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vonatkozó egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi felülvizsgálati eljárása 

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

I. Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (3300 Eger, Malomárok u. 28.; KÜJ: 100198889, a 

továbbiakban: Engedélyes) részére az Eger, Malomárok u. 28. sz. alatti Fűtőmű telephelyen 

(KTJ:100330826) végzett tevékenységhez (KTJlétesítmény: 101611681) kiadott BO/16/1230-11/2016. 

számon kijavított és HE-02/KVTO/04880-6/2017. számon módosított BO/16/1230-9/2016. számú 

egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi felülvizsgálatát a Rendszertechnika Fejlesztő 

Kft. (1088 Budapest, Vas u. 15/b.) által készített, 2021. március 31-i keltezésű környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentációban és annak kiegészítésében foglaltak alapján 

 

jóváhagyom, 

 

és ezzel egyidejűleg a tevékenységre vonatkozó BO/16/1230-11/2016. számon kijavított és HE-

02/KVTO/04880-6/2017. számon módosított BO/16/1230-9/2016. számú egységes 

környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak tekintetében 

 

módosítom. 

 

1. Az alaphatározat I. fejezetben Az engedélyezett névleges kapacitás értékét 73,804 MW-ról 73,664 

MW összes bemenő hőteljesítményre módosítom. 

2. Az alaphatározat I. fejezetben A tevékenység 314/2005. (XII. 25.) Korm rendelet „R” szerinti 

besorolása: bekezdésben az -1. számú melléklet 28. a) pontja szerint: „Hőerőmű, egyéb égető 

berendezés – 20 MW villamos teljesítménytől hőerőműveknél” besorolást törlöm. 

3. Az alaphatározat I. fejezetének 1) pontjában A tevékenység helye és területigénye: bekezdésben a 

telephely területét 7771 m
2
-ről 11432 m

2
-re módosítom. 
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4.  Az alaphatározat I. fejezetének 1) pontjában A tevékenység volumene: bekezdésben a 73,804 MW 

értéket 73,664 MW összes bemenő hőteljesítményre módosítom. 

5. Az alaphatározat I. fejezetének 2) Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb 

technikának való megfelelés az engedélyezési dokumentáció alapján megnevezésű pontjában a 

Felhasznált anyagok mennyisége táblázatot törlöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:  

Felhasznált anyagok mennyisége a felülvizsgált időszakban: 

Anyag megnevezése 2015 2016 2017 2018 2019 

Vásárolt földgáz [m
3
] 11 418 958 10600781 5 543 693 4 070 824 4 948 675 

Vásárol villamosenergia [kWh] 482 229 497 089 525 111 477 828 406 400 

Víz (ipari és szociális) [m
3
] 3 107 3382 2499 2326 2529 

 

6. Az alaphatározat I. fejezetének 2) Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb 

technikának való megfelelés az engedélyezési dokumentáció alapján megnevezésű pontjában Az 

EVAT Zrt. által termelt éves hőmennyiség táblázatot törlöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:  

Az EVAT Zrt. által termelt éves hőmennyiség a felülvizsgált időszakban: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Hőtermelés (GJ) 129 604 157 059 148 343 97 989 126 458 

 

7. Az alaphatározat I. fejezetének 2) Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb 

technikának való megfelelés az engedélyezési dokumentáció alapján megnevezésű pontjában 

Hőtermelő berendezések műszaki adatai táblázatot törlöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:  

Hőtermelő berendezések műszaki adatai: 

Tüzelő- 
berendezés 

T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 

Gyártó 
Láng 

Gépgyár 
Budapest 

Láng 
Gépgyár 
Budapest 

Dorogobzss
zkij 

kazángyár 
(Szu.) 

Dorogobzss
zkij 

kazángyár 
(Szu.) 

CERTUSS 
ASTEBO 
(HOVAL) 

Bosch 

Típus HF 7/12 HF 7/12 KVGM-20 KVGM-20 Junior 500 
HW-I 

34/25 HTE 
UT-M 46 

 
forróvizes 

kazán 
forróvizes 

kazán 
forróvizes 

kazán 
forróvizes 

kazán 
gyors 

gőzfejlesztő 
forróvizes 

kazán 
forróvizes 

kazán 

Teljesítmény 
(MWth) 

8,14 8,14 23,26 23,26 0,364 2,5 8,0 

gyári szám 5594 7490 3058 3066 14258 142477 132010 

Gyártás 1972 1977 1978 1978 2014 2014 2018 

Üzembe 
helyezés éve 

1973 1977 1984 1984 2015 2015 2019 

Tüzelőanyag földgáz földgáz földgáz földgáz földgáz földgáz földgáz 

Kazánhatásfok 
% 

88 88 91 91 - 91,8 91 

Gőz termelés 
t/h 

- - - - 0,5 - - 

Víz/Gőz 
hőmérséklet 
o
C 

115 130 130 130 - 110 120 

Víztérfogat m
3
 30 30 27 27 - 4,5 - 
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Tüzelő- 
berendezés 

T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 

Üzemi nyomás 
(bar) 

12 12 24,52 24,52 10 16 16 

Próbanyomás 
(bar) 

15 15 28 28 - 25 29,6 

Gázégő        

Gyártó TÜKI TÜKI TÜKI TÜKI CERTUSS 
WEISTHA

UPT 
WEISTHAU

PT 

Típusa 
TÜKI LNG-

X 8,5 
TÜKI LNG-

X 8,5 
BG-20-2s BG-20-2s 

JUNIOR 
500 EG 

WMG 
30/2-A/ZM 

WMG 50/2-
A ZM-NR 

Gyártás éve 1995 1995 1992 1992 2014 2014 2018 

Teljesítmény 
max. kWth 

8500 8500 25000 25000 364 3800 11000 

Szabályozás 
módja 

SATRONIK 
automatika 

SATRONIK 
automatika 

SATRONIK 
automatika 

SATRONIK 
automatika 

automatika automatika automatika 

Gyújtás módja 
automata 
vezérelt 

automata 
vezérelt 

automata 
vezérelt 

automata 
vezérelt 

automata 
vezérelt 

automata 
vezérelt 

automata 
vezérelt 

Gáz névleges 
nyomása (bar) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Gázmennyiség 
szabályozási 
módja 

állítómotor-
ral vezérelt 

állítómotor-
ral vezérelt 

állítómotor-
ral vezérelt 

állítómotor-
ral vezérelt 

állítómotor-
ral vezérelt 

állítómotor
-ral 

vezérelt 

állítómotor-
ral vezérelt 

Égési levegő 
ventilátor 
típusa 

Blokkégő Blokkégő Blokkégő Blokkégő  Blokkégő Blokkégő 

Ventilátor 
kapacitás m

3
/h 

8100 8100 13200 13200 350 2400 8000 

NOx-osztály 
EN 676 szerint 

- - - - - - 
Csökkentett 

NOx 

8. Az alaphatározat I. fejezetének 2) „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb 

technikának való megfelelés az engedélyezési dokumentáció alapján” pontjában „A 

létesítmény/tevékenység ismertetése” rész utolsó bekezdésében a VPP ENERGY Erőmű-üzemeltető 

és Kereskedelmi Zrt-t CHP-ERŐMŰ Kft-re módosítom. 

9. Az alaphatározat I. fejezetének 2) „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb 

technikának való megfelelés az engedélyezési dokumentáció alapján” pontjában „Az elérhető legjobb 

technikának való megfelelés” részében foglaltakat teljes egészében törlöm és helyette az alábbiakat 

szerepeltetem:  

A felülvizsgálati dokumentációban megállapításra került, hogy a tevékenységre alkalmazható elérhető 

legjobb technika meghatározásánál a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 

elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelő berendezések 

tekintetében történő meghatározásról szóló, a 2017/1442 számú végrehajtási határozatban foglaltak 
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szolgálnak alapul. A 2017/1442 számú végrehajtási határozat mellékletében az alkalmazási kör 

szerint „Ezek a BAT következtetések a 2010/75/EU irányelv I. mellékletében meghatározott alábbi 

tevékenységekre vonatkoznak: Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW teljes névleges bemenő 

hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben, kizárólag amennyiben ez a tevékenység legalább 50 

MW teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésekben történik.” 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Engedélyes a hőenergia termelő tevékenységét kizárólag 

50 MW névleges bemenő hőteljesítmény alatti tüzelőberendezések működtetésével végzi, mely 

alapján a 2017/1442 számú végrehajtási határozatban foglalt BAT-következtetések nem terjednek ki a 

Fűtőműben folytatott tevékenységre. 

A felülvizsgált tevékenység vonatkozásában az elérhető legjobb technikák alkalmazása esetén a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 9. mellékletében foglalt kritériumokat kell 

figyelembe venni. 

Engedélyes az alábbi intézkedéseket alkalmazza az elérhető legjobb technikának való megfelelés 

érdekében: 

 Az EVAT Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága még nem rendelkezik környezetközpontú 

irányítási rendszerrel, és minőségirányítási rendszerrel sem. 

Azonban tevékenysége során törekszik arra, hogy: 

 a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 

 megelőzze a környezetszennyezést, valamint 

 kizárja a környezetkárosítást. 

Területén a környezetszennyezést előidéző rendellenes események az üzemeltetési és 

karbantartási utasítások betartásával megelőzhetők. Az EVAT Zrt. Távhőszolgáltatási 

Igazgatósága a létesítményének üzemeltetése során arra törekszik, hogy a megvalósított 

műszaki, szervezési, és gazdasági intézkedései a környezetvédelmi megelőzést is szolgálják, 

amelyek révén megakadályozható vagy legalább minimalizálható a tevékenységéből származó 

szennyezőanyag bejutása a felszín alatti vízbe vagy földtani közegbe. A váratlan, rendkívüli 

esemény bekövetkezése esetén a szennyezések felszámolására a megfelelő eszközök és 

anyagok a helyszínen rendelkezésre állnak. 

 Csak közcsatornára történik szennyvíz kibocsátás a semlegesítő medencén keresztül. 

Kibocsátás előtt a labor vizsgálatot végez és csak előírásnak megfelelő szennyvizet engednek ki 

a csatornára. 

 A légszennyező anyag kibocsátást (SO2, CO, NOx, CO2) az engedélyben és a hatályos 

jogszabályokban előírt gyakorisággal, akkreditált szervezettel vizsgáltatják, EN szabványokat 

alkalmazva. A vizsgálatok a vonatkozó szabványoknak megfelelnek. 

 A technológiai berendezés működésének rendszeres ellenőrzése és karbantartása biztosított. A 

fosszilis tüzelőanyagok közül a legjobb környezeti profillal rendelkező földgáztüzeléssel 

üzemelnek a kazánok. 

 A légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében a technológia folyamatát és a 

berendezéseket rendszeresen ellenőrzik és karbantartják. Az új kazánra alacsony NOX 

kibocsátású égő került (BOSCH UT-M 46 forróvizes kazán). 

