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Tisztelt Hatóság,  

Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. megbízása és meghatalmazása 
alapján a HE/KVO/01000-4/2022. ügyiratszámú végzésre az alábbi 
választ adjuk: 

I.1 hiánypótlási pont 

Csatoljuk az igazgatási szolgáltatási díj-előleg megfizetését igazoló 
banki bizonylat másolatát (1. sz. melléklet).  

 

I.2. hiánypótlási pont 

„Nyújtson be aktuális élővilág-védelmi fejezetet, nevezze meg az azt 
készítő szakértőt és adja meg a névjegyzéki azonosító számát.” 

Szakértő: Zalai Tamás - élővilág-védelmi és tájvédelmi szakértő 

Szakértői engedély száma: SZ-006/2010. 

Csatoljuk az aktuális élővilág-védelmi fejezetet (2. sz. melléklet). 

 

I.3. hiánypótlási pont 

„Sorolja fel a feltételezett hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi 
számait.” 

Kiporzás hatásterülete által érintett területek helyrajzi számai: 
- Eger 10536/5 hrsz. 

- Eger 10543/10 hrsz. 

- Eger 10543/11 hrsz. 
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Bűzterhelés hatásterülete által érintett területek helyrajzi számai: 

Eger 10536/5 hrsz. Eger 10543/10 hrsz. Eger 23038 hrsz. 

Eger 10536/6 hrsz. Eger 10543/8 hrsz. Eger 23041 hrsz. 

Eger 10535 hrsz. Eger 10542/2 hrsz. Eger 23042 hrsz. 

  Eger 10525/13 hrsz. Eger 10542/1 hrsz. Eger 23043 hrsz. 

Eger 10520 hrsz. Eger 10540/23 hrsz. Eger 23044 hrsz. 

Eger 10534/3 hrsz. Eger 10540/22 hrsz. Eger 23045 hrsz. 

Eger 10534/4 hrsz. Eger 10540/7 hrsz. Eger 23046 hrsz. 

Eger 10536/3 hrsz. Eger 10540/4 hrsz. Eger 23047/3 hrsz. 

Eger 10543/2 hrsz. Eger 10540/27 hrsz. Eger 23047/4 hrsz. 

Eger 10542/3 hrsz. Eger 10540/26 hrsz.  

Eger 10543/11 hrsz. Eger 23036 hrsz.  

 

I.4. hiánypótlási pont 

„(…) nyilatkozzon arról, hogy a jelenlegi kapacitáshiány ellenére a telephelyen végezni 
tervezett hasznosítási (komposztálás) tevékenység hogyan fog megvalósulni.” 

A telephelyen az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint folyik 

komposztálási tevékenység. A szemle jegyzőkönyvében rögzített megállapítások nem 
helytállóak, a telephelyen az engedélyben foglalt klasszikus komposztálási tevékenység zajlik, 
ahogy az eddigiekben is.  

A lebomlást gyorsító és szagtalanító segédanyagok hozzáadása azért nem történt meg, mivel 

eddig kimutatható szag probléma nem volt. Tudomásunk van két bejelentésről szaggal 
kapcsolatosan, mely problémát kivizsgáltuk, erre vonatkozóan intézkedési tervet 
készítettünk, és azt a korábbiakban - igaz nem ezen eljárás keretein belül - a Tisztelt Hatóság 
részére megküldtünk.  
A telephelyen zajló komposztálási tevékenységet alátámasztja az a tény is, hogy a területen a 

komposzt termékké minősítése megtörtént, így az említett nyilatkozatban foglaltak 

valamilyen félreértés útján kerülhettek rögzítésre.  
Megállapítható azonban, hogy a komposztáló területe jelentős zöldhulladék mennyiség 
befogadására nem alkalmas, továbbá a zöldhulladék mennyisége az elmúlt időszakban 
jelentősen megnőtt (a komposztáló telep kizárólag közszolgáltatásból származó 
zöldhulladékot fogad be). Ennek a problémának a megoldásaként - figyelemmel kísérve a 
piaci elvárásokat - tervezzük, hogy a komposztáló területén a komposztot az NHSZ Észak-

KOM Nonprofit Kft. SRF termékként előállítva fogja értékesíteni. Ezzel kapcsolatosan az SRF 

termékké történő minősítése elkezdődött, a minták az első komposztálási folyamat során 
kerülnek megvételre az idei évben. SRF-ként értékesítve a zöldhulladék benntartózkodási 
ideje megnő, így a komposztáló kihasználtsága javul, a beszállított zöldhulladék 
mennyiségéhez igazodik. A piaci viszonyokat ismerve belátható, hogy a zöldhulladék SRF-
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ként könnyebben értékesíthető, mint termésnövelő anyagként. Egyébiránt a komposzt 
égetésre történő értékesítésnek van gyakorlata hazánkban, minden komposztáló 
létesítmény jelenleg döntően így értékesíti a komposztját. Azzal, hogy a terméket SRF 

termékké kívánjuk minősíteni (az ehhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélykérelmet a 

felülvizsgálati eljárás lezárultával kívánjuk beadni tekintettel arra, hogy nem kívánjuk ezen 
eljárást megzavarni), valószínűsíthetően a szaghatás kevesebb lesz, továbbá a komposztáló 
kapacitása meg fog nőni, így fogadni tudja majd a megnövekedett hulladékmennyiséget is. 

