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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) 

pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 10. § (3) bekezdése 

értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00053/2021. (HE/KVO/01838/2020.) 

 

Az ügy tárgya: Demjén, Albertmajor 0203/32 hsz-ú ingatlanon tervezett központi szennyvíztisztító 

létesítésére vonatkozóan kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Magyar Gomba Kertész Kft. (3395 Demjén, 0173/7/A/1. hrsz.) 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/00053-13/2021. számú határozatával lezárta.  

 

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

 

I. A Demeter és Társa Bt. (3300 Eger, Sólyom u. 9.), mint a Magyar Gomba Kertész Kft. (3395 Demjén, 

0173/7/A/1. hrsz; KÜJ: 102878552) – a továbbiakban Kérelmező – meghatalmazottja által, a Heves 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályára 

(a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 2020. december 18. napján elektronikus úton benyújtott, a 

Demjén, Albertmajor 0203/32 hsz-ú ingatlanon tervezett központi szennyvíztisztító (KTJ: 102287397) 

létesítésérevonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

hogy a tervezett objektum létesítése során jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, így az 

előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Tájékoztatom, hogy a tervezett szennyvíztisztító telep megvalósítására csak véglegessé vált vízjogi 

létesítési engedély alapján, az abban foglalt előírások betartása mellett kerülhet sor. 

 

III. Az engedélyezés során figyelembe kell venni az alábbiakat: 

1. A munkálatok megkezdése előtt a szennyvíztisztító létesítésére kijelölt területen el kell végezni a 

földtani közeg és felszín alatti víz minőségének vizsgálatát.  

2. A vizsgálatokat a területen végzett korábbi tevékenység jellegéből adódó szennyező komponensekre 

kell elvégezni. 

3. A vizsgálatok eredményét és az értékelést a vízügyi hatóság illetve a Környezetvédelmi Hatóság 

részére be kell nyújtani és a vízjogi létesítési engedélyezés során figyelembe kell venni. 

4. Amennyiben a létesítés helyeként megjelölt területen földtani közeg és felszín alatti víz tekintetében 

’B’ szennyezettségi határértéket meghaladó koncentráció igazolódik, akkor a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelt 19. § előírásainak megfelelően kell eljárni. 

5. A tevékenység során keletkező hulladékok – a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendelet (továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. melléklete alapján történő besorolását 

követő – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos 

jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről 

szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) 

foglaltak szerint kell gondoskodni. 

6. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelése során a veszélyes 

hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell 

tartani. 

7. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, 

telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos 

gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja. 

8. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, 

szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai 

igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni. 

9. A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a 

veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy 

károsítsa a környezetet. 

10. Kérelmező telephelyén kialakított, vagy kialakításra kerülő hulladékgazdálkodási célú 

létesítményeknek meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 246/2014. 

(IX. 29.) Korm. rendelet) foglaltaknak. 

11. A tevékenységeket a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni. 

12. Fák, cserjék kivágására csak vegetációs időn és fészkelési időszakon kívül, október 15. és március 

15. között kerülhet sor.  
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13. A szennyvizeket úgy kell kezelni, hogy a Laskóba az élővilágot veszélyeztető vagy kedvezőtlenül 

érintő szennyezés ne kerülhessen. 

14. Az épületeken esetlegesen költő védett madarak fészkelését az üzemelés során biztosítani kell. 

Fecskék esetén a nem kívánatos szemetelés, hulladékképződés ellen fészkelési időszakon kívül 

felhelyezett ún. fecskepelenkákkal javasolt védekezni. Füsti fecske épületen/építményen belüli 

költése esetén a madarak épületbe/építménybe történő bejutását, a költés zavartalanságát a költési 

időszakban biztosítani kell. Védett madarak által használt épületrészen külső felújítás vagy 

karbantartás a természetvédelmi hatóság külön engedélyével végezhető. 

15. Amennyiben a gyökérzónás szennyvíztisztító medencéinek vízzel borított részén védett kétéltűek 

előfordulását észlelik, a vízzel borított részeken tervezett építési beavatkozásokat július 15. és 

október 30. között lehet elvégezni. 