 A felhasznált földgáz tüzelőanyag jellemzését és az ehhez szükséges vizsgálatokat az elosztó 

hálózat üzemeltetője az FGSZ Zrt. végzi elosztó állomásonként, és garantálja a földgáz 

tüzelőanyag technológiához, tüzelőberendezéshez megfelelő optimális értékeit. 
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 A kibocsátások minimalizálása érdekében a kazánok égőit rendszeresen ellenőrzik, illetve 

karbantartják. A kazánok működését a hőigény szerint optimalizálják, hogy a kazánok minél 

inkább normál üzemeltetési feltételek között működjenek. 

 A társaság önellenőrzésre nem kötelezett, de vízbe történő kibocsátásokat szennyezés 

megelőzés céljából évente többször akkreditált szervezettel vizsgáltatják. 

 A primer rendszer hőtágulásából adódó tágult vizet szükség esetén pótvízként újrahasznosítják. 

 Az alkalmazott energiatermelő tevékenység jellemzően kevés szennyvízképződéssel jár, 

jellemzően a vízkezelési technológiákból származnak, mint az RO rendszerből származó 

koncentrátum és az ioncserélő regenerálása során, ezeknek a vizeknek jellemzően a sótartalmuk 

magasabb. A szennyvizet közcsatornára vezetik, ezzel teljesítik a BAT elvárásokat. 

 A kazánok működtetése során kizárólag a karbantartások alkalmával keletkezik ártalmatlanításra 

küldött hulladék. 

 A létesítmény a zajtól védendő lakóterületekhez közel helyezkedik el. A telephelyen 

zajkibocsátás szempontjából az egyes technológiai egységek hangtompítókkal felszereltek, vagy 

zajcsökkentő burkolattal vannak ellátva. A rendszeresen végrehajtott karbantartások a 

zajkibocsátás szinten tartását is szolgálják. 

 Az egyes kazánok működéséhez kapcsolódóan számítógépes vezérlő rendszer került 

kialakításra.  

 Az üzemelési időt minimálisra korlátozzák (automatizálás). 

 Nem üzemeltetik az aláfúvó ventillátorokat. 

 Újj kazánoknál csökkentett teljesítményű szivattyúkat alkalmaznak. 

 Leszerelték a megszűnt gőzkazán ventillátorát. 

 A kéményeknél zajgátló szerkezetet használnak. 

 Egyedi TÜKI égőket használnak. 

 Zajcsillapító burkolat került a füstelszívó ventillátorokhoz és a szellőzőkhöz. 

 A korábbi szivattyúk zajszegény gyártmányúra cserélése. 

 Az új kazán telepítésével zajcsillapító dob került beépítésre a füstgázelvezető rendszerbe. 

 

10.  Az alaphatározat I. fejezetének 3) „A tevékenység által okozott környezetterhelések és 

igénybevételek” pontjának „Levegő” megnevezésű részét teljes egészében törlöm és helyette az 

alábbiakat szerepeltetem: 

Levegő: 

Levegőminőség: 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet 1. számú melléklete Egert a 11. Kijelölt városok zóna levegőminőségi csoportba sorolja. Az 

Eger É-i részén található, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) részeként működő 

Malomárok úti mérőállomás 2019. évre vonatkozó adatai alapján a terület becsült levegőminőség 

állapota a kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid légszennyező komponensek éves átlagát 

tekintve kiváló, a nitrogén-dioxid, ózon, PM10 légszennyező komponensek éves átlaga tekintetében jó. 

A város alap légszennyezettséget döntően a közúti közlekedés (65-75%), valamint a lakossági 

fűtőberendezések kibocsátásai illetve kismértékben az ipari kibocsátás adja. 
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A tevékenységből eredő környezetterhelés és – igénybevétel jellege 

 

 Hőtermelés: a városi távhő előállítását összesen 73,664 MW bemenő hőteljesítménnyel 

rendelkező 6 db földgáztüzelésű kazán és egy gyors gőzfejlesztő biztosítja. 2018 év végén az 

FK2 jelű, HF 7/12 típusú 8,4 MW hőteljesítményű forróvízkazán elbontásra került, helyére egy 

BOSCH UNIMAT UT-M 46 típusú 8,0 MW hőteljesítményű 16 bár üzemi nyomású forróvízkazán 

került telepítésre, valamint a gyorsgőzfejlesztő, illetve az FK1 jelű forróvízkazán 

füstgázelvezetése módosult. A módosítások következtében a három kazán füstgázelvezetése 

továbbra is egy helyen a meglévő épített téglakéményen, viszont 3 különböző méretű 

béléscsövön keresztül történik. A fejlesztés során 2 új pontforrás került kialakításra (P5 P6 

jelűek). A két db KVGM-20 típusú forróvizes kazán (T06, T07) működése 2015.09.11.-óta 

szünetel. 

A Fűtőmű tevékenységéből adódóan tüzeléstechnikai eredetű levegőterheléssel kell számolni. A 

levegőterhelést okozó kibocsátások közül a nyersanyag elégetése során keletkező füstgáz szén-

monoxid, nitrogén-oxid és kén-dioxid tartalma okozza a légszennyezést. 

 Szellőztetés: a természetes szellőztetés nyílászárókon keresztül történik, az üzemi és irodai 

légtérben is biztosított. A szellőztetéshez ventilátorokat a kazánházban és a gázmotor-házban 

használnak. Az épület tetején vannak a mesterségesen kiképzett szellőző rendszerek felületei.  

 

A felülvizsgálat időszaka (2015-2019) alatt működő légszennyező technológiák az alábbiak:  

Légszennyező technológiák 

Száma Megnevezése Típusa Minősítése 
Mértékadó 

teljesítménye 

Kapcsolódó  
tüzelő- 

berendezések 

Kapcsolódó 
légszennyező 

források 

1 

Hőtermelés 
(gyorsgőzfejlesztő) 

Tüzelés 
technológia, 
az 53/2017 
(X.18.) FM 
rendelettel 

szabályozva 

meglévő 

0,5 t/h gőz, 
0,364 MWth 

T08 P05 

Hőtermelés (forróvíz 
kazánok) 

73,3 MWth 
T04, T05, T06, 
T07, T09, T10 

P01, P02, 
P03, P04, P06 

 

A telephelyi energiatermeléshez kapcsolódó légszennyező pontforrások illetve paraméterei az 

alábbiak:  

Forrás 
azonosító 

Forrás 
megnevezése 

Mértékadó 
teljesítmény 

(MWth) 

Kapcsolódó 
berendezés 
azonosítója 

Forrás 
magassága 

(m) 

Forrás 
kibocsátási 
felülete (m

2
) 

P01 
forróvíz kazán 

kéménye 
8,0 T10 30 0,636 

P02 
forróvíz kazán 

kéménye 

8,14 T04 
30 2,67 

8,14 T05 

P03 
forróvíz kazán 

kéménye 
23,26 T06 30 2,67 

P04 
forróvíz kazán 

kéménye 
23,26 T07 30 2,67 

P05 
gyorsgőz 
fejlesztő 
kéménye 

0,364 T08 30 0,071 

P06 
forróvíz kazán 

kéménye 
2,5 T09 30 0,196 
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A felülvizsgálat időszaka alatt üzemelő berendezések és pontforrások légszennyezőanyag 

kibocsátásai az alábbiak: 

Pontforrás és kapcsolódó 
tüzelőberendezés 

Mérés éve 

Légszennyező anyag 

CO 
(mg/m

3
) 

NOx 
(mg/m

3
) 

SO2  
(mg/m

3
) 

CO2 
(tf%) 

P01 UT-M 46 kazán T10 2019.02. <1,4 85,7 <3,3 9,59 

Kibocsátási határérték 
(II. kategóriájú tüzelőberendezés) 

100 100 35 - 

P02 

HF 7/12. kazán T04 

2016.12. <1,3 190,1 <3,1 10,42 

2017.12. <1,3 256 <3,1 10,34 

2018.02. <1,3 241 <3,1 10,45 

HF 7/12. kazán T05 
2019.02. <1,4 235 <3,2 9,86 

2020.01. <1,3 202,4 <3,0 10,78 

P03 KVGM-20 kazán T06* 2012.01. <1,6 166 <3,6 8,79 

P04 KVGM-20 kazán T07* 2013.01. <1,3 95,2 <2,9 10,77 

P05 
Junior 500 
gőzkazán T08 2018.12. 66,9 144,4 <0,002 5,23 

P06 
THW-1 34/25 

kazán T09 2018.12. 4,1 87,8 <0,003 9,25 

Kibocsátási határérték  
(I. kategóriájú tüzelőberendezés) 

100 350 35 - 

*korábbi mérési eredmények, miután a T06, P03 és T07 és P04 tüzelőberendezések a felülvizsgálat időszaka alatt nem 
üzemeltek 

 

Az emissziómérési eredmények alapján a vizsgált felülvizsgálati időszakban határérték feletti 

légszennyezőanyag kibocsátás nem történt. Engedélyes telephelyén üzemelő helyhez kötött 

légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátása a vonatkozó határértékeket teljesíti.  

 

A telephelyi tevékenységhez köthető szállítás légszennyező hatása: 

A telephelyen belül az Engedélyes által üzemeltetett mozgó légszennyező forrás nem működik. A 

tevékenységhez szükséges segéd- és alapanyagok beszállítása, illetve a hulladékok elszállítása 

havonta egy-két alkalommal teherautóval történik. A mozgó légszennyező forrásoktól származó 

légszennyezés területi meghatározója a telephely körüli útvonalak forgalma, melyben jelentős 

részarányt képviselnek a nagy tehergépjárművek. 

 

11. Az alaphatározat I. fejezetének 3) „A tevékenység által okozott környezetterhelések és 

igénybevételek” pontjának „Zaj” megnevezésű részét teljes egészében törlöm és helyette az 

alábbiakat szerepeltetem: 

A telephely domináns zajforrásai a kazánok, ventillátorok, szivattyúk, melyek a kazánházban vannak 

elhelyezve. A fűtőmű folyamatosan, ugyanakkor az egyes zajforrások csak időszakosan/szakaszosan 

működnek. A fő zajforrások 2 épületben vannak elhelyezve, 4 db gázmotor és összesen 7 db kazán. A 

fűtőmű közvetlen környezetében zajvédelmi szempontból védendő lakóépületek helyezkednek el. A 

zajterhelés csökkentése érdekében az alábbi műszaki megoldásokat alkalmazzák: az üzemelési idő 

minimálisra korlátozása (automatizálás), nem üzemeltetik az aláfúvó ventillátorokat, új kazánoknál 

csökkentett teljesítményű szivattyúkat alkalmaznak, leszerelték a megszűnt gőzkazán ventillátorát, a 

kéményeknél zajgátló szerkezetet használnak, egyedi TÜKI égőket használnak, zajcsillapító burkolat 

került a füstelszívó ventillátorokhoz és a szellőzőkhöz, korábbi szivattyúk zajszegény gyártmányúra 

cserélése, az új kazán telepítésével zajcsillapító dob került beépítésre a füstgázelvezető rendszerbe. 
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Az EVAT Zrt. 2021. február 23.-án zajmérést végeztetett. A mérési eredmények alapján a Fűtőmű a 

meghatározott zajkibocsátási határértékeket teljesíti. 

