti  Osztály).  Az  Erdészeti  Osztály

HE/EO/5694-2/2022. számon  megadta  tájékoztatását,  melyet  a  Kormányhivatal  a  döntése

kialakításánál figyelembe vett.

Az Erdészeti Osztály HE/EO/5694-2/2022. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Országos  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és

Hulladékgazdálkodási  Főosztály  (továbbiakban:  természetvédelmi  hatóság)  a  PE  NO/KVO/1334-

14/2022.  hivatkozási  számú megkeresésére  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1)

bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 6. pontja rendelkezése alapján, megkeresésében

feltett  szakkérdésre,  a  Heves  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  Főosztály  Erdészeti  Osztály

(továbbiakban: erdészeti hatóság) az alábbi véleményt adja: 

Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata nem szükséges. 

A tervezett beruházás az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint. 

A hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 11. § (1) bekezdés, illetékességét

a Korm. rend. 2. számú melléklete állapítja meg. 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

szóló  3/2020.  (II.  28.)  MvM utasítás  20.  §-án,  valamint  a  Heves  Megyei  Kormányhivatalt  vezető

Kormánymegbízottnak  a  Heves  Megyei  Kormányhivatal  kiadmányozási  és  helyettesítési

szabályzatáról  szóló  3/2020.  (II.  28.)  utasítás Melléklete  3.  §-ának,  12-14.  §-ának rendelkezésein

alapul.”

                                                                           *

A Kormányhivatal az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5.

számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységét, valamint a

várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, valamint a

Kormányhivatal az előzetes vizsgálat  során a tervezett  tevékenységgel  kapcsolatban kizáró okot

nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, így  környezeti hatásvizsgálat

elvégzését nem tartották szükségesnek. 

A  Kormányhivatal az  eljárása  során  vizsgálta  és  megállapította,  hogy  a tervezett  beruházás

összhangban van a létesítés helye szerinti településrendezési eszközökkel és környezetvédelmi-

természetvédelmi előírásokkal.
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A Dokumentációban és kiegészítésében nem került  – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan

adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. b) pontja szerint minősített

adat, vagy amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez.

A Kormányhivatal a fentiek és  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10.

§ (4) bekezdés a) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja alapján – az Ákr. 80. § (1) és

81. § (1)  bekezdéseire, 112. § és 113. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – a rendelkező részben

foglaltak szerint döntött.

Tárgyi ügyben a Kormányhivatal jelen határozattal az ügy érdemében határidőn belül döntést

hozott.

A Kormányhivatal a határozatot, a Kvtv. 71. § (3) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján

közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján  megküldi a

Szécsény Város Önkormányzatának Jegyzőjének és Ludányhalászi Község Önkormányzatának

Jegyzőjének, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a

határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. A Jegyzők a határozat közzétételét követő

öt  napon belül  tájékoztatják a  Kormányhivatalt a  közzététel  időpontjáról,  helyéről,  valamint  a

határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági

eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  [a  továbbiakban:

14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet]  4.  mellékletének  17.  pontja  alapján  került  megállapításra.

Környezethasználó az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját tévesen fizette meg a környezetvédelmi és

természetvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási  szolgáltatási  díjairól szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM

rendelet  [a  továbbiakban:  14/2015.  (III.  31.)  FM rendelet]  1.  mellékletének  35.  pontja  alapján.  A

Kormányhivatal  a  tévesen  befizetett  igazgatási  szolgáltatási  díj  visszautalása  érdekében  az

intézkedéseket megteszi.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban:

Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1)

bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. §

(1)-(2)  bekezdésén,  a  polgári  perben  és  a  közigazgatási  bírósági  eljárásban  alkalmazandó

nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint  az elektronikus ügyintézés és a

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  törvény 9. § (1) bekezdésén

alapul. 
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A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv.

62. § h) pontja szerint illeti meg az Engedélyest.

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b)

pontjának  értelmében  a  hirdetmény  útján  közölt  döntést  a  hatóság  hirdetőtábláján  való

kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A  Kormányhivatal a  71/2015.  (III.  30.) Korm.  rendelet  28.  §  (4)  bekezdésére  figyelemmel jelen

eljárás  során  hozott  határozat  egy  példányát  az  illetékes  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi

Igazgatóság részére is megküldi.

A  Kormányhivatal  jelen  határozatot  a  környezetvédelmi  hatósági  nyilvántartás  vezetésének

szabályairól szóló  58/2019.  (XII.  18.)  AM rendelet alapján  rögzíti  az  Országos  Környezetvédelmi

Információs Rendszerben.

A  Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatalokról szóló  86/2019.  (IV.23.) Korm.  rendelet  2.  §-a

szabályozza. A  Kormányhivatal környezet-  és  természetvédelmi  hatáskörét  és  illetékességét  a

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.

Salgótarján, 2022. november 08.

Dr. Szabó Sándor

főispán

      nevében és megbízásából:

                                                                                                                                

                                                                                                                                Dr. Ispán Eszter

főosztályvezető
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A határozatot

Kapják  :  

Címzett neve, levelezési címe Postázás 
módja

1. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
(11069186)

CK.

2. Titán Csillag Kft.
(12453137)

CK.

3. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
(SZTFH )

CK.

4. Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője
(LUDKOZHIV)

HK.

5. Szécsény Község Önkormányzatának Jegyzője
(SZECSENYVO)

HK.

6.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya
(FKI)

HK.

7.
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
NMKI

HK.

8.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály
ANTSZBALGY

HK.

9.
Nógrád Megyei Kormányhivatal  Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály
(319 920 398)

HK.

10.
Heves Megyei KormányhivatalAgrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály
(706 893 155)

HK.

11.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény-
és Talajvédelmi Osztály
(146 420 143)

HK.

12.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 2.
(NMKORZET3)

HK.

13.
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
BNPI

HK.

14. OKIR -

15.

Honlap
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?highlight=WyJsdWRhbnloYWxhc3ppIl0

-

16. KAB Hirdetőtábla -

17. Irattár B.
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	Szakhatósági állásfoglalásOKRA ÉS MEGKERESÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK
	EGYÉB
	I N D O K O L Á S
	

	Hulladékgazdálkodási szempontból:
	„A tervezési terület országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének nem része. A tervezési területtől nyugatra kb. 200 m-re húzódik a Natura 2000 hálózathoz tartozó Középső-Ipoly-völgy (HUBN20062) különleges természetmegőrzési terület és az Ipoly völgye (HUDI10008) különleges madárvédelmi terület határa. Az érintett ingatlan északi oldalán közvetlenül határos az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetével.
	„A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 62/A § értelmében a tárgyi ügyben az örökségvédelmi szempontok érvényesülését szakkérdésként vizsgálja a Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal).
	A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 4. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében a tárgyi ügyben Kormányhivatal tájékoztatja Kérelmezőt, hogy amennyiben a beruházás Kötv. 7. § 20. pontja szerint nagyberuházásnak minősül (a rendelkezésre álló dokumentáció alapján a tervezett beruházás bekerülési költsége feltehetően meghaladja a bruttó 500 millió Ft-os értékhatárt), akkor az építési engedélyezéshez előzetes régészeti dokumentációt (továbbiakban: ERD) kell készíteni.
	bekezdése rendelkezik.”
	Az Erdészeti Osztály HE/EO/5694-2/2022. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:
	A tervezett beruházás az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint.
	A hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 11. § (1) bekezdés, illetékességét a Korm. rend. 2. számú melléklete állapítja meg.
	A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul.”
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