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KÖZLEMÉNY 

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó 

eljárásról 

 

 

Ügy száma:  HE/KVO/00721/2020. 

Ügy tárgya: a Heves Megyei Vízmű Zrt. HE-02/KVTO/02857-26/2019. számú egységes 

környezethasználati engedélyének módosítására irányuló eljárás 

 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Eger belterület 9841. hrsz. 

Üzemeltető: Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) 

Tulajdonos:  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Felsőtárkány Község Önkormányzata 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések):  

- telepítés helye: Eger 

- feltételezhetően érintett települések: Andornaktálya 

 

A tervezett tevékenység előzményei, jellemzői: 

Előzmények: 

A Heves Megyei Vízmű Zrt (3300 Eger Hadnagy u. 2.; KÜJ: 100218279) – a továbbiakban: Engedélyes – 

az Eger, Kőlyuk út 9841 hrsz. alatti szennyvíztisztító telepen történő nem veszélyes hulladékok 

hasznosítása - iszaprothasztás, biogáz termelés - tevékenységre vonatkozóan egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2024. augusztus 31. napjáig érvényes. 

Engedélyes a beépítésre kerülő technológiában módosításokat kíván végezni, ezért 2020. július 3-án az 

egységes környezethasználati engedélye és a belefoglalt levegőtisztaság-védelmi engedély módosítását 

kérte. 

A technológiában tervezett módosítások: 

- Kismértékben módosultak a biogáz hasznosítására beépítésre kerülő gázmotorok és kazánok 

teljesítményadatai. 

- A két kazánhoz közös gyűjtőkémény kerül kialakításra (P7 jelű pontforrás). 

- A szolár szárító három szárítócsarnok helyett két csarnokból fog állni változatlan alapterület, 

kapacitás és technológia mellett. 

- A gázelőkészítő berendezéseknél a kéntelenítő gázmosó és a sziloxán szűrő helyett egy mindkét célt 

szolgáló aktívszenes gáztisztító szűrő kerül beépítésre. 
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Az eljárás megindításának napja: 2020. július 4. 

Tárgyi beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint 

hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet) 1. számú mellékletének 2. pontjában [Szennyvízkezelési 

projektek] 30. alpontjában [Eger város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító 

telep korszerűsítése] felsorolásra került. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt beruházás. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 30 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás megindításának ténye: 

A tervezett tevékenység a Khvr. 2. számú mellékletének 5. [Hulladékkezelés, 5.3. Nem veszélyes 

hulladékok c) kizárólag anaerob lebontással történő kezelése 100 tonna/nap kapacitáson felül] pontjába 

tartozik.  

A Khvr. 20/A. § (9) bekezdése kimondja: Ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy az egységes 

környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználó 

részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (10) bekezdésben foglaltak szerint járhat el. 

A Khvr. 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati 

engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek 

megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

Kérelmező 2020. július 3. napján előterjesztett kérelme alapján eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság 

előtt. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 25/B. § (2) bekezdés a), b) pontjai figyelembevételével, a 21. § (4) 

bekezdés szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a 

www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő 

hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. 

A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül történő közterületen és a 

helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

 

A kérelem megtekinthető nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az érintett önkormányzat 

jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/Ügyintézés/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon HE/KVO/00721/2020. számon, a keltezés napját követő 30 

napig. 

 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/�gyint�z�s/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/�gyint�z�s/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon 

belül. 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

- módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, 

- a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. július 7. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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