 

12. Az alaphatározat I. fejezetének 3) „A tevékenység által okozott környezetterhelések és 

igénybevételek” pontjának „Hulladék” megnevezésű részt teljes egészében törlöm és helyette az 

alábbiakat szerepeltetem: 

 

Hulladék: 

A tevékenység során karbantartásból, irodai tevékenységből és vízkezelésből keletkezik veszélyes-, 

illetve nem veszélyes hulladék. 

Nem veszélyes hulladékok keletkezése, minősége és mennyisége: 

Nem veszélyes települési szilárd (kommunális) hulladék (HAK 20 03 01) az iroda épületben és a 

kazánházban keletkezik. A keletkezett hulladékok gyűjtése erre rendszeresített edényzetben történik, 

melyet a NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. közszolgáltatás keretében szállíttatja el az Egri 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel alvállalkozásban, heti két alkalommal. 

A felülvizsgálati évi időszakban keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége: 

Hulladék megnevezése Hulladék HAK kódszáma Kezelésre átadott mennyiség (kg) 

2015. év 

Alumínium 17 04 02 12 

Vas és acél 17 04 05 4 740 

Összesen: 4 752 

2016. év 

Kevert építési-bontási hulladék 17 09 04 1 780 

Vas és acél 17 04 05 5 764 

Összesen: 7 544 

2017. év 

Alumínium 17 04 02 260 

Vas és acél 17 04 05 10 390 

kábel 17 04 11 10 

Összesen: 10 660 

2018. év 

Alumínium 17 04 02 285 

Vas és acél 17 04 05 32 825 

Szigetelő anyag 17 06 04 985 

Kevert építési-bontási hulladék 17 09 04 1 080 

Összesen: 35 175 

2019. év 

Alumínium 17 04 02 20 

Vas és acél 17 04 05 5 080 

Szigetelő anyag 17 06 04 1 510 

Összesen: 6 610 
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Veszélyes hulladékok keletkezése, minősége és mennyisége: 

A keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése hulladéktípusonként fizikai és kémiai hatásoknak ellenálló 

műanyag edényzetben történik, melyeknek a tárolására az átmeneti üzemi veszélyes hulladék 

gyűjtőhely szolgál. A hulladékok gyűjtése egységes, egybefüggő kémiai hatásoknak ellenálló, 

teherbíró és folyadékzáró aljzaton az esetleges sérülés következtében a környezetszennyezést kizáró 

módon történik. A veszélyes hulladékok mindig mérésre kerülnek gyűjtőhelyre kerüléskor. Az üzemi 

gyűjtőhely fedett kialakítású, táblával jelzett, körülkerített, zárható létesítmény. A keletkezett veszélyes 

hulladékokat év végén adják át elszállításra és további kezelésre, a megfelelő hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező szervezetnek. 

A felülvizsgálati időszakban keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége: 

Hulladék megnevezése 
Hulladék HAK 

kódszáma 
Kezelésre átadott 

mennyiség (kg) 

2015. év 

Rágcsáló írtószer maradék 02 01 08* 18 

Egyéb savak 06 01 06* 288 

veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 
15 01 10* 24 

Kiürült hajtógázos palack 15 01 11* 3 

Olajjal szennyezett felitató anyagok 15 02 02* 24 

Laboratóriumi vegyszerek 16 05 06* 6 

Azbeszt 17 06 01* 76 

veszélyes anyagokat tartalmazó, 
kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések 
20 01 35* 6 

Összesen: 445 

2016. év 

Egyéb savak 06 01 06* 400 

tüzelőolaj és dízelolaj 13 07 01* 5 

veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 
15 01 10* 42 

Kiürült hajtógázos palack 15 01 11* 3 

Olajjal szennyezett felitató anyagok 15 02 02* 28 

Azbeszt 17 06 01* 30 

Összesen: 508 

2017. év 

Rágcsáló írtószer maradék 02 01 08* 7 

Egyéb savak 06 01 06* 375 

veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 
15 01 10* 30 

Kiürült hajtógázos palack 15 01 11* 3 

Olajjal szennyezett felitató anyagok 15 02 02* 26 

Laboratóriumi vegyszerek 16 05 06* 8 
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Hulladék megnevezése 
Hulladék HAK 

kódszáma 
Kezelésre átadott 

mennyiség (kg) 

Összesen: 449 

2018. év 

Rágcsáló írtószer maradék 02 01 08* 5 

Egyéb savak 06 01 06* 272 

Rovar írtószer maradék 07 04 13* 1 

szerves oldószereket vagy más veszélyes 
anyagokat tartalmazó ragasztók, 

tömítőanyagok 
08 04 09* 84 

veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 
15 01 10* 16 

Kiürült hajtógázos palack 15 01 11* 3 

Olajjal szennyezett felitató anyagok 15 02 02* 16 

Fénycsövek 20 01 21* 3 

Összesen: 400 

2019. év 

Rágcsáló írtószer maradék 02 01 08* 5 

Egyéb savak 06 01 06* 170 

Rovar írtószer maradék 07 04 13* 3 

veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 
15 01 10* 16 

Kiürült hajtógázos palack 15 01 11* 2 

Olajjal szennyezett felitató anyagok 15 02 02* 14 

Fénycsövek 20 01 21* 4 

Összesen: 214 

 

13. Az alaphatározat I. fejezetének 3) „A tevékenység által okozott környezetterhelések és 

igénybevételek” pontjának „Hatásterület” megnevezésű részt teljes egészében törlöm és helyette az 

alábbiakat szerepeltetem: 

Levegő: 

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott hatásterület meghatározás alapján a vizsgált P2, P5 és 

P6 jelű pontforrások együttes levegővédelmi hatásterülete a nitrogén-dioxid légszennyező anyag 

esetén a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. 

(XII.23) Korm. rendelet] 2. § 14. a) feltétele alapján határozható meg, mely a pontforrások kibocsátási 

súlypontja köré írható 132 m sugarú kör területe.  

 

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott számítások, illetve terjedésszámítás alapján a vizsgált 

P2, P5 és P6 pontforrások környezetében a pontforrásokból származó kibocsátások következtében 

kialakuló maximális rövid idejű (órás) átlagolási, valamint maximális hosszú idejű (éves) átlagolási 

időtartamra vonatkozó talajközeli koncentrációk – az alap levegőterheltséget is figyelembe véve – 

messze elmaradnak a vonatkozó egészségügyi határértéktől mind szén-monoxid, mind 

nitrogén-oxid légszennyező anyag esetén. 
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A vizsgált terület levegővédelmi hatásterülete által érintett ingatlanok helyrajzi számai az alábbiak:  

 Eger 2014/1; 2014/2; 2011; 2012; 2017; 2018; 2019; 2021; 2050; 1307/14; 1307/21; 1307/23; 

1307/26; 1307/28; 1307/94; 1307/95; 1307/97. 

Zaj: 

A zajvédelmi hatásterület a szigorúbb követelmények miatt nagyobb hatásterületet adó éjszakai 

időszakra vonatkozóan került lehatárolásra. A hatásterület nagysága a nyugati irányban elhelyezkedő 

nagyvárosias lakóterületek irányába 80 méter, a déli nagyvárosias lakóterület irányába 80 méter, a 

keleti nagyvárosias lakóterület felé 80 méter, a keleti kert/kisvárosias lakóterület irányban 125 méter, 

az északi nagyvárosias lakóterület irányába 80 méter. A hatásterületen védendők találhatóak. 

 

14.  Az alaphatározat I. fejezetének 4) „Kibocsátási határértékek” pontjában foglaltakat  törlöm és helyette 

az alábbiakat szerepeltetem: 

A) A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya által megállapított kibocsátási 

határértékek: 

1) Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek: 

Kibocsátási határértékek a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak 

kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM 

rendelet) alapján: 

 

Légszennyező forrás Légszennyező anyag 

Száma 

Kapcsolódó  

berendezés, 

teljesítmény 

Tüzelő- 

berendezés 

kategóriája 

Besorolás Kód Megnevezés 

Kibocsátási 
határérték 

(mg/m
3
)* 

P01 T010 (8 MW) II. 

53/2017. (X. 18.) 

FM rendelet 5. 

melléklet 2. F 

oszlopa alapján 

1 Kén-dioxid 35 

2 
Szén-monoxid 

(CO) 
100 

3 
Nitrogén-oxidok  

(NO2-ben) 
100 

7 Szilárd anyag 5 

P02 
T04, T05  

(16,28 MW) 
I. 

53/2017. (X. 18.) 

FM rendelet 1. 

melléklet 2. F 

oszlopa alapján 

1 Kén-dioxid 35 

P03 T06 (23,2 MW) I. 2 
Szén-monoxid 

(CO) 
100 

P04 T07 (23,2 MW) I. 3 
Nitrogén-oxidok 

(NO2-ben) 
350 

P05 T08 (0,364 MW) I. 
7 Szilárd anyag 5 

P06 T09 (2,5 MW) I. 

*Megjegyzés: A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, folyékony, vagy gázhalmazállapotú 
tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra 
vonatkoznak. Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 8.§ (7) bekezdése alapján „A kizárólag földgázzal üzemelő 
tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását 
sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható.” 
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2) Zajkibocsátási határértékek:  

Utca, házszám Helyrajzi szám Rendeltetés Övezeti besorolás 

Olasz utca 27., 29., 

31., 33., 35. 
2012 

1122 - Három és 

annál több lakásos 

épületek 

Ln (nagyvárosias 

lakóterület) 

Malomárok utca 25., 

27., 29. 
2017 

1122 - Három és 

annál több lakásos 

épületek 

Ln (nagyvárosias 

lakóterület) 

Malomárok utca 17., 

19., 21., 23. 
2018 

1122 - Három és 

annál több lakásos 

épületek 

Ln (nagyvárosias 

lakóterület) 

Malomárok utca 

20/A., 22/A., 24/A., 

26. 

2021 

1122 - Három és 

annál több lakásos 

épületek 

Ln (nagyvárosias 

lakóterület) 

A telephely környezete, a hatásterületen elhelyezkedő lakóépületek védendő homlokzata előtt 2 m-rel: 

nappal: 52 dB 

éjjel : 42 dB 

A határérték betartása a határozat véglegessé válásának napjától kezdődően folyamatosan kötelező. 

Felhívom a figyelmet, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 11. § (5) 

bekezdése szerint minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat (pl. a technológia 

megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben, stb.) 30 

napon belül be kell jelenteni a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztályának (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet) 

3. számú melléklete szerinti bejelentőlapon. 

Felhívom Kérelmező figyelmét, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 

26. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján a védendő terület jellegétől függően a 3. számú 

melléklet 1.1 alpontja vagy 1.2 alpontja szerinti bírságot szabhat ki, amennyiben a határozatban 

megállapított zajkibocsátási határértéket a teljesülési határidőt követően túllépi. 

 

B) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/5315/2021. ált. 