16. A bolygatott felszíneken az inváziós és allergén növényfajok megtelepedését, elterjedését 

kaszálással meg kell akadályozni. Az inváziós növényeket rendszeresen szükséges irtani. 

17. Az özönnövények kaszálását – további területek megfertőzésének elkerülése érdekében – a 

növények magjainak beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítve kell elvégezni. A területen a 

levágott virágzó hajtásokat össze kell gyűjteni és a kényszer magérlelést meg kell akadályozni (pl. 

földtakarás alkalmazásával). 

18. Az időbeli korlátozástól eltérni kizárólag indokolt esetben, a természetvédelmi kezelésért felelős Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereivel a helyszínen történt előzetes 

egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a beavatkozás 

természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell 

felvenni és a természetvédelmi hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni. 

 

IV. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/576-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz 

vízügyi és vízvédelmi szempontok alapján hozzájárult és felhívta a figyelmet az alábbiakra: 

„A tervezett szennyvíztisztító telepre sokrétű tevékenységből származó, eltérő mennyiségű és 

szennyvízcsúcsokkal rendelkező, különböző szennyezőanyag koncentrációkkal és jellemző 

szennyezőanyag komponensekkel jellemezhető és eltérő biológiai bonthatóságú szennyvizek, illetve 

szennyezett csapadék/csurgalékvizek kerülnek rávezetésre, melynek együttes hatása a telep 

próbaüzeme és korai üzemeltetése során gyakorlati-tapasztalati úton, a próbaüzemi, az önellenőrzési és 

a befogadó terhelhetőségi vizsgálatok alapján válik egyértelművé, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy 

amennyiben ezen vizsgálatok alapján a tervezett technológia nem alkalmas a keletkező szennyvizek, 

szennyezett csapadékvizek vízjogi létesítési engedélyben megállapított kibocsátási határértékekre 

történő tisztítására, abban az esetben Igazgatóságom a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 37. § (4.) bek. alapján szennyezés-csökkentési ütemterv 

készítésére kötelezi a kibocsátót.” 

 

V. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő. 
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A tervezett beruházás főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A Demjén, Albertmajor területén működtetett tevékenységek (gombatermesztés és –feldolgozás, 

gombakomposzt előállítás, gyümölcsválogatás és –tárolás, szaporítóanyag előállítás) illetve 

létesítmények (iroda, gépjárműmosó, kazánház) és az Egri Korona Borház üzemeltetése során 

keletkező szennyvizek tisztítására a korábban létesített gyökérzónás szennyvíztisztító technológia már 

nem alkalmas, ezért a Kérelmező egy központi szennyvíztisztító létesítését tervezi. Az új 

szennyvíztisztító az Albertmajor területén keletkező összes szennyvíz és szennyezett csapadékvíz 

befogadására és megfelelő tisztítására alkalmas, átfolyásos A2/O technológiával kerül kialakításra. 

A szennyvizek az alábbi helyrajzi számú területekről érkeznek a tisztítóba: 

Demjén, külterület 0173/7/A1, 0173/7/A2, 0173/9, 0173/10, 0173/12, 0203/22, 0203/23, 0203/24, 

0203/24/A, 0203/24/B, 0203/26, 0203/26/A, 0203/29, 0203/31, 0203/32, 0203/33/A, 0203/36, 0203/37, 

0203/38, 0203/38/A, 0203/40, 0203/40/A, 0203/41, 0203/42. 

A szennyvizek összegyűjtése az egyes létesítményeknél gyűjtő medencék kialakításával, a szennyvíz 

elvezetése átemelők létesítésével, illetve azoknak a központi szennyvíz gerincvezetékre történő 

rákötésével történik. 

A tervezett szennyvíztisztító maximális kapacitása 800 m
3
/d (szennyezőanyag tartalom alapján  

600 m
3
/d); BOI5 terhelése 636 kg/d (LEÉ: 10 600 lakos egyenérték). 

