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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá 

tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/03182/2021. 

Engedélyes: Geosol Kft. (3273 Halmajugra, Külterület 07/130. hrsz.) 

Ügy tárgya: A Geosol Kft. HE-02/KVTO/00081-4/2017. számú egységes környezethasználati engedélye 

időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

A tevékenységgel érintett terület: Halmajugra külterület 07/129. és 07/130. hrsz. 

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

 

Előzmények: 

Engedélyes a Halmajugra 07/130 hrsz. alatti (G2) telephelyén (KTJ: 102385084) végzett nem veszélyes 

hulladékok hasznosítási tevékenységére – beleértve a Halmajugra 07/130 hrsz. ingatlanon végzett, nem 

veszélyes hulladékok hasznosítására irányuló tevékenységek összességét is – vonatkozóan, HE-

02/KVTO/03994-12/2019. számon módosított, HE-02/KVTO/00081-4/2017. számú egységes 

környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje: 2022. január 31. 

 

Az Envicare Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.) mint az Engedélyes megbízottja, az általa elkészített 

felülvizsgálati dokumentáció megküldése mellett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatását 

kérelmezte a Környezetvédelmi Hatóságtól. 

 

A tevékenység leírása: 

A tevékenység célja tüzeléstechnikai és energetikai szempontból homogén összetételű, idegen anyagoktól 

mentes, magas fűtőértékű, gyártóműi bizonylattal ellátott, szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag (SRF) 

előállítása. 

 

A GEOSOL Kft. G2 telephelye Halmajugra külterületéhez tartozó, a Mátrai Erőmű Ipari Parkban lévő 

telephely, a település lakóövezeti határától közelítőleg 2.000 m távolságra, míg az erőműtől kb. 500 m 

távolságra helyezkedik el. A telephely megközelítése a 3-as főközlekedési útról, a 24145-ös, majd az MVM 

Mátra Energia Zrt. üzemi útjain, aszfaltozott műutakon történik. A szállítási útvonalak a lakott településeket 

elkerülik. 

 

A nem veszélyes hulladékokat közúti szállítójárművekkel, külső vállalkozók szállítják be szerződésnek 

megfelelően. A beszállított hulladékok átvétele során a GEOSOL Kft. munkatársai elvégzik az anyag 

átvételkori ellenőrzését, mérlegelését, dokumentációjának kezelését, nyilvántartásba vételét és a minta 

vételezését. 
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A telephelyen elvégzik a beszállításra kerülő anyagok fogadását, a gépjárművek leürítését, az esetleges 

idegenanyagok (pl. az anyagban esetlegesen előforduló mágnesezhető fémek) leválasztását, 

homogenizálást, a szállítószalagon történő feladást, kitárolást, a minőségellenőrzést, gyártási szabvány 

szerinti akkreditált mintavételt és az előállított termék dokumentálását. 

 

Az alkalmazott hulladékkezelési technológiák: 

Szennyvíziszap víztelenítés (előkezelés) 

Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 60.000 t/év. 

Az előkezelési folyamatból kikerülő előkezelt hulladék (szárított szennyvíziszap) teljes mennyisége az 

ATAMIX-3 termék előállításhoz kerül felhasználásra. 

 

Nem veszélyes hulladék előkezelési technológia (válogatás, keverés, homogenizálás) 

Az előkezelhető (válogatás, keverés, homogenizálás) hulladékok összes mennyisége: 300.000 t/év. 

Az előkezelési folyamatból kikerülő hulladék egy része ATAMIX-1 termék előállításánál, másik részük 

biomasszával történő keverést követően, mint hulladék keverék alternatív tüzelőanyag kerülhet 

felhasználásra. 

 

Nem veszélyes hulladék hasznosítása - tüzelőanyag (SRF) előállítása 

ATAMIX-1 tüzelőanyag termék 

ATAMIX-1 előállítása során a megfelelő fűtőérték (12-15 MJ/kg) beállítása az előkezelhető 300.000 t/év 

nem veszélyes hulladék mennyiségből keletkező előkezelt hulladékok keverésével, illetve az így kapott 

keverékek max. 0,1 %-nak megfelelő mennyiségű adalékanyag (mészhidrát) hozzáadásával valósul 

meg. Az ATAMIX-1 alternatív tüzelőanyag termék előállítása céljából hasznosítható nem veszélyes 

hulladékok mennyisége: 70.000 t/év. 

 

ATAMIX-3 tüzelőanyag termék 

Az évente előállított max. 30.000 t szárított szennyvíziszapot a fogadó-feladó csarnokban dolgozzák fel 

ATAMIX-3 alternatív tüzelőanyag végtermékké. A szárított szennyvíziszaphoz mészhidrátot adagolnak és 

biomassza jellegű nem veszélyes hulladékot kevernek a megfelelő fűtőérték (12-15 MJ/kg) beállítása 

céljából. Az ATAMIX-3 tüzelőanyag termék előállításához felhasználható hulladékmennyiség 50.000 t/év. 

 

A telephelyen az üzemvitel folyamatos (7 munkanap/hét, 3 műszak/nap). 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. szeptember 14. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján 105 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Az engedélyezett tevékenység a Khvr. 2. sz. melléklet 5.3. b) [Nem veszélyes hulladékok hasznosítása, 

vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson 

felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével – bb) hulladék 

előkezelése égetés vagy együttégetés céljából] pontjába sorolható, ezért egységes környezethasználati 

engedély köteles. 

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

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

rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.” 

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

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

létesítmény működésének a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett elérhető 

legjobb technikákkal és az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel való 

összehasonlítását.” 

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

figyelemmel benyújtott teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és kérelem alapján az 

eljárás az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 2021. szeptember 14. napján megindult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

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

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek a közleményt. 

A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a 

helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei elektronikus formátumban elérhetők a Heves Megyei Kormányhivatal 

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

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/03182/2021. számon, a keltezést követő 30. 

napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon 

belül. 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

- megadja, vagy módosítja az egységes környezethasználati engedélyt, 

- a kérelmet elutasítja, vagy visszavonja az engedélyt. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. szeptember 21. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

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

 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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