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A Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán 

hatálya a

 

 

Ügy száma:  HE-02/KVTO/2857/2019.

Ügy tárgya: Az Egri Szennyvíztisztító

hulladékok hasznosítására (rothasztás) 

engedélyezési eljárás

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma:

Üzemeltető: Heves Megyei Vízmű Zrt.

Tulajdonos:  Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

 Felsőtárkány Község 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település

- telepítés helye: Eger 

- feltételezhetően érintett települések

A tervezett tevékenység előzményei, 

1. Előzmények: 

Az „Eger Város Szennyvíztisztító Telep

tárgyában” a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (Környezetvédelmi hatóság) előzetes vizsgálati eljá

folytatott le és az eljárást lezáró 

fejlesztésére vonatkozóan egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának 

szükségességét írta elő. 

2. A telepen jelenleg folytatott tevéke

Az 1998-ban épült, 19 700 m3/nap, 83 333 LE kapacitású Eger Város Szennyvíztisztító Telepének 

alaptevékenysége az Eger és vonzáskörzetében (Felsőtárkány, Ostoros, Novaj, Egerszólát, Egerszalók 

és Egerbakta) összegyűjtött alapvetően kommunális jelleg

technológiával. A szennyvíztisztítási folyamat 4 lépcsőben valósul meg amely során mechanikai tisztítás, 

biológiai tisztítás, biológiai tápanyag

gravitációs vezetéken kerül elvezetésre a befogadó felé. A tisztított szennyvíz befogadója az Eger patak. 

A szennyvíztisztítás során keletkező iszap illetve rácsszemét további kezeléséről a telephelyen saját 

technológiával gondoskodnak. 
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 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 – Efax: 

zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

KÖZLEMÉNY 

Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.

hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

/2019. 

Az Egri Szennyvíztisztító telep fejlesztése keretében biológiailag bontható nem veszélyes 

hulladékok hasznosítására (rothasztás) vonatkozó egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Eger belterület 9841 

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Felsőtárkány Község Önkormányzata 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések):  

feltételezhetően érintett települések: Andornaktálya 

előzményei, jellemzői: 

Eger Város Szennyvíztisztító Telep (3300 Eger, Kőlyuk út Hrsz.9841)

a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (Környezetvédelmi hatóság) előzetes vizsgálati eljá

z eljárást lezáró HE-02/KVTO/03674-22/2018. végzésben a szennyvíziszap kezelés 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának 

A telepen jelenleg folytatott tevékenység: 

ban épült, 19 700 m3/nap, 83 333 LE kapacitású Eger Város Szennyvíztisztító Telepének 

alaptevékenysége az Eger és vonzáskörzetében (Felsőtárkány, Ostoros, Novaj, Egerszólát, Egerszalók 

és Egerbakta) összegyűjtött alapvetően kommunális jellegű szennyvíz megtisztítása eleveniszapos 

A szennyvíztisztítási folyamat 4 lépcsőben valósul meg amely során mechanikai tisztítás, 

biológiai tisztítás, biológiai tápanyag-eltávolítás illetve fertőtlenítés történik. A tisztított szennyvíz 

itációs vezetéken kerül elvezetésre a befogadó felé. A tisztított szennyvíz befogadója az Eger patak. 

A szennyvíztisztítás során keletkező iszap illetve rácsszemét további kezeléséről a telephelyen saját 
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és Környezetvédelmi Főosztály 

Kormányrendelet (Khvr.) 

fejlesztése keretében biológiailag bontható nem veszélyes 

egységes környezethasználati 

) technológiai fejlesztése 

a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (Környezetvédelmi hatóság) előzetes vizsgálati eljárást 

a szennyvíziszap kezelés 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának 

ban épült, 19 700 m3/nap, 83 333 LE kapacitású Eger Város Szennyvíztisztító Telepének 

alaptevékenysége az Eger és vonzáskörzetében (Felsőtárkány, Ostoros, Novaj, Egerszólát, Egerszalók 

ű szennyvíz megtisztítása eleveniszapos 

A szennyvíztisztítási folyamat 4 lépcsőben valósul meg amely során mechanikai tisztítás, 

eltávolítás illetve fertőtlenítés történik. A tisztított szennyvíz 

itációs vezetéken kerül elvezetésre a befogadó felé. A tisztított szennyvíz befogadója az Eger patak. 