(1922/2021.) számú szakhatósági állásfoglalásába foglalt kibocsátási határértékek: 

A közüzemi szennyvízcsatornába vezethető szennyvizek minőségének meg kell felelniük 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló rendeletben az egyéb befogadóba való közvetett bevezetésre meghatározott 

küszöbértékeknek, melyek a jellemző komponensek esetében a következőek: 

o pH: 6,5-10 
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o Összes só: 2500 mg/l 

A városi csapadékcsatorna hálózaton keresztül a befogadó Eger-patakba vezetett csapadékvizek 

minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről 

és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendeletben egyéb védett 

területek befogadóira vonatkozóan meghatározott kibocsátási határértékeket. 

 

15. Az alaphatározat II. Előírások fejezetében foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat 

szerepeltetem: 

A.) A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben 

Általános előírások: 

1. A létesítményt csak véglegessé vált egységes környezethasználati engedély birtokában, a 

hatályos környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően – beleértve az 

adatszolgáltatások teljesítését is –, valamint az elérhető legjobb technika követelményének 

megfelelő technológiával lehet működtetni. 

2. A Környezetvédelmi Hatóság engedélye nélkül a Khvr. 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős 

változásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható meg. 

3. Az engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való 

eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell 

határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és 

jogosultsága az intézkedések és a további vizsgálatok kezdeményezése.  

4. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, 

képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

5. A létesítmény működtetője köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek 

felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak 

számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről 

feljegyzéseket kell készítenie. 

6. A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő, az ott dolgozó alkalmazottak megfelelő 

képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott 

követelményeket. 

7. A létesítmény működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek 

jelen engedély azon követelményeivel, amelyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia 

kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak 

rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység 

jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária 

esetén szükséges teendőkre. 

8. A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély egy példánya, 

illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozás 

történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá 

tartozó tevékenységet végez. 

9. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött 

környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 

1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a  



14 

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi 

hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. 

10. Az engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi 

jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe 

hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy 

környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik. 

11.  Amennyiben megjelenik új, a tevékenységre vonatkoztatható, az Európai Bizottság által kiadott 

az adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetés, vagy ha a 

tevékenység nem tartozik az elérhető legjobb technikakövetkeztetések egyikének hatálya alá 

sem, de az elérhető legjobb technikák fejlődése lehetővé teszi a kibocsátások jelentős mértékű 

csökkentését, akkor Engedélyesnek az arról szóló határozat kihirdetésétől számított 4 éven 

belül, de legalább az engedély kiadásától vagy a legutolsó felülvizsgálattól számított 5 éven 

belül környezetvédelmi felülvizsgálatot kell kezdeményeznie a Környezetvédelmi Hatóságnál.  

12. Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenység esetén a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 

96/B. § (1) és (3) bek. alapján meghatározott éves felügyeleti díjat tárgyév február 28-ig meg 

kell fizetni. 

 

Az üzemeltetésre vonatkozó előírások: 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

1. A telephelyen üzemelő légszennyező források emissziója nem lépheti túl jelen határozat I. A) 

„Kibocsátási határértékek”  1) Levegőtisztaság-védelmi határértékek” pontjában foglalt 

technológiai kibocsátási határértékeket. 

2. A technológiai utasítások betartásával (rendszeres karbantartás, a gázégők rendszeres 

beszabályozása) meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást. 

3. A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával 

meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást. 

4. Határérték feletti kibocsátás esetén az adott berendezés nem működtethető 

 

Földtani közeg védelmi szempontból: 

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A Fűtőmű üzemeltetése során be kell tartani 

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, 

melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.   

2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen 

ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan 

gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő 

eszközök alkalmazhatók. 

3. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő 

műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

4. A Fűtőmű üzemeltetése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti 

vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben 

(továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint a 

környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell 
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kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj 

eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen 

kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a 

szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul 

értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot. 

5. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) 

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a 

Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 

szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés 

végrehajtása. 

6. Az üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően 2021. október 31-ig be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

7. Engedélyes a Khvr. 22. § (10) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően tízévente köteles a 

földtani közeg vonatkozásában monitoringot végezni. 

8. A mintavételeket és azok értékelését a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. 

(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-

FVM együttes rendelet) előírásainak megfelelően kell végezni. 

9. A 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 47. §-a értelmében a felszín alatti vizekkel kapcsolatos 

vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - 

csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. 

 

Zajvédelmi szempontból: 

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

2. A Fűtőművet olyan módon kell működtetni, hogy zajkibocsátása ne haladja meg jelen 

határozatban meghatározott zajkibocsátási határértékeit. 

3. Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy 

bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás 

bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

1. A tevékenység során keletkezett települési hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII. 31.) Korm. 

rendelet előírásait. 

2. Az üzemeltetés során keletkező hulladékokkal - amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. 

melléklete határozza meg – végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, 

szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint 

kell gondoskodni, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) előírásaira. 

3. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását 

kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 

előírásai alapján. 
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4. A keletkezett veszélyes hulladékokat TILOS települési, vagy egyéb nem veszélyes hulladékok 

közé juttatni. 

5. A veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat kizárólag erre jogosító hulladékgazdálkodási 

engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adható át. 

 

Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások: 

1. A telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a 

tárgyévet követő év március hó 31-ig a Környezetvédelmi Hatósághoz a 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves 

levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. 

2. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi 

alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon 

belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

3. Az emisszió méréseket az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja alapján a P3 

jelű pontforrás esetén páros évben, a P4 jelű pontforrás esetében páratlan évben, a P2 jelű 

pontforrás esetében évente kell akkreditált mérőszervezet által elvégeztetni. 

4. A P2, P3 és P4 pontforrásoknál az alábbi légszennyező anyagokat és jellemzőket kell mérni: 

 a füstgáz hőmérsékletét, sebességét, nyomását, nedvességtartalmát, 

 szén-monoxid és nitrogén-oxidok légszennyező anyagokat. 

(A füstgáz sebességét és nyomását nem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is 

meghatározható.) 

5. A P1 jelű pontforrás emisszió mérését az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8 § (2) bekezdés b) 

pontja alapján háromévente, a P5 jelű pontforrás emisszióját az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 

8 § (2) bekezdés a) pontja alapján, a P6 jelű pontforrás emisszió mérését az 53/2017. (X. 18.) 

FM rendelet 12. § (5) bekezdése alapján ötévente kell akkreditált szervezet által elvégeztetni. A 

P1 pontforráshoz kapcsolódó T10 jelű berendezés következő emisszió mérését 2022. február 

22-ig, a P5 pontforráshoz kapcsolódó T08, valamint a P6 pontforráshoz kapcsolódó T9 jelű 

berendezés következő emisszió mérését 2023.12.17-ig kell elvégeztetni. A mérési 

jegyzőkönyvet a Környezetvédelmi Hatóság részére a kézhezvételt követő 30 napon belül meg 

kell küldeni. 

6. A keletkező veszélyes- és nem veszélyes hulladékok nyilvántartását a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell vezetni. 

7. A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján keletkezett adatszolgáltatási kötelezettségnek, a 

hulladékképződéssel érintett telephely szerinti illetékes hatóság részére tárgyévet követő év 

március 1. napjáig kell eleget tenni. 

8. A zajkibocsátási határértékek teljesülését évente műszeres zajméréssel ellenőrizni kell. A 

mérésekről a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt tartalommal 

jegyzőkönyvet kell készíteni. A mérési jegyzőkönyvet tárgy évet követő év március 31. 

napjáig be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 

9. Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesíteniük a 2006. január 18-án 

megjelent Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és - szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) szabályai 

szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete). 

A fentieket figyelembe véve az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos jelentési 

kötelezettségei az alábbiak: 
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 A fenti rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok 

kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe. 

 Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát 

meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási 

vagy ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő kezelés 

és mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével. 

 A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, 

szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő 

elszállítása.  

10. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az Európai Szennyezőanyag-

kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlament és 

Tanácsi rendelet alapján működésükkel kapcsolatban évente - tárgyévet követő év március 

31-ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/  internetes 

oldalról tölthető le. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

1. Engedélyesnek a tevékenység felhagyása esetén intézkednie kell a környezetszennyezés 

megelőzése, illetve a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb 

technika alkalmazásával a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás 

megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. 

2. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár 

következett be a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a 219/2004. (VII. 

21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni. 

3. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem 

maradhat. 

4. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok átvételre 

feljogosított szervezetnek történő teljes körű átadásáról. A hulladékok átadása esetén meg kell 

győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. 

5. A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, átadásáról az 

építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet] és 

egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell. 

6. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai 

szerint kell végezni. 

7. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni! 

8. A keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

előírásai szerint kell végezni. 

9. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének 

mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint 

elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását 

(szállítólevél, „SZ” kísérőjegy, számla, stb.) a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni. 

http://web.okir.hu/
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b) Népegészségügyi hatáskörben 

1. Az üzemelés során az ivóvízvezetékek, és egyéb vízbázisok védelme érdekében meg kell 

akadályozni, hogy a tevékenységből kockázatos anyag/keverék talajra, felszíni, felszín alatti 

vizekbe jutva veszélyeztetést okozzanak.  

2. Az üzemelés során használatos vegyi anyagokra, készítményekre vonatkozóan gondoskodni 

kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. 

3. Az üzemelés során keletkező kommunális, valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékokat 

környezetszennyezést, környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállításukról 

gondoskodni szükséges. 

4. A telephelyen gondoskodni kell az egészségügyi kártevők elleni megelőző és folyamatos 

védekezésről. 

 

B.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/5315/2021. ált. 

(1922/2021.) számú szakhatósági állásfoglalásába foglalt előírások 

1. A fűtőmű üzemeltetését, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos 

tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek 

elszennyeződése kizárható legyen. 

2. A hőtermelő és vízkezelő berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni. A keletkező 

kommunális és technológiai szennyvizek elválasztott rendszerű hálózaton keresztül vezethetők 

a közüzemi szennyvízcsatornába. 

3. A technológiai szennyvizek minőségét a közüzemi szennyvízcsatornába történő kibocsátást 

megelőzően – a jellemző szennyező anyag tartalomra vonatkozóan – minden alkalommal be 

kell vizsgáltatni akkreditált laboratóriumban. 

4. Az eljárásban benyújtott nyilatkozatnak megfelelően a szivattyúk hűtésére szolgáló víz 

csapadékvíz elvezető rendszerbe nem vezethető, azt szennyvízcsatornába kell vezetni. 

5. A vízfelhasználás csökkentése érdekében folyamatosan vizsgálni kell a víz visszahűtésének 

lehetőségét, hogy ismét felhasználhatóvá váljanak a szivattyúk hűtésére. 

6. A közüzemi szennyvízcsatornába vezethető szennyvizek minőségének meg kell felelniük 

vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló rendeletben az egyéb befogadóba való közvetett bevezetésre meghatározott 

küszöbértékeknek, melyek a jellemző komponensek esetében a következőek: 

 pH: 6,5-10 

 Összes só: 2500 mg/l 

7. A városi csapadékcsatorna hálózaton keresztül a befogadó Eger-patakba vezetett 

csapadékvizek minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 

vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló rendeletben egyéb védett 

területek befogadóira vonatkozóan meghatározott kibocsátási határértékeket. 