A szennyvíztisztítási technológia lépései: 

1. mechanikai tisztítás szalagráccsal 

2. homokfogó 

3. kiegyenlítő és ülepítő medence 

4. biológiai tisztítás (denitrifikáció, nitrifikáció, levegőztetés) 

5. iszapkezelés (iszapsűrítés, iszap-víztelenítés) 

6. tisztított szennyvíz fertőtlenítése 

A víztelenített iszapot konténerben gyűjtik és a komposztáló térre szállítják, ahonnan komposztálást 

követően gyümölcsösökbe kihordva a talajba forgatják. A tisztított szennyvíz fertőtlenítést követően a 

Laskó-patakba, mint befogadóba kerül bevezetésre. 

VI. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti önkormányzati 

hivatal jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes 

szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a 

Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

VIII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során megfizetésre került. 

IX. 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 Hatóságnál, 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 (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 

alapján a jogi 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 
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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. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Kérelmező meghatalmazottja a Demjén, Albertmajor 0203/32 hsz-ú ingatlanon tervezett központi 

szennyvíztisztító létesítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be, melynek 

alapján 2020. 12. 19-én előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 103. pontjába 

[Szennyvíztisztító telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) a) 10 000 lakosegyenérték-

kapacitástól] tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálatra kötelezett. 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban 

az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján, továbbá a 

www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

A megküldött dokumentációt az Ákr. 36. §-a alapján megvizsgálva megállapításra került, hogy a 

mellékelt meghatalmazás nem a tárgyi eljárásra vonatkozóan került kiállításra, illetve az eljárás díjának 

befizetését nem igazolták, ezért a Kérelmezőt HE/KVO/01838-5/2020. számon hiánypótlásra szólítottam 

fel. 

Kérelmező meghatalmazottja a hiánypótlásban foglaltakat a 2021. 01. 04-én megküldött iratokkal 

teljesítette. 

Az eljárás során megállapításra került továbbá, hogy a Kérelmező által benyújtott előzetes vizsgálati 

dokumentáció hulladékgazdálkodás tekintetében nem a kellő részletességgel került kidolgozásra, 

éghajlatvédelemmel kapcsolatos fejezetet nem tartalmazott, illetve a dokumentációt készítők a 

természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékben nem szerepelnek. 

A fentiek alapján Kérelmezőt a HE/KVO/00053-8/2021. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel, 

melyben foglaltaknak a 2021. 01. 27-én megküldött dokumentációval eleget tett. 

Az eljárás sorána 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) 28. § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. melléklet I. táblázat 3. és 4. pontjaiban ismertetett 

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

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott 

szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

http://www.magyarorszag.hu/
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A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem a 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. 

A tervezett beruházással kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel sem a tevékenység telepítési 

helye szerinti település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység 

környezeti hatásai véleményezhetők, a várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a Demjén, Albertmajor 0203/32 hsz-ú ingatlanon tervezett központi szennyvíztisztító 

létesítésére vonatkozóan a rendelkező részben foglaltak szerint további hatásvizsgálat lefolytatását 

nem tartom szükségesnek. 

A további engedélyek beszerzésére vonatkozóan a Khvr. 5.§ (2) bekezdés ac) pontja alapján a 

rendelkező rész II. fejezetében adtam tájékoztatást. 

A létesítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos környezetvédelmi szempontú feltételeimet a Khvr. 5. § (3) 

bekezdése alapján a rendelkező rész III. fejezetében szerepeltettem. 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvt.) 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai 

és a (3) bekezdés alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 

13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. 

§ (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

Az eljárás költsége Kérelmezőt terheli, amely a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetésre került. 

Az ügyintézési határidőt megtartottam, hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

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. rendelet 1.§ 

(1) bek. 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével állapítottam meg, 

megfizetésének módjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

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

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

A keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39.§-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9.§ -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a  

Kp. 50-55.§-a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7.§ (1) bekezdés a) pontja,12.§ 

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

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. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A közzététel napja: 2021. február 1. 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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