A szennyvíztisztítás során keletkező iszap illetve rácsszemét további kezeléséről a telephelyen saját 
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A szennyvíztisztítás melléktermékeként helyben keletkező, valamint a környező települések 

szennyvíztisztító telepeiről beszállított szennyvíziszapot préseléssel valamint szárítással előkezelik. Az 

előkezelt, préselt iszapot illetve iszap granulátumot jelenleg engedéllyel rendelkező külső vállalkozóknak 

adják át biogáz erőműbe, komposztálótelepre vagy továbbkezelő műbe. 

3. Tervezett tevékenység: 

A Heves Megyei Vízmű Zrt. az általa üzemeltetett Egri szennyvíztisztító telepen (hrsz.: 9841) a telep 

korszerűsítésének keretében a kommunális szennyvízkezelésből származó, biológiailag lebontható nem 

veszélyes hulladékok hasznosítását tervezi végezni. A hasznosítási folyamat során az előkezelt 

iszaphulladék rothasztásával biogázt állítanak elő, mellyel a telep energiaigényét minimalizálni tudják. 

4. Hasznosításra kerülő hulladékok köre: 

 

Azonosító Megnevezés Mennyiség 

19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap 125 000 t/év 

19 08 09 
olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő 

zsír-olaj keverék  
1 000 t/év 

Összesen: 126 000 t/év 

 

5. Kezelési művelet: 

Elősűrítés 

A kevert iszap tárolóból 1+1 db csigaszivattyú továbbítja a szennyvíztelepen keletkező iszapokat az 

iszap elősűrítő – elővíztelenítő – berendezésekre. kevert iszap elősűrítését 1+1 db gépi sűrítő biztosítja, 

a magasabb szárazanyag-tartalom eléréséhez polielektrolit adagolásával. A folyamat végén az iszap 

szárazanyag-tartalma eléri a 6%-ot. A 6 % szárazanyag-tartalmú iszap az elősűrítő gépből a sűrített 

iszap tárolóba hullik, ami a gépház födémje alatt épül ki. 

Az elősűrítés során leválasztott iszapvíz a szennyvíztisztító telepről nem kerül ki, mivel csurgalékvízként 

a szennyvíztisztítás műtárgyaiban kezelésre kerül. 

Amennyiben a szennyvíztelepen külső telephelyekről származó iszap fogadása történik, akkor az a 

magasabb – 16% feletti – szárazanyag tartalmú iszap a szállító járműből egy iszapfogadóba kerül, majd 

az egri iszappal összekeveredve a rothasztókba jut. 

Rothasztás 

Anaerob körülmények között különböző, speciális baktériumtörzsek a biológiailag lebontható szerves 

anyagokat egy komplex, többlépcsős folyamat során biogázzá alakítják. A keletkező biogáz két fő 

komponense a metán (kb. 60-65%) és széndioxid. Az iszap rothasztása során a szerves anyag kb. 45%-

a kerül lebontásra, ami megfelelő iszapstabilizációt eredményez. 

Egyenként 1300 m3 hasznos térfogatú vasbeton, szigeteléssel ellátott műtárgy épül. A rothasztók 

egymással párhuzamos üzemben működnek normál üzemben, azonban a sorba kapcsolásukra is 

lehetőséget biztosítanak. A kiépítendő rothasztók hengeres kialakításúak, falukat a folyadékszint alatt 1 

méterig műanyag vagy korrózióálló acéllemez borítja. A rothasztók keresztbe kötése lehetőséget nyújt 

arra, hogy az egyik a másikba áttölthető legyen. 
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Az anaerob rothasztáshoz mezofil hőmérsékleti tartomány biztosítanak. A 35-38°C fenntartásához 

szükséges hőigényt a gázmotorok hulladékhője, illetve szükség esetén a gázkazánok fedezik. A 

rothasztó teljes átkeverése biztosított. A biogáz a reaktorok tetején található gázdómban gyűlik össze, 

míg rothasztott iszap túlfolyással ürül az erre a célra kialakított tárolóba. 

Biogáz hasznosítása 

A rothasztókban képződő biogázt, mely általában 60-65% metánt tartalmaz, megfelelő tisztítási lépéseket 

követően gázmotorokba vagy gázkazánokba vezetve többek között a technológiai hőigények 

kielégítésére, elektromos energiatermelésre és a szolár szárító fűtésére használják fel.  

Az anaerob rothasztókban keletkező biogáz elsősorban elektromos energia termelésére fordítható, s 

egyben a keletkező hulladékhő a technológiai hőigények kielégítésére és az épületek fűtésére fordítható. 

