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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

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

 

Ügy száma:  HE/KVO/01000/2022. 

Engedélyes: NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.) 

Ügy tárgya: Az Eger, 10536/5 hrsz. alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladék hasznosítási  

(komposztálás) tevékenységre vonatkozó, HE-02/KVTO/00894-20/2017. számú egységes 

környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárás 

A tevékenységgel érintett terület: Eger 10536/5 hrsz. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa: Eger  

 

Előzmények: 

Engedélyes az Eger 10536/5 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítása 

(komposztálás) vonatkozóan, HE-02/KVTO/04119-2/2017. számon módosított, HE-02/KVTO/00894-

20/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje: 

2022. április 30. 

 

Engedélyes, mivel a tevékenységét tovább kívánja folytatni, a meghatalmazottjaként eljáró GEON System 

Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4. em. 1.) az általa elkészített felülvizsgálati dokumentáció 

megküldése mellett az egységes környezethasználati engedély és a belefoglalt hulladékgazdálkodási és 

levegőtisztaság-védelmi engedély megújítását kérelmezte a Környezetvédelmi Hatóságtól. 

 

A tevékenység leírása: 

A komposztáló telepre beszállítandó szerves hulladék parkfenntartási zöldhulladékból, a szelektíven gyűjtött 

lakossági biohulladékból, valamint az élelmiszeriparban és könnyűiparban keletkező egyéb komposztálható 

hulladékból tevődik össze. A technológia célja a beszállított nem veszélyes hulladékok komposztálása, 

termékké történő hasznosítása.  

A kezelésre átvenni kívánt hulladékok együttes mennyisége maximum 2 200 t/év 

A beérkező hulladékok előkezelő téren egyidejűleg tárolható mennyisége: 1 440 m
3
 

- zöldhulladékok: 720 tonna 

- egyéb szerves hulladék: 864 tonna 

A hulladékok komposztálására 2 db prizma áll rendelkezésre 6 ciklus erejéig. 1 prizmába 1 ciklus alatt 

(zöldhulladékok esetében 7 hetes érési ciklus, egyéb szerves hulladékok esetében 12 hetes érési ciklus) 

371,1 m
3
 hulladék beépítésére van lehetőség. A prizmák egyenként 32,2 m hosszúak, magasságuk 2,5 
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méter. A prizmákat trapéz alakúra alakítják ki, úgy hogy a talpszélessége 6,2 méter, a koronaszélessége 2,9 

méter legyen. A prizma keresztmetszete így 11,3 m
2
. 

Egy prizmában a hulladékok mennyisége: 

- Zöldhulladékok 371,1 m
3
 x 0,5 t/m

3
 ≈ 185,5 t/prizma 

- Egyéb szerves hulladékok 371,1 m
3
 x 0,6 t/m

3
 ≈ 222,7 t/prizma 

 

A technológia főbb lépései: 

1. Hulladék beszállítása, átmeneti tárolása 

2. Hulladék előkezelése 

- Válogatás 

- Aprítás 

- Homogenizálás 

3. Komposztálás 

- Prizmák kialakítása az érlelő téren 

- Hőmérő és oxigén szondák behelyezése 

- Érlelés (zöldhulladékok esetén 7 hét, egyéb szerves hulladékok esetén 12 hét) 

- Prizmák lebontása 

4. Utóérlelés, utókezelés 

- Komposzt rostálása 

- Utóválogatás 

5. A komposzt minősítése, elszállítása (a nem minősített komposztot hulladéklerakó takarásához 

használják fel) 

 

A komposztáló létesítmény három egységre osztható: 

- Előkezelő tér: a hulladék gyűjtése, illetve előkezelése történik. 

- Érlelő tér: a komposztálás intenzív szakasza zajlik le. 

- Utóérlelő tér: a komposzt utóérlelése megy végbe, valamint szükség esetén a kész komposzt végső 

kezelése (rostálás, utóválogatás). 