8. Az üzemben, szennyvíztechnológiában bekövetkező bármilyen üzemzavar vagy havária 

esemény esetén az aktuális jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben rögzített módon kell eljárni 

a kárelhárítás és a tájékoztatás során. 

9. Az üzemre vonatkozóan jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően 
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folyamatosan felül kell vizsgálni és legfeljebb öt évente az aktualizált tervet jóváhagyás céljából 

be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

10. Biztosítani kell, hogy az üzemi kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok 

folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni 

szükséges. 

11. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása 

érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni. 

12. Az üzem figyelőhálózatát úgy kell működtetni, hogy egy esetleges havária észlelését követően 

a szennyezés az üzem területén lokalizálható legyen. 

13. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről rendelet értelmében a környezethasználó a 

környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, 

amennyiben az a rendelet szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani 

közeg) érinti, a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul 

köteles tájékoztatni. 

 

16. Az alaphatározat IV. fejezetében foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem: 

a) Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt P1, P2, P3, P4, P5 és P6 jelű légszennyező 

pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje 2026. augusztus 31.  

b) Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az egységes környezethasználati engedélybe foglalt 

pontforrások levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének lejártát megelőzően, 

levegőtisztaság-védelmi engedélyezési dokumentációt tartalmazó, az egységes 

környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelem benyújtása szükséges. 

 

II. A módosítás a BO/16/1230-11/2016. számon kijavított és HE-02/KVTO/04880-6/2017. számon 

módosított BO/16/1230-9/2016. számú alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti. Az alaphatározat 

egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozat kizárólag a BO/16/1230-11/2016. számon kijavított 

és HE-02/KVTO/04880-6/2017. számon módosított BO/16/1230-9/2016. számú alaphatározattal együtt 

érvényes. 

 

III. Jelen egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárás 1 050 000 Ft, az engedélybe foglalt 

levegőtisztaság-védelmi engedély 210 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Engedélyest 

terheli, és nyilvántartásom alapján általa befizetésre került. 

 

IV. A határozatról készült közleményt a Khvr. 21.§ (8) bekezdése értelmében megküldöm az eljárásban részt 

vett telepítés helye szerinti Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének (3300 Eger, Dobó tér 2.) azzal, hogy a 

megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a közlemény  teljes szövegének közterületen, és 

helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Környezetvédelmi Hatóságot a 

közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

V. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

úton a Környezetvédelmi Hatósághoz a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon 

belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi 
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képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás 

támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot 

hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél 

benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Engedélyes részére az Eger, Malomárok u. 28. sz. alatti Fűtőmű telephelyen végzett tevékenységre 

vonatkozó, BO/16/1230-11/2016. számon kijavított és HE-02/KVTO/04880-6/2017. számon módosított, 

BO/16/1230-9/2016 számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2031. január 31. 

napjáig érvényes. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az 

által kiadott BO/16/1230-9/2016 számú egységes környezethasználati engedélyben előírta, hogy az első 

felülvizsgálat határideje 2021. március 31.  

 

Engedélyes 2021. június 14. napján előterjesztett kérelme és a benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentáció alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében 2021. június 15. napján környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárás indult. 

 

A tevékenység a Khvr. 2. számú melléklet 1.1. [Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes 

névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben] pontja hatálya alá tartozik. 

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/02612-2/2021. számon tájékoztattam az Engedélyest, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/02612/2021. számon folyamatban lévő teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó 

szabályai szerint jár el és a teljes eljárás ügyintézési határideje 2021. 08. 18. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 21. § (2) a) pontja alapján közleményt helyeztem el a 

Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján. 

Ezzel egyidejűleg a Khvr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzététel céljából a felülvizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes jegyzőnek. 

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet] 31.§ (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában foglalt 

szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. 

melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan megkértem az 

érintett szakhatóság állásfoglalását. 
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A benyújtott kérelmi dokumentációt az Ákr. 36. § figyelembevételével megvizsgáltam és megállapítottam, 

hogy a Kérelmező az egységes környezethasználati engedélybe foglalandó levegőtisztaság védelmi 

engedély díját nem fizette meg, a dokumentációi készítői nem rendelkeznek természet- és tájvédelmi 

szakértői jogosultsággal. 

Fentiekre tekintettel HE/KVO/02612-9/2021. számon hiánypótlásra és nyilatkozattételre szólítottam fel az 

Engedélyest. 

 

Engedélyes 2021. augusztus 17-én elektronikus úton benyújtott iratával a hiánypótlásban és a 

nyilatkozattételi felhívásban foglaltakat teljesítette.  

 

Az érintett település jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tárgyi tevékenységgel 

kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a tevékenységgel kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság részéről. 

 

A felülvizsgálati dokumentációkban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal az 

alábbiakat állapította meg: 

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, 

valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM 

rendelet [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] 1. § figyelembevételével vizsgáltam a teljes 

körű felülvizsgálati dokumentáció készítőinek szakértői jogosultságát, és megállapítottam, hogy a 

dokumentáció készítői rendelkeznek a részszakterületekre vonatkozó szakértői jogosultsággal. 

A dokumentáció kiegészítésével együtt megfelel a Kvt. 75. §-ban, a Khvr. 8-10. számú mellékleteiben 

valamint a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeknek, 

illetve az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó, a Khvr. 9. számú 

mellékletben foglaltaknak.  

 

Természet- és tájvédelmi szempontból: 

A tevékenységgel érintett belterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 

2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, az országos ökológiai hálózatnak nem része; kivett 

iparterület. A tevékenység ismert természeti értéket nem károsít vagy veszélyeztet, folytatásának táj- és 

természetvédelmi szempontból várhatóan nincs jelentős hatása. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

Eger város Északi részén elhelyezkedő Fűtőmű évtizedek óta végez távhőtermelői és szolgáltatási 

tevékenységet, feladata Eger-Északi lakótelep lakásainak és közintézményeinek hőenergiával történő 

ellátása. A hőenergiát földgáztüzelésű, 73,664 kW összes bemenő hőteljesítményű 6 db (T04, T05, T06, 

T07, T09, T10) forró vizes kazán és egy darab gyorsgőzfejlesztő (T08) állítja elő. Továbbá Engedélyes a 

telephelyén működő CHP-Erőmű Kft. 4 db gázmotorjának villamos energia termelő tevékenységével 

egyidejűleg keletkező hőenergiát átveszi, azt a távhő rendszerben hasznosítja.  
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A felülvizsgálati időszak jelentős változása, hogy 2018 végén az FK2 jelű, HF 7/12 típusú 8,4 MW  

hőteljesítményű forróvízkazán elbontásra került, helyére egy BOSCH UNIMAT UT-M 46 típusú 8,0 MW 

hőteljesítményű forróvízkazán (T10) került telepítésre, majd 2019 során beüzemelésre. A fejlesztés során 

2 új pontforrás került kialakításra (P5, P6), miután a FK1 jelű forróvízkazán, illetve a gyorsgőzfejlesztő 

füstgázai önálló béléscsövön keresztül kerültek kivezetésre. Továbbá 2020 során 3 db 80 m
3
-es hőtároló 

tartállyal tartálypark létesült, a tárolóba kerül a pillanatnyi igény feletti hőmennyiség, valamint a 

gázmotorok leállása vagy csúcsigény fellépése esetén a rendszer hőigénye ebből történik.  

Fűtési idényben a T04, T05 és T10 jelű kazánok felváltva működnek, nyári időszakban a T09 jelű kazán 

biztosítja a melegvíz igényt a gázmotoroktól vásárolt mellett. A T06, illetve T07 jelű kazánok az elmúlt öt 

év során nem működtek, továbbra is tartalékként állnak rendelkezésre. A telephelyen a fejlesztések 

következtében 6 db pontforrás létesült, diffúz légszennyező forrás nem található. Tekintettel arra, hogy a 

telephelyen 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező 

tüzelőberendezés nem található, azok nem tartoznak az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak 

kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet hatálya alá. A kazánok 

füstgázkibocsátása az alaphatározatban előírtak alapján időszakos mérésekkel ellenőrzésre kerültek. Az 

új 8 MW névleges teljesítményű forróvízkazán (T10) akkreditált emissziómérése beüzemelést követően 

2019.02.22–én elvégzésre került. A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott emissziómérések alapján 

határérték feletti légszennyezőanyag (szén-monoxid, nitrogén-oxid és kén-dioxid) kibocsátás nem történt 

az elmúlt öt év, illetve a kazánok üzemelése során. Megállapítható, hogy a telephelyi tevékenységhez 

köthető havi 1-2 alkalommal történő szállítás (alap, segédanyagok) légszennyező hatása elhanyagolható 

mértékű.  

A felülvizsgálati dokumentációban szereplő adatok alapján a tüzelőberendezések kategóriáját, valamint a 

kategóriáknak megfelelő kibocsátási határértékeket felülvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a P1 

pontforráshoz kapcsolódó T10 jelű kazán az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés 10. pontjába 

(I. kategóriájú tüzelőberendezés) nem sorolható be, tekintettel arra, hogy a berendezés 2017. december 

19. előtt létesítési engedélyt kapott (az alaphatározat módosításra került), azonban a tényleges 

beüzemelésre csak 2018. december 31. napját követően került sor. Ennek megfelelően a kibocsátási 

határértékeket aktualizáltam, és a 2019-ben beüzemelt 8 MW névleges hőteljesítményű kazán esetén azt 

az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (5) bekezdése alapján a II. kategóriájú tüzelőberendezésekre 

vonatkozó 5. melléklet 2. F. oszlopa alapján állapítottam meg. A jogszabály a II. kategóriájú 

tüzelőberendezésekre vonatkozóan átmeneti rendelkezést nem tartalmaz. A további kazánok illetve a 

gyorsgőzfejlesztő (I. kategóriájú tüzelőberendezések) vonatkozásában a kibocsátási határértékeket 

továbbra is az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése (T08), a 12. § (2) bekezdése (T09), 

valamint a 12. § (3) bekezdése (T04, T05, T06, T07) illetve az 1. melléklet 2. F. oszlopa alapján 

állapítottam meg.  

A felülvizsgálati dokumentációban meghatározásra került a tüzelés technológia működése során helyhez 

kötött légszennyező pontforrásokon kibocsátásra kerülő CO, NOX és por kibocsátások hatásterülete. A 

modellezés eredménye alapján a légszennyező anyagok összesített hatásterületének nagysága 132 

méter sugarú körön belül található. Az egyesített hatásterület határai az Engedélyes telephelyének 

határain kb. 80-85 m-re nyúlnak túl. A hatásterületen belül védendők (lakosság) érintettek, azonban 

egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációk egyik légszennyező anyag vonatkozásában sem 

várhatóak. A fentiek alapján az alaphatározatot a hatásterület vonatkozásában aktualizáltam.  
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A felülvizsgálati dokumentációban megállapításra került, hogy a tevékenységre alkalmazható elérhető 

legjobb technika meghatározásánál a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető 

legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelő berendezések tekintetében 

történő meghatározásról szóló, a 2017/1442 számú végrehajtási határozatban foglaltak szolgálnak 

alapul. A 2017/1442 számú végrehajtási határozat mellékletében az alkalmazási kör szerint „Ezek a BAT 

következtetések a 2010/75/EU irányelv I. mellékletében meghatározott alábbi tevékenységekre 

vonatkoznak: Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel 

rendelkező létesítményekben, kizárólag amennyiben ez a tevékenység legalább 50 MW teljes névleges 

bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésekben történik.” 

