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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán 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/00557/2020. 

Kérelmező: Geosol Kft. (3273 Halmajugra, Külterület 07/130; KÜJ: 101836777) 

Ügy tárgya: a Geosol Kft. Halmajugra 07/21 és 07/48 hrsz. alatti ingatlanon  

folytatott nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárás 

A tevékenységgel érintett terület: Halmajugra külterület 07/21 és 07/48 hrsz. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Halmajugra, Visonta 

A tevékenység jellemzői: 

Előzmények: 

Kérelmező a Halmajugra 07/21 és 07/48 hrsz. alatti (G1) telephelyén (KTJ: 101685730) végzett nem 

veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységére – beleértve a hasznosításra irányuló tevékenységek 

összességét is – vonatkozóan, HE-02/KVTO/00013-6/2017. HE-02/KVTO/05013-4/2017, HE-

02/KVTO/04391-11/2018, HE-02/KVTO/00817-11/2019 és HE-02/KVTO/04270-11/2019. számokon 

módosított, 9122-13/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély 

érvényességi ideje: 2030. augusztus 31. 

Az engedélyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya előírta a kötelező felülvizsgálat 2020. augusztus 31-ig történő elvégzését. Az Envicare Kft. (3529 

Miskolc, Dessewffy u. 6.), mint a Kérelmező megbízottja a felülvizsgálati dokumentáció megküldése mellett 

teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatását kérelmezte a Környezetvédelmi Hatóságtól. 

 

A tevékenység célja: 

Tüzeléstechnikai és energetikai szempontból homogén összetételű, idegen anyagoktól mentes, magas 

fűtőértékű, gyártóműi bizonylattal ellátott, szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag (SRF) előállítása. 

 

A tevékenység leírása: 

A nem veszélyes hulladékokat közúti szállítójárművekkel, külső vállalkozók szállítják be. A hulladékok 

ömlesztett vagy bálázott formában, zárt szállítójárművel, esetenként ACTS konténerekben érkeznek a 

telephelyre. 

Az előkezelési tevékenység végzését megelőzően a beszállított hulladékok kísérő okmányainak átvételkori 

ellenőrzése, a telephelyen telepített 60 tonna teherbírású közúti hídmérlegen történő mérlegelése, 

nyilvántartásba vétele és kontrollminta vételezése történik. A fogadott hulladékoknak a telephelyre történő 
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belépéskor eleget kell tenniük a fogadható hulladékok minőségi paramétereinek. A hulladék idegenanyag 

tartalma nem haladhatja meg az 1 %-ot. A nem megfelelő hulladék szállítmányok átvétele elutasításra kerül. 

Az érkező hulladékok vagy közvetlenül a technológia elején létesített fogadó bunkerbe kerülnek leürítésre 

vagy a fedett hulladékaprító csarnokban kerülnek ideiglenesen betárolásra, illetve keveréssel történő 

előkondícionálásra. A bálázott hulladék bálabontás után homlokrakodó segítségével kerül a 

fogadóbunkerbe, vagy az előaprító berendezés felhordó szalagjára. Az előaprító elvégzi az anyag 100 mm 

alá aprítását. 

Az előaprító után egy mágneses leválasztó kiválasztja a mágnesezhető fémek nagy részét. Innen egy 

rostára kerül a hulladék, ami leválasztja a már megfelelő szemcseméretű anyagot, amit szállítószalag 

továbbít a technológia végéhez, ahol újra egyesül a másik anyagárammal. A még nem megfelelő méretű 

hulladék egy légosztályozóra kerül, ami leválasztja a nem éghető anyagok döntő részét (nem mágnesezhető 

fémek, kő, porcelán, cserép stb.). A technológiában az utóaprítást két utóaprító végzi, innen már megfelelő 

szemcsemérettel kerül az anyag az újabb mágnesszalag alá, ahol a még megtalálható vasfémek is 

kiválasztásra kerülnek. 

A hasznosító csarnokból kiszállító szalag fölé egy automatikus, a szállítószalag sebességéhez igazodó 

szórás teljesítményű poradagoló berendezés került felszerelésre, az adalékként használt anyagok 

(mészkőliszt, mészhidrát vagy dolomitőrlemény) egyenletes kijuttatása érdekében. Az adalékanyag 

mennyisége a feldolgozott és újrahasznosított hulladékmennyiség max. 0,1 %-a, amely az anyagminőség és 

a várható égetési adottságok, elvárások függvényében változik. Az adalékanyagok hozzáadása a vevők 

részéről érkező igény alapján történik. Ezért a késztermék kritériumához alapanyag specifikációt készítenek. 

Az „ATAMIX” termékcsalád tervezésénél a tüzelőanyag felhasználójának elvárásai szerint állítják össze a 

termék specifikációját. 

A technológia végén az előállított termék közvetlenül feladásra kerül a Mátrai Erőmű rendszerébe az átadó 

szalagon keresztül. Amennyiben az erőmű éppen nem igényel alternatív tüzelőanyagot, az ideiglenesen 

tárolásra kerül egy 700 m
3
-es puffertérben. Külső ipari megrendelés esetén (cementgyárak, erőművek) 

lehetőség van az anyagot közvetlenül szállítójárműre tölteni. 

A telephely megközelítése a 3-as főútról, a halmajugrai bekötőúton keresztül a Mátrai Erőmű Zrt. üzemi 

útjain, aszfaltozott műutakon történik. A be- és kiszállítási útvonalak a lakott településeket elkerülik. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. június 10. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 65 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. szerinti besorolása: 

- 2. sz. melléklet 5.3. b) pontja alapján: Nem veszélyes hulladékok 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, 
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1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével – bb) 

hulladék előkezelése égetés vagy együttégetés céljából. 

- 3. sz. melléklet 107. pontja alapján: Nem veszélyes hulladék hasznosító telep a) 10 t/nap 

kapacitástól. 

Az engedélyezett tevékenység kötelező felülvizsgálata okán a Khvr. 20/A § (4) bekezdésére figyelemmel 

benyújtott, környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és kérelem alapján az eljárás az Ákr. 37. § (2) 

bekezdése értelmében 2020. június 10. napján megindult. 

 

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 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 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közhírré tételéről. 

A dokumentációk és mellékleteik 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/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/00557/2020. 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: 2020. június 15. 

 

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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