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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a 314/2005. 

(XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati 

eljárásról 

 

 

Ügy száma:  HE/KVO/02137/2021. 

Kérelmező: Terra-Vita Kft. (3300 Eger, Grónay u. 10.; KÜJ: 100264450) 

Ügy tárgya: A 3200 Gyöngyös, Gábor Dénes úti veszélyes és nem veszélyes hulladék komposztáló telepre 

vonatkozó BO/16/1229/2016. számú egységes környezethasználati engedély időbeli lejárta miatti teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

A tevékenységgel érintett terület: Gyöngyös 11205 hrsz. 

Előzmények: 

A Terra-Vita Kft. (továbbiakban: Engedélyes) a Gyöngyös, Gábor Dénes út 11205 hrsz. alatti telephelyén 

veszélyes és nem veszélyes hulladékok komposztálására vonatkozó, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által BO/16/10075-73/2016. számon 

kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2021. május 31. napjáig 

érvényes. 

A tevékenység jellemzői: 

A telephely a gyöngyösi ipari park területén helyezkedik el 33 377 m
2
 területen, ahol olajtartalmú veszélyes, 

és egyéb, nem veszélyes hulladékok komposztálásos ártalmatlanítása folyik, külső energia felhasználása 

nélkül. A telephely 1965 óta működik. Kommunális víztelenített és vizes szennyvíziszapok komposztálása 

1965, vágóhídról származó nem veszélyes hulladékok komposztálása az 1970-es évek, szénhidrogénekkel 

szennyezett veszélyes hulladékok komposztálása 1990 óta folyik. Korábban virágföld- és humusztrágya-

gyártás is zajlott a telephelyen, azonban 2005-ben a gyártó tevékenység megszűnt. 

 

A továbbiakban is kezelni kívánt hulladékmennyiség: 

1000 t/év veszélyes hulladék 

3400 t/év nem veszélyes hulladék 

 

A telephelyen az alábbi létesítmények találhatók: 

- Tehergépjármű-mérleg és mérlegház. 

- Komposztáló terek, betontálcák: 5 db, (4 x 320 m
2
, 1 x 760 m

2
). 

- A beton tálcákhoz 5 db csurgalékvíz-gyűjtő műtárgy tartozik, amelyek összes térfogata mintegy 70 

m
3
. Emellett van egy 20 m

3
 kapacitású tartalék gyűjtő. 
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A komposztáló tér maximális éves kapacitása (4x900 t és 1x1800 t) mintegy 5400 t. Az egyidejűleg 

kezelhető hulladékok mennyisége 2700 t. 

A telephelyen hulladékbeszállító és -leürítő gépjárművek közlekednek, továbbá a hulladékot homogenizáló, 

kezelő munkagép üzemel. 

A kezelendő veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítása a Terra-Vita Kft. tulajdonát képező 

konténeres (4- és 8 m3 kapacitású konténerekkel) vagy szippantó (8- és 10 m3-es tartállyal) gépjárművekkel 

történik, konténeres szállítmány esetén ponyvatakarást alkalmazva. 

 

Az eljárás során tápanyagforrásként mezőgazdasági hulladékok, szalma, fűrészpor, istálló és baromfitrágya, 

és Terra-Vita aktivátor kerülnek felhasználásra. A komposztálási folyamat lezajlását követően laboratóriumi 

vizsgálattal igazolható az intenzív lebomló folyamatok befejeződése, azaz az elérni kívánt cél 

megvalósulása. A hulladékok kezelésének (Terra-Vita aktivátoros komposztálás) eljárása a Magyar 

Szabadalmi Hivatalnál 73.952/DO számon bejegyzett szabadalom. 

 

Engedélyes a tevékenységét változatlan kapacitással és technológiai feltételekkel kívánja a továbbiakban is 

végezni. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. 04. 14. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 105 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a 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 eljárás megindításának ténye: 

A meglévő tevékenység a Khvr. 

- 1.számú melléklet 51. [Veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, 

lerakással, kémiai vagy biológiai eljárással ártalmatlanító létesítmény], 

- 2. számú melléklet 5.1. a) [Hulladékkezelés - Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy 

hasznosítása 10 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint: 

- biológiai kezelés], illetve 5.3. aa) [Hulladékkezelés - Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása 50 

tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési 

szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó 

tevékenységek kivételével:  - biológiai kezelés], 

- 3. számú melléklet 106. a) [Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai, biológiai eljárással 

ártalmatlanító létesítmény (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)- 10 t/nap 

kapacitástól]  

pontjába sorolható, melyek alapján Engedélyes BO/16/10075-73/2016. számon egységes 

környezethasználati engedélyt kapott. 

A Khvr. 20/A § (6) bekezdése „Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a 

tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel”. 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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Az engedély időbeli hatályának lejárta okán benyújtott kérelem és dokumentáció alapján az Ákr. 37. § (2) 

bekezdése értelmében 2021. április 14. napján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 21. § (2) és (4) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi 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 5 napon belül történő közterületen és a 

helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton HE/KVO/02137/2021. számon elérhető a Heves Megyei 

Kormányhivatal honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezést 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: 

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati 

engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység 

felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. 04. 20. 

 

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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