A fentiek alapján megállapítható, hogy az Engedélyes a hőenergia termelő tevékenységét kizárólag 50 

MW névleges bemenő hőteljesítmény alatti tüzelőberendezések működtetésével végez, mely alapján a 

2017/1442 számú végrehajtási határozatban foglalt BAT-következtetések nem terjednek ki a Fűtőműben 

folytatott tevékenységre. A felülvizsgált tevékenység vonatkozásában az elérhető legjobb technikák 

alkalmazása esetén a Khvr. 9. mellékletében foglalt kritériumokat kell figyelembe venni. 

Az Engedélyes az elérhető legjobb technikának való megfelelés érdekében bemutatott levegőtisztaság-

védelmi intézkedései megfelelőek.  

A rendelkező részben az üzemeltetésre vonatkozó alapengedélyben szereplő szakterületi előírásaimat 

változatlanul fenntartom, a mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseimet 

felülvizsgáltam, azokat a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzéséről szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. § (1) és (3) bekezdése 

alapján határoztam meg. A P2, P3, és P4 jelű pontforrások mérési gyakoriságára vonatkozó előírásomat 

változatlanul fenntartom, a vonatkozó jogszabályt az előző felülvizsgálat óta bekövetkező 

jogszabályváltozásra tekintettel az 53/2017. (X. 18.) FM rendeletre hivatkozással módosítottam. A P2 

pontforrás emissziómérések gyakorisága az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8 § (2) bekezdés c) pontja 

alapján került előírásra, valamint tekintettel arra, hogy a P3 és P4 jelű pontforrásokhoz tartozó 

berendezések (T06, T07) egyformák, a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. § (2) bekezdése, valamint az 

Engedélyes korábbi kérelme alapján az évenkénti emissziómérési kötelezettség helyett az 

alaphatározatban előírt kétévente (felváltva) történő mérési kötelezettséget változatlanul fenntartom. 

A P1 jelű pontforrásra vonatkozó háromévente történő mérési kötelezettséget az 53/2017. (X. 18.) FM 

rendelet 8 § (2) bekezdés b) pontja, a P5 és P6 jelű pontforrások esetében az ötévente történő mérési 

kötelezettséget az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8 § (2) bekezdés a) pontja (P5), valamint az 53/2017. 

(X. 18.) FM rendelet 12. § (5) bekezdése (P6) alapján írtam elő. Az emissziómérési jegyzőkönyvek 

benyújtási határidejének meghatározásakor a pontforrásokhoz tartozó tüzelőberendezések utolsó 

emissziómérési időpontját vettem figyelembe.  

Engedélyes az alaphatározat Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások 2. 

pontjában előírtak, valamint a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése alapján az OKIR 

nyilvántartó rendszerbe LAL változásbejelentési kötelezettségének 2019 első negyedévében eleget tett a 

lecserélésre került új berendezésre (T10 jelű kazán) valamint a létesített új pontforrásokra (P5, P6) 

vonatkozóan. Az OKIR nyilvántartó rendszerben szereplő adatok alapján megállapítottam, hogy 

Engedélyes az üzemeltetett légszennyező források kibocsátására vonatkozóan a 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján az éves levegőtisztaság-védelmi (LM) bevallási 

kötelezettségének minden évben eleget tett. 
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A Környezetvédelmi Hatóság a felülvizsgálat időszaka alatt a telephelyen 2017. augusztus 29-én illetve 

2018.12.12-én tartott hatósági ellenőrzést, bejárást, mely során szakterületi szempontból ellenőrzésre 

kerültek a telephelyi berendezések, pontforrások, az előírtak teljesítése. Az ellenőrzések alapján mindkét 

alkalommal megállapításra került, hogy Engedélyes tevékenységét az alaphatározatban foglaltaknak 

megfelelően végzi.  

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a telephelyen vizsgált 

pontforrások a mért légszennyezőanyag kibocsátásaikat, illetve a kibocsátásaikból eredő 

levegőterhelésüket tekintve megfelelnek a jelenlegi levegővédelmi követelményeknek, melyre tekintettel a 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 25. § (3) bekezdése alapján 

valamint a 26. § (8) bekezdésére tekintettel a Fűtőműben található P1, P2, P3, P4, P5 illetve P6 jelű 

pontforrások üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyét 2026. augusztus 31-i 

érvényességi dátummal megadtam, az alaphatározatba azt belefoglaltam.  

Felhívtam az Engedélyes figyelmét, hogy az alaphatározatba foglalt pontforrások levegőtisztaság-védelmi 

üzemeltetési engedélyének lejártát megelőzően, levegőtisztaság-védelmi engedélyezési dokumentációt 

tartalmazó az egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozó kérelem benyújtása 

szükséges.  

 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:  

A vizsgált telephely Eger északi részén, az Eger-pataktól keleti irányban mintegy 120 m-re található a 

Malomárok u. 28. szám alatti 2014/1 hrsz.-ú ingatlanon. Az EVAT Zrt. hőenergiát állít elő földgáz tüzelésű 

kazánokkal, a fűtőmű az Eger-Északi lakótelepet látja el hőenergiával.  

A vizsgált létesítmény Ln-km (nagyvárosias lakóterület, távfűtőmű épületei és hozzá kapcsolódó egyéb 

építmények) övezeti besorolású. Közvetlen környezetében minden irányban nagyvárosias lakóterületek 

helyezkednek el. A telephely környezetében 

 északi irányban Ln - Nagyvárosias lakóterület építési övezet, Ln-kk - Nagyvárosias lakóterületen 

belül lévő közkert, Ln-kt - Nagyvárosias lakóterületen belül lévő a lakótelkek közvetlen 

gépjárművel történő kiszolgálását és parkolási lehetőségeit biztosító utak húzódnak. Az Olasz 

utca túloldalán Vk - Intézményi rendeltetés építési övezete besorolással iskola és óvoda 

helyezkedik el. Védendő területek 50 méteren belül találhatóak.  

 keleti irányban Ln, Ln-kk és Ln-kt területek, valamint Ksp - Sport- és szabadidő eltöltését szolgáló 

különleges terület, sportpálya található. Védendő épületek kb. 100 méteren belül találhatóak. 

 déli irányban a sportpálya területe (Ksp), valamint Ln, Ln-kk és Ln-kt területek fekszenek. 

Védendő épületek kb. 100 méteren belül találhatóak. 

 nyugati irányban Ln. Ln-kk, Ln-kt találhatóak. Védendő épületek kb. 50 méterre találhatóak. 

A telephely domináns zajforrásai a kazánok, ventillátorok, szivattyúk, melyek a kazánházban vannak 

elhelyezve. A fűtőmű folyamatosan, ugyanakkor az egyes zajforrások csak időszakosan/szakaszosan 

működnek. A fő zajforrások 2 épületben vannak elhelyezve, 4 db gázmotor és összesen 7 db kazán: 

 1 db CERTUSS GF gyorsgőzfejlesztő kazán, 0,364 MW 

 2 db HF 7/12 forróvizes kazán, 8,14 MW 

 2 db KGVM-20 forróvizes kazán, 23,2 MW 

 1 db Astebo (HOVAL) FK1 forróvizes kazán, 2,5 MW 

 1 db BOSCH forróvizes kazán, 8,0 MW 
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 4 db gázmotor (hangszigetelő burkolással), a hozzájuk tartozó szivattyúkkal, hőcserélőkkel, 

szellőzőventillátorokkal (Wartsila OY 18V35SG). A gázmotorokat a CHP-Erőmű kft. üzemelteti. 

Az egyes épületek, a kazánház, a gázmotor épület, az épületek szellőzését biztosító ventillátorok, 

kiegészítő berendezések határozzák meg a telephely környezeti zajkibocsátását. 

Az üzem minden egységének és berendezésének rendszeres karbantartását tervszerűen elvégzik. A 

domináns zajforrások épületen belül helyezkednek el. Az zajkibocsátás csökkentése érdekében az alábbi 

intézkedéseket végzik, illetve végezték: 

 az üzemelési idő minimálisra korlátozása (automatizálás) 

 nem üzemeltetik az aláfúvó ventillátorokat 

 új kazánoknál csökkentett teljesítményű szivattyúkat alkalmaznak 

 leszerelték a megszűnt gőzkazán ventillátorát 

 a kéményeknél zajgátló szerkezetet használnak 

 egyedi TÜKI égőket használnak 

 zajcsillapító burkolat került a füstelszívó ventillátorokhoz és a szellőzőkhöz 

 korábbi szivattyúk zajszegény gyártmányúra cserélése 

 az új kazán telepítésével zajcsillapító dob került beépítésre a füstgázelvezető rendszerbe. 

A fűtőmű részére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály 2016. július 14. napján kelt, BO/16/1230-9/2016. számú egységes 

környezethasználati engedélye zajkibocsátási határérték megállapítást tartalmaz. A fűtőmű a CHP Erőmű 

Kft. hatásterületével való átfedés miatt 3 dB-el szigorúbb zajkibocsátási határérték betartására kötelezett. 

A telephely zajkibocsátásának megismerése érdekében a Rendszertechnika Fejlesztő Kft. a mérési 

eredményeket a felülvizsgálati dokumentáció 25. táblázata az alábbiak szerint tartalmazza: 

Mp. Mérési pont helye; zajforrás 
LAeq,mért 

 [dB] 

Ka 

[dB] 

LAa 

[dB] 

LAM 

[dB] 

ZT1 Eger, Malomárok utca 23. szám alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

43,6 2,6 40,1 41,0 

ZT2 Eger, Malomárok utca 26. szám alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

44,4 2,2 40,4 42,2 

ZT3 Eger, Olasz utca 31. szám alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

43,1 2,7 39,8 40,4 

ZT4 Eger, Olasz utca 29. szám alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 10. emeleten 

43,8 2,2 39,8 41,0 

ZT5 Eger, Olasz utca 25. szám alatti lakóépület 
védendő homlokzata előtt 2 m-re 

42,4 * 39,7 < 39,7* 

ZT6 Eger, Régi Cifrakapu utca 55. szám alatti 
lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re 

38,1 * 36,4 < 36,4* 

*az alapzajtól függetlenül értéke nem határozható meg, de biztosan kisebb, mint az alapzaj 

A mérési eredmények alapján a létesítmény zajkibocsátása sem nappal, sem éjjel nem haladja meg az 

egységes környezethasználati engedélyben meghatározott zajkibocsátási határértékeket. 