 

Miskolc, 2022. 04. 13. 

  

Tisztelettel, 

 

Dr. Szabó Attila 

okl. környezetmérnök 

ügyvezető 



 

 

 

1. sz. melléklet 

 

Banki bizonylat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. sz. melléklet 

 

Élővilág-védelmi tervfejezet 
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EGRI KOMPOSZTÁLÓTELEP 

 

 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY 
MEGHOSSZABBÍTÁSA 

ÉLŐVILÁG-VÉDELMI ÉRTÉKELÉS 
 

 

Eger Kőlyuk út, hrsz. 10536/5 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: 
 

 
 ……………………………... 

  Zalai Tamás 

  élővilág-védelmi és tájvédelmi szakértő 

  Szakértői engedély száma: SZ-006/2010. 
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Élővilág védelem 

1. Bevezetés 

A GEON System Kft. (3530 Miskolc, Görgey A. u. 8. F/4.) megbízást adott Zalai Tamás 

egyéni vállalkozónak, élővilág-védelmi és tájvédelmi szakértőnek (4060-Balmazújváros, 

Debreceni u. 139.) az ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Eger Kőlyuk út, 10536/5 hrsz. alatt üzemelő komposztáló 

telep egységes környezethasználati engedélyének meghosszabbításához szükséges élővilág-

védelmi értékelésével. 

Jelen dokumentum a komposztálótelep, illetve környezetének 2022. április 8-i élővilág-védelmi 

célú felmérését és az abból levonható következtetéseket dokumentálja. A vizsgálatot végző 

szakember: Zalai Tamás, élővilág-védelmi szakértői engedélyének száma: SZ-006/2010. 

 

2. A vizsgálat helyszíne 

A működő komposztálótelep Eger város belterületén, a központtól délre fekszik, ipari 

övezetben. Északról hulladékkezelő telep, délről, nyugatról és keletről ipari területek övezik. 

A terület és szomszédsága nem tartozik védett kategóriába, sem országos jelentőségű védett 

természeti területként, sem Natura 2000 területként nincs nyilvántartva. A területet közelében 

Országos Ökológiai Hálózati elem nem található. 
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Országos jelentőségű védett természeti területek és Natura 2000 területek elhelyezkedése a 

vizsgálati terület közelében 

Megjegyzés: piros körvonal: vizsgálati terület; kék terület: országos jelentőségű védett természeti terület; zöld terület: Natura 
2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu és http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/ 

 

 
Országos Ökológiai Hálózat elhelyezkedése a vizsgálati terület közelében 

Megjegyzés: piros körvonal: vizsgálati terület, Országos Ökológiai Hálózat: elemei: zöld terület: ökológiai folyosó, kék 
terület: pufferterület 

Forrás: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu   

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/
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A vizsgálati terület elhelyezkedése 

Megjegyzés: piros körvonal: vizsgálati terület 
Forrás: GoogleEarth   
 

3. Jelenlegi állapot 

A komposztálótelep területét, valamint a szomszédos területeket hazai vagy európai közösségi 

szintű természetvédelmi korlátozások nem érintik, nem tartoznak országos vagy helyi 

jelentőségű védett természeti területek közé, nem Natura 2000 besorolásúak. A legközelebbi 

országos jelentőségű védett természeti terület vagy Natura 2000 terület a vizsgálati területtől 

kilóméterekre található. 

A működő komposztálótelep és közvetlen környezetének szinte egésze az ember által 

évtizedekkel ezelőtt átalakított, és azóta intenzíven (hulladék-gazdálkodás, ipari tevékenység) 

használt terület. A környező természetes élőhelyek gyakorlatilag eltűntek, átalakultak, az 

antropogén hatás átstrukturálta, elszegényítette ezen területrészek élővilágát. A meglévő 

növényzet teljes egésze bolygatott, természetvédelmi értéket nem képviselő gyomos, ruderális 

társulás. A felmérések során kizárólag degradációt jelző növényfajokat találtunk, mint a 

pongyola pitypang (Taraxacum officinale) vagy a fekete üröm (Artemisia vulgaris). 
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A területen a terepi felmérések során az alábbi madárfajokat észleltük: 

Faj 
Természetvédelmi 

érték 
Státusza a területen 

fekete rigó (Turdus merula) 25 000 Ft táplálkozó 

szarka (Pica pica) - táplálkozó 

mezei veréb (Passer domesticus) 25 000 Ft táplálkozó 

A területbejárás során megállapítható volt, hogy a vizsgálati területen nem fészkel egyetlen 

madárfaj sem. 

4. Fényképek 

 
A működő komposztálótelep I. 
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A működő komposztálótelep II. 

 

 
A működő komposztálótelep III. 
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A működő komposztálótelep IV. 

 

5. Értékelés 

A működő komposztáló telep területén és annak környezetében releváns természeti értéket nem 

találtunk a felmérés során, jelenlétét nem is feltételezzük az ipari területi elhelyezkedés miatt. 

Az ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

üzemeltetésében lévő Eger Kőlyuk út 10536/5 hrsz. telken működő komposztáló telep 

működésének élővilág-védelmi szempontból nincs káros hatása, további üzemelésének 
nincs akadálya. 

 