1. Előkezelő tér: Hossza: 32,27 m; Szélessége: 18,00 m 

Az előkezelő tér névleges nagysága 580,8 m
2
. Az előkezelő területen helyezik el a beszállított szerves 

hulladékokat. A beszállított hulladékok 480 m
2
-en ömlesztve illetve 20 m

2
-en 10 db 5 m

3
-es 

konténerben kerülnek tárolásra. Az ömlesztve tárolható beérkező hulladék 3 m magas halomban kerül 

elhelyezésre. Az előkezelő tér erre a célra kialakított nagyjából 100 m
2
-es területén történik továbbá a 

beérkező hulladékok előkezelése is (aprítás, homogenizálás). 

2. Érlelő tér: Hossza: 32,27 m; Szélessége: 18,00 m 

Az aprított, homogenizált hulladékot homlokrakodó segítségével az 580,8 m
2
 területtel rendelkező 

komposztáló felületre helyezik, ahol prizmákba rendezik. A komposztálás nyílt téri forgatásos eljárással 

történik, mely során az érlelési folyamat teljes egészében a szabadtéri prizmákban megy végbe, 

nagyobb műszaki ráfordítás és energia bevitel nélkül. A prizmákat időközönként a jobb levegőztetés és 

gyorsabb érlelés érdekében átforgatják 

3. Utóérlelő tér: Hossza: 32,27 m; Szélessége: 18,00 m 

A mintegy hét hetes intenzív érési szakasz után a komposzt az utóérlelő térre kerül. Itt további 1 hét 

utóérlelés javasolt. A komposzt utóérlelése az 580,8 m
2
 névleges nagyságú utókezelő téren nyitott, 

nem levegőztetett rendszerben történik. Az átlagos betöltési magassága 3 méter. 
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Az utóérlelés befejeztével teljesen kész, érett komposztot kapunk, amelyből a nagyobb méretű idegen 

agyagot (fémet, műanyagot, üveget, stb.) kiválogatnak. A manuális válogatást követi a komposzt 

rostálása. A rostálás után a komposzt további felhasználásra azonnal alkalmas. A rostán fennmaradt 

darabok a komposztálás során oltóanyagként újra felhasználhatóak. 

 

A technológiában keletkező csurgalékvizet a komposztáló telep É-ÉNY-i oldalán kialakított, burkolt 

medrű árok gyűjti össze és vezeti el a csurgalékvíz gyűjtő medencébe. Az összegyűlt csurgalékvizet 

nedvesítés céljából szükség esetén visszalocsolják a kialakított prizmákra. 

 

Teherforgalom: 

A kezelés során a hulladék beszállításából és a kész komposzt kiszállításából eredően a járatok 7:00 – 

18:00 óra közötti időszakban közlekednek, 250 munkanapon. Ez alapján egy nap átlagosan kb. 1,5 db (~2 

db) 10 tonna teherbírású tehergépkocsi közlekedik, ami levegőtisztaság-védelmi szempontból (oda-vissza 

hatás) átlagosan 4 tehergépkocsit jelent naponta. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. március 31. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján 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: 

Az engedélyezett tevékenység a Khvr. 2. számú melléklet 5. Hulladékkezelés 5.3. [Nem veszélyes 

hulladékok b) hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek 

összessége 75 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: ba) biológiai kezelés] pontjába sorolható, ezért egységes környezethasználati 

engedély köteles. 

A Khvr. 20/A. § alapján: „(6) 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.” 

„(7) A felülvizsgálathoz kapcsolódó adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell benyújtani, 

amely lehetővé teszi a környezetvédelmi hatóság számára - különösen a kibocsátások vonatkozásában - a 

létesítmény működésének a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett elérhető 

legjobb technikákkal és az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel való 

összehasonlítását.” 

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta okán, a Khvr. 20/A § (7) bekezdésére 

figyelemmel benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az eljárás az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 

2022. március 31. napján megindult. 
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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 elérhetőségét, 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, a felülvizsgálati dokumentáció és mellékletei elektronikus formátumban elérhetők a Heves Megyei 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/001000/2022. számon, 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: 

- megadja, vagy módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, 

- a kérelmet elutasítja, vagy visszavonja az engedélyt. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. április 5. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

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

 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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