A dokumentáció alapján a telephely nappali és éjszakai üzemállapota között nincsen számottevő 

különbség. A zajvédelmi hatásterület a szigorúbb követelmények miatt nagyobb hatásterületet adó 

éjszakai időszakra vonatkozóan került lehatárolásra. A hatásterület nagysága a nyugati irányban 
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elhelyezkedő nagyvárosias lakóterületek irányába 80 méter, a déli nagyvárosias lakóterület irányába 80 

méter, a keleti nagyvárosias lakóterület felé 80 méter, a keleti kert/kisvárosias lakóterület irányban 125 

méter, az északi nagyvárosias lakóterület irányába 80 méter.  

A hatásterületen az alábbi védendő épületek találhatóak: Olasz utca 27-35. (2012 hrsz.), Malomárok utca 

29-25 (2017 hrsz.), Malomárok utca 17-23. (2018 hrsz.) és Malomárok utca 20-26. (2021 hrsz.). A 

védendő épületek Építményjegyzék szerinti besorolása 1122 (Három és annál több lakásos épületek). A 

zajvédelmi hatásterületen elhelyezkedő védendők övezeti besorolása: Ln (nagyvárosias lakóterület). 

Zajvédelmi szakértő felhívja a figyelmet, hogy az Eger, Malomárok utca 31., 33., 35. és páros oldal 30-36. 

szám alatti lakóépület övezeti besorolása hibásan lett figyelembe véve a zajkibocsátási határérték 

megállapítása során, tárgyi építmények Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2016. 

(II. 26.) számú Eger Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete alapján Ln 

(nagyvárosias lakóterület) besorolással rendelkeznek, ezért kérelmezi a zajkibocsátási határérték 

módosítását.  

Eger Megyei Jogú Város településrendezési tervét megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a Fűtőmű 

környezetében található védendők Ln (nagyvárosias) besorolással rendelkeznek. 

Zajvédelmi szakértő kéri továbbá névmódosítás miatt a Cifrakapu utca helyett a Régi cifrakapu utca 

megnevezést szerepeltetni.  

Az elvégzett számítások alapján a létesítmény hatásterülete már nem éri el a Cifrakapu utca (Régi 

Cifrakapu utca) védendő épületeit, ezért azokra zajkibocsátási határértéket megállapítani nem lehet. 

A 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése kimondja: „Üzemi és szabadidős zajforrás 

zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben 

meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.” 

A telephely környezetében található védendő területeket zajvédelmi szempontból a településrendezési 

terv szerinti besorolásukat figyelembe véve, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet) 1. melléklet 1. táblázatának 4. sora alapján határoztam meg: 

- Lakóterület (nagyvárosias beépítésű) – LTH nappal/éjjel = 55/45 dB 

Tekintve, hogy az együttesen vizsgált zajforrások a zajvédelmi hatásterületen található legközelebbi 

védendők vonatkozásában nem okoznak zajvédelmi határérték túllépést az üzemeltetés során és a 

közvetlen hatásterület fedésben áll a CHP Erőmű Kft. közvetlen hatásterületével, így a 93/2007. 

(XII.18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 2. pontjának megfelelően állapítottam meg a zajkibocsátási 

határértéket. 

A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat és a zajkibocsátás csökkentése érdekében 

tervezett intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, valamint az egyes intézkedések 

végrehajtásának határidejére vonatkozóan előírásokat nem tettem, tekintettel arra, hogy a mérések 

alapján megállapítható, hogy a jogszabályban előírt határértékek és előírások teljesülnek. 

A rendelkező részben tájékoztatást adtam Kérelmező részére a határozatban foglalt határértékek be 

nem tartása esetén kiszabható bírság mértékéről és megállapításának módjáról a 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5a) bekezdése kimondja: „A környezetvédelmi hatóság az (5) 

bekezdés a) pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási 
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határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket 

állapít meg.” 

Fentiekre tekintettel a Fűtőmű zajkibocsátási határértékeit módosítottam. 

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint: „A 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi 

hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében 

mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a 

zajforrás üzemeltetőjét.” 

Tekintettel arra, hogy a dokumentációban ismertetett adatok alapján a létesítmény méréssel 

meghatározott zajterhelése az éjszakai időszakban megegyezik vagy 1-2 dB-el kisebb, mint a 

zajkibocsátási határérték, ezért mérési kötelezettséget írtam elő. 

Zajvédelmi ügyekben a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági 

jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti 

hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevekénység esetén. 

Szakvéleményemet a fentiek figyelembevételével a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) 

bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 5-6. §, 10-11. §, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. 

§ (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés és 1. melléklet, és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) 

bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 1. melléklet 2. pont rendelkezései alapján adtam ki. 

 

Földtani közeg-védelmi szempontból: 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 

2016. január 25. napján kiadott, a tevékenységre vonatkozó BO/16/1856-1/2016. számon jóváhagyott 

üzemi kárelhárítási terv lejárt. Az üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát a 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 2. melléklet 1.1. pontja alapján ötévenként el kell végezni és a Környezetvédelmi Hatósághoz 

jóváhagyásra be kell nyújtani.  

A tárgyban megjelölt eljárásban benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy üzemszerű 

működés során a tevékenységből folyamatos ellenőrzés mellett nem várható szennyező anyag földtani 

közegbe jutása, az engedély kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem 

sért. 

Szakvéleményemet a Kvt. 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, valamint a 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai figyelembevételével tettem. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból: 

A szilárd kommunális hulladék megfelelő gyűjtésére a telephelyen belül erre rendszeresített szabványos 

240 l-es edényzetek vannak kihelyezve, amelyeket heti két alkalommal az NHSZ Észak-KOM Nonprofit 

Kft. szállít el. Veszélyes hulladékok elsősorban az energiatermelő tevékenység során főleg a 

karbantartási munkálatokból, valamint havária esetén keletkezhetnek. 

A rendkívüli káresemények során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtéséről a szóló 225/2015. (VIII. 7.) 

Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell gondoskodni. 

A hulladékok elszállítását arra engedéllyel rendelkező, szerződött partnerekkel végeztetik. A keletkezett 

hulladékok nyilvántartását és az adatszolgáltatást a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásnak 

megfelelően végzik. 
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Engedélyes működésére vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció tartalmával szemben 

hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelek, az abban foglaltak hulladékgazdálkodási 

érdeket nem sértenek. A felülvizsgálati dokumentációban ismertetett tevékenység az előírások betartása 

mellett hulladékgazdálkodási szempontból nem okoz jelentős környezetterhelést. Szakterületi 

szempontból az egység környezethasználati engedélyben foglalt tevékenység továbbfolytatásához 

hozzájárulok. 

Szakvéleményemet a fentiek figyelembevételével a Ht., a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014 (XII. 31.) Korm. rendelet 

alapján tettem meg. 

b) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

Közegészségügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth L. u. 11.) HE/NEF/1094-2/2021. számú 

szakvéleményében az alábbiakat állapította meg: 

„Megkérték a közegészségügyi szempontú szakmai véleményt a Heves Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztályától: 

Az EVAT Zrt. (3300 Eger, Malomárok u. 28.) kérelmére indult, az Eger, Malomárok u. 28. szám alatti 

fűtőmű telephelyen végzett tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 

környezetvizsgálati felülvizsgálatára irányuló eljárásban a 71/2015. (III.30) Kormányrendelet 28. § (1) 5. 

melléklet I. táblázat 3 pontjában foglaltak szerinti szakkérdésben. 

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítottam az alábbiakat: 

Az EVAT Zrt. a 3300 Eger, Malomárok u. 28. szám alatti telephelyén lévő létesítményben energiatermelő 

tevékenységet, valamint ehhez kapcsolódóan üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási tevékenységet 

folytat, mely tevékenységre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya egységes környezethasználati engedélyt adott BO/16/1230-9/2016. 

iktatószámon. 

A távhőszolgáltatást az EVAT Zrt. és jogelődei 1974 óta végzik a telephelyen található kazánházból. 

A Fűtőmű feladata több mint 40 éve az Egér-Északi Lakótelep lakásai és közintézményei számára 

történő hőenergia szolgáltatás, mely biztosítja azok fűtését és melegvíz ellátását. 

A hőenergiát földgáztüzelésű, 73,664 MW összes bemenő hőteljesítményű kazánok állítják elő, a hő 

forgalmat pedig a 130/70 °C hőfoklépcsőjű, változó hőmérsékletű forróvízrendszer bonyolítja le, mely 

földalatti, 8,7 km hosszú távhővezetéken jut el a fogyasztókhoz. 

A telephelyen található még a CHP-ERŐMŰ Kft. tulajdonában és üzemetetésében lévő gázmotoros 

létesítmény, mely a gázmotoros egységével végzett kapcsolt-hő és villamos energia előállítás célja a 

villamos energiatermelés és az egyidejűleg keletkező hő hasznosítása a távhő rendszerben, így az EVAT 

Zrt. veszi át a keletkező hőenergiát.  

A telephelyen szociális és ipari vízfelhasználás folyik a közüzemi hálózatról. 

A kommunális szennyvíz a közműhálózatba kerül elvezetésre. 

Az energiatermelés folyamatában keletkező technológiai szennyvíz az engedélyezett szennyező anyag 

tartalommal a hűtőrendszerbe kerül elvezetésre. 
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A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Eger területe „érzékeny” területi besorolású a felszín alatti víz 

állapota szempontjából. 

A tevékenységéhez kapcsolódóan a telephelyen települési és termelési nem veszélyes valamint 

veszélyes (a karbantartásból) hulladékok keletkeznek. Ezek mindegyikét szerződés keretében, érvényes 

engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át. 

A benyújtott dokumentáció alapján tárgyi tevékenységet korlátozó, akadályozó közegészségügyi 

észrevétel nem merült fel. 

Az üzemszerű működtetés során környezet és település egészségügyi hatások lesznek, melyek mértéke 

- jelenlegi ismereteink, és az eddigi működés alapján – várhatóan az egészségügyi határértékeket nem 

lépi túl.  

A környezetben élő lakosság egészségi kockázata üzemszerű működés során várhatóan nem növekszik 

káros mértékben, valamint előírásaim betartása mellett környezet-egészségügyi káresemény nem 

várható. 

Település- környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatom során figyelembe vettem az alábbi: 

 123/1997. (VII.18.) Kormány rendelet 6. § c); és a 4. melléklet; a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről. 

 2000. évi XXV kémiai biztonsági törvény 19. §; 20. §; 28. § (3); 29. §; a 44/2000. (XII.27.) EüMr. 

9. § a kémiai biztonságra, veszélyes készítményekkel végzett tevékenységre; 

 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (1) a hulladékokról, és a 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet 3.§ 

(1) bekezdés a települési hulladékokra vonatkozóan; 

 A fertőző megbetegedések megelőzésére vonatkozó 18/1998.(VI.3.) NM rendelet 36. § (2) 

bekezdés, f)-g)-h)-i)-j) pontjaira, a 39. § (2) bekezdés, és 4. mellékletben foglaltak. 

