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Tárgy: Heves Megyei Vízmű Zrt. által a Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 helyrajzi szám alatti telephelyen 

végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási (iszaprothasztás, komposztálás) tevékenységre vonatkozó 

egységes környezethasználati engedély 

 

H A T Á R O Z A T  

 

I. A Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger Hadnagy u. 2.; KÜJ: 100218279, a továbbiakban: Engedélyes) 

részére a Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 helyrajzi szám alatti telephelyen végzett nem veszélyes 

hulladék hasznosítási (KTJ: 100900456) – iszaprothasztás (KTJlétesítmény:102701701) és 

komposztálás (KTJlétesítmény:102701723) – tevékenység továbbfolytatására a környezeti 

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (4), (6) bekezdése szerinti, a GEON System Kft. (3529 

Miskolc, Knézich Károly u. 12/A 4/1., a továbbiakban: Kérelmező) által készített teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és kiegészítései alapján lefolytatott felülvizsgálati eljárás 

alapján az 

 

egységes környezethasználati engedélyt megadom. 

 

Az egységes környezethasználati engedély 2032. december 31-ig érvényes.  

A következő felülvizsgálat időpontja: 2027. december 31.  

 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítására 

vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély 2027. december 31. napjáig érvényes, levegőtisztaság-

védelmi engedélye 2027. december 31. napjáig érvényes. 

Az iszaprothasztók 5 % szárazanyag tartalmú feladott iszapra engedélyezett kapacitása  

192 tonna/nap (70 080 tonna/év). 

 

A komposztáló telep engedélyezett maximális kapacitása 546 tonna /nap, mely a technológiában 

egyszerre jelenlévő hulladékok maximális mennyisége (13 ciklus/év esetén 7 098 tonna/év). 
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1. Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység besorolása a környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációban és kiegészítésében foglaltak alapján: 

1.1 Engedélyes adatai: 

Cég név:       Heves Megyei Vízmű Zrt. 

Székhely:       3300 Eger Hadnagy u. 2. 

Telephely:       Gyöngyös szennyvíztisztító telep  

Helyrajzi szám:      Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 

Telephely központi EOV koordinátái: EOV X = 268 893 m, EOV Y = 714 487 m 

Cégjegyzékszám:      10-