Az elektromos energia termelése és a kapcsolt hőenergia termelése 1+1 db biogáz tüzelésű 

gázmotorban (190 kW) történik. A megtermelt elektromos energiát a telepi elektromos rendszerbe 

vezetik. 

A telep külső energia szükségletének további csökkentésére egy 200 kW névleges teljesítményű 

napelemet telepítünk a meglévő épületek tetejére. 

Rothasztott iszap kezelése 

Az anaerob rothasztókban kezelt szennyvíziszap a fermentáció lejátszódása után egy tárolóba kerül. A 

rothasztott iszap tároló egy 372 m3 hasznos térfogatú vasbeton medence, amely 3 napos tartózkodási 

időt tesz lehetővé, így biztosítja a rothasztott iszap egyenletes feladását a víztelenítő berendezésekre. A 

tárolót búvárkeverővel látják el, ami megakadályozza az iszap kiülepedését, illetve az iszappal elvett 

biogáz is távozik a lassú keverés hatására. A tárolóból az iszapot 1+1 db szivattyú továbbítja a 

víztelenítő berendezésre. A rothasztott iszaptároló fedett, levegőjét aktív szenes szűrővel kezelik. 

A rothasztott iszap víztelenítését 1+1 db csigaprés biztosítja, melynek teljesítményét polielektrolit 

adagolással növelik. víztelenített iszap szárazanyag-tartalma eléri a 20%-ot, tervezett értéke 22%. A 

szűrletvizet a tervezett víztelenítő gépház alatt kiépülő csurgalékvíz átemelő aknába vezetik 

gravitációsan, ahonnan a szennyvíztisztítási technológia levegőztető műtárgya előtt elhelyezett 

osztóműbe szivattyúzzák. A víztelenített iszapot egy zárt csigarendszer továbbítja a szolár szárító 

csarnok felé. 

Szolár szárítás 

A szolár szárító az iszapkezelés fejlesztésének egy fontos része, mivel a szárító a víztelenített iszap 

térfogatának jelentős csökkentését biztosítja. A szolár szárító alkalmas arra, hogy a szennyvíztelepen 

keletkező iszap szárítását elvégezze akkor is, ha az előzőleg nem került be a rothasztókba. 

A három szolár csarnok egymás mellett helyezkedik el párhuzamosan. Egy csarnok 90 m hosszú és 12 

m széles, így a szárítás 3240 m2 alapterületen valósulhat meg. A szolár szárítás hőigényét a napenergia 

biztosítja, ezért a tüzihorganyzott acél szerkezetű csarnokok burkolata magas fényáteresztő képességű 

üvegből készül. A biogáz vonalról származó, várhatóan 200 kW-nyi hőenergiát a csarnok fűtésére 

használjuk fel. A csarnokokban a téli üzemben lehetőség van elektromos működésű termoventilátorok 

működtetésére, amivel a napsugárzás hiányában a szárítási teljesítmény növelhető. 
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A víztelenítő berendezésből egy zárt csigarendszeren keresztül jut az iszap a szolár szárító csarnokba. 

Az iszap keverését és mozgatását csarnokonként egy-egy iszapmenedzser végzi, amely egy 

futómacskával ellátott, kerettartóra szerelt keverő, forgató és szállító berendezés. 

A szárított iszap várható szárazanyag-tartama éves átlagban 50% körüli, amely nem szagos, a 

mezőgazdasági felhasználás mellett energetikai célokra, égetésre is hasznosítható. A szárított iszap 

kitermelése homlokrakodóval történik. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2019. július 6. 

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 környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (Khvr.) 2. számú mellékletének 5. [Hulladékkezelés, 5.3. 

Nem veszélyes hulladékok c) kizárólag anaerob lebontással történő kezelése 100 tonna/nap kapacitáson 

felül] pontjába tartozik. Kérelmező 2019. július 5. napján előterjesztett kérelme alapján az eljárás 2019. július 

6. napján megindult. 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 21. § (2) bekezdés a) pontja, illetve a (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. 
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A kérelem, illetve a HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú határozat megtekinthetők 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-02/KVTO/02857/2019. számon, a keltezés napját 

követő 30 napig. 

 

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: 

- megadja az egységes környezethasználati engedélyt, 

- a kérelmet elutasítja. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. július 10. 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

 

 dr. Kovács Melinda 

 kormánytisztviselő 
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