Állásfoglalásomat a - „a környezet - és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és 

esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli 

fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől 

(lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes 

hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra 

szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően” – szakkérdés vizsgálat során megkeresésre adtam. 

Hatáskörömet, illetékességemet meghatározó jogszabályok: az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) d.) pontjában biztosított hatáskörben, 3/2020. (II.28.) 

utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló utasításban, 

valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 9/2021. (VI.3.) 

Kormánymegbízotti utasítás 1. melléklet 13. § és a 10. melléklet 11. § (5) bekezdésben foglaltak 

előírásai.” 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/5315-3/2021.ált számú szakhatósági állásfoglalásában 

a tevékenység folytatásához előírásokkal hozzájárult.  

Indokolásában az alábbiakat adta elő: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) HE/KVO/02612-4/2021. számon megkereste 
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hatóságomat az „EVAT Zrt. által az Eger, Malomárok u. 28. sz. alatti Fűtőmű telephelyen végzett 

tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély környezetvédelmi felülvizsgálatára 

irányuló eljárásban”, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. A megkereséshez tartozó, a 

Rendszertechnika Fejlesztő Kft. – 1088 Budapest, Vas utca 15/b – által 2021. március 31-i keltezéssel 

összeállított dokumentáció („Evat Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Eger, Malomárok u. 28. telephelyén folyó tevékenységének egységes környezethasználati engedély 5 

éves felülvizsgálata”) a környezetvédelmi hatóság internetes oldalán elérhető. 

A megkeresés szerint a dokumentációt az Evat Zrt. nyújtotta be a környezetvédelmi hatósághoz. 

35500/5315-2/2021. ált. számú felhívásomra az Evat Zrt. EPAPIR-20210723-6986 azonosítóval 

benyújtott iratokkal kiegészítette a felülvizsgálati dokumentációt. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. sora értelmében az elbírálása kérdésében, 

hogy 

 a tevékenység vízellátása, 

  a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, 

  vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott 

előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy 

  a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, 

továbbá 3. sora értelmében a területi vízvédelmi hatóság annak elbírálása kérdésében, hogy 

 a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és 

állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e – szakhatóság. 

Kérelmező az Eger, Malomárok utca 28. szám alatti, Eger 2014/1 helyrajzi számú telephelyen lakossági 

ellátást szolgáló fűtőművet üzemeltet, melyre BO/16/1230-9/2016. számú, BO/16/1230-11/2016. számon 

kijavított és HE-02/KVTO/04880-6/2017. számon módosított egységes környezethasználati engedéllyel 

rendelkezett, melynek hatálya 2021. március 31-én lejárt. 

A BO/16/1230-9/2016. számú határozat II./B.) szakasza tartalmazza hatóságom 35500/1242-1/2016. 

számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait, melynek indokolásában a következőket állapítottam 

meg: 

„Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 3300 Eger, Malomárok u. 28. alatti 2014/1 hrsz. telephelyén 

a Fűtőmű üzembe helyezése óta (1974) kizárólag a gőz- és melegvíz ellátás a főtevékenység. A 

hőenergiát földgáztüzelésű, kazánok, gőzkazán állítja elő. 

A telephely vízellátását a közüzemi ivóvízhálózatról oldják meg. A technológiai és szociális vízigény, 

illetve a tüzivíz igény ellátása külön belső hálózaton történik.  

A vízellátó rendszer feladata az erőmű üzemviteléhez szükséges különböző vízigények (hűtővíz, sótalan 

víz, lágyított víz) biztosítása. A fűtőmű vízigényeit alapvetően a kiadott gőz illetve a vissza nem adott 

kondenz mennyisége határozza meg. 

A használt és szennyvizek a hőtermelési és vízelőkészítési technológiák során keletkeznek. A 

technológiához szükséges víz előállításához ioncserélő berendezéseket használnak.  

A semlegesítő-átlagosító medencében keverő és átemelő szivattyúval átlagosítják a technológiából 

odakerült szennyvizet. A fűtőmű laboratóriuma által végzett vízmintavételezés eredményétől függően 

közvetlenül a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba vezetik. 

A rendszerben található nagyszámú és teljesítményű szivattyú (téli és nyári keringtető, átemelő, póttápvíz 

és egyéb szivattyúk) hűtésére szintén hálózati víz kerül felhasználásra. A téli keringető-szivattyúk hűtése 
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nem folyamatos, csak azok túlmelegedése esetén történik a hűtővíz áramoltatása. A hűtővíz a 

berendezések tömszelencéjének burkolatát érinti, ezért az semmilyen szennyező anyaggal nem 

érintkezik, csupán hőterhelés éri. A mintegy 30-35 
o
C-ra melegedő víz a belső csapadékcsatorna 

hálózaton keresztül a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetetett közüzemi csapadékcsatorna 

hálózatba kerül bevezetésre. Az ilyen célú vízfelhasználás legnagyobb része a téli fűtési időszakban 

történik. A kilépő víz a befogadó Eger-patakba történő bevezetésig hőtartalmának túlnyomó részét leadja. 

Az épületek tetején-, valamint a burkolt felületekről elfolyó csapadékvíz összegyűjtésre kerül, majd 

elvezetik a városi csatornahálózatba. 

A fűtőmű üzemi kárelhárítási tervét az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség 2011. február 24-én kelt 3111-4/2011. számú határozatával hagyta jóvá. 

A telephely sérülékeny vízbázis jogerős határozattal kijelölt védőterületét, hidrogeológiai védőidomot nem 

érint. 

A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot.” 

Fenti megállapítások jelenleg is időszerűek, az alábbiak figyelembevételével: 

 Engedélyes 2021. július 19-én kelt nyilatkozata szerint a csapadékvíz elvezető csatornába csak 

az esőzéskor összegyűjtött csapadékvíz kerül. A nyilatkozat szerint a telephelyen nem 

használnak olyan berendezést, amely vízhűtéses és amelyből hűtővizek kerülhetnek a 

csapadékvíz elvezető rendszerbe. A felülvizsgálati dokumentáció (ld. 19. táblázat) a szivattyúk 

hűtővizét szennyvízként kezeli. 

  Hiánypótlásként benyújtották a BO/16/1230-9/2016. számú egységes környezethasználati 

engedélyben előírt vízvizsgálatok eredményeit, amelyek alapján a kibocsátott szennyvizek 

megfelelnek az előírt vízminőségi küszöbértékeknek. 

 A telephelyen – a felülvizsgálati dokumentáció 4.7.3. szakaszától eltérően – hűtőtó nem található. 

 A telephely aktuális üzemi kárelhárítási tervét a környezetvédelmi hatóság BO16/1856-1/2016 

számú határozatával hagyta jóvá. 

 A telephely az Eger, Petőfi téri vízbázis (Bárány uszoda, Strand I. sz. medence, a Török-,Tükör-, 

József-forrás, valamint a József-kút és az I., III., IV. sz. vízműkutak) lehatárolt,összevont, felszín 

alatt utánpótlódási térrészének felszíni vetületén, ezen belül a III. sz.vízműkút hidrogeológiai „B” 

védőidomának felszíni vetületén helyezkedik el. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete és az 

1:100000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térkép alapján a terület a felszín alatti víz állapota 

szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, azonban ennek oka az Eger központi részén lévő 

karsztvízhasználatok korábban lehatárolt (azóta módosított) hidrogeológiai védőterülete. 

Előírásaimat a fentiek alapján és érdekében tettem. 

A fentiek alapján az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakkérdésekben 

állásfoglalásomat megadtam, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.), a 147/2010. (IV. 

29.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. KvVM rendelet, a 

83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 

valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet figyelembevételével. 

Előírásaim betartása esetén a tevékenység vízellátása, a keletkező szenny- és csapadékvizek 

elvezetése biztosított, a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra számottevő 
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hatást nem gyakorol, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére 

jogszabályban, illetve hatósági határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők. 

A szakhatósági állásfoglalást az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján, az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §(1) bek. szerint eljárva 

adtam meg. 

Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, illetékességét a 

10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg. 

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki.” 

 

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a 

következő 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 kérelemben foglaltak figyelembe vételével és a fentiek alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntöttem és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően az EVAT Zrt., mint engedélyes 

részére az Eger, Malomárok u. 28. sz. alatti Fűtőmű telephelyen végzett tevékenységhez kiadott 

BO/16/1230-11/2016. számon kijavított és HE-02/KVTO/04880-6/2017. számon módosított BO/16/1230-

9/2016. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatát jóváhagytam és az 

egységes környezethasználati engedélyt a beérkezett szakhatósági állásfoglalások és 

szakvélemények figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam. 

 

A Khvr. 20.§ (3) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó – külön 

jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell 

foglalni és a 20/A.§ (3) bekezdése értelmében az engedély időbeli hatályát az arra vonatkozó külön 

jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.  

 

Jelen engedélybe a levegőtisztaság-védelmi engedélyt is belefoglaltam, tekintettel arra, hogy az 

érintett területen a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó levegőtisztaság-védelmi szempontból 

engedélyköteles tevékenységet végeznek. 

 

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi 

idejét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 25.§ (5) bekezdése alapján 2026. augusztus 31-ig megadtam. 

 

A Khvr. 20/A. §-a szerint: 

„(4) Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre 

vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy 

éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-

nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is 

figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, 
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monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó 

felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetést felhasznál. 

(4a) Ha a tevékenység nem tartozik az elérhető legjobb technikakövetkeztetések egyikének hatálya alá 

sem, az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a Kvt.-nek a környezetvédelmi 

felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell 

vizsgálni abban az esetben, ha az elérhető legjobb technikák fejlődése lehetővé teszi a kibocsátások 

jelentős mértékű csökkentését.” 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy tárgyi tevékenység nem tartozik a 2010/75/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos 

következtetéseknek a nagy tüzelő berendezések tekintetében történő meghatározásról szóló 2017/1442 

számú végrehajtási határozat hatálya alá, ezért a Khvr. 20/A (4) és (4a) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel kötelező felülvizsgálatot nem írtam elő, azonban felhívtam az Engedélyes figyelmét a 

tevékenységet felülvizsgálatának esetleges szükségességére.  

 

Határozatomat a 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdésében és 

a 13. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Kvt. 71. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján, a 73.§ (1) bekezdése és a Khvr. 20.§-a, 20/A. § (4) és (12) bekezdés a) 

pontja alapján, a 11. melléklet figyelembevételével, az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) 

bekezdésének megfelelően hoztam meg. 

 

Az Ákr. 124.- 129.§ -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rend. 

1. § (1) 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet 3. számú mellékletének 1.1., 10.1. és 10.3. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e 

rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján 

rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget Engedélyes viseli. Hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, 

hogy az Kvt. 91. § (3) bek. szerinti ügyintézési határidőt megtartotta.  

 

A döntés az Ákr. 82.§ (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

 

A határozatot a Khvr. 21. § (9) bek., Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján közhírré 

teszem. Az egységes környezethasználati engedély módosításáról készült közlemény jegyző részére 

történő megküldéséről a Khvr. 21.§ (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a 

Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam 

meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 

13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. 

§ (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. 
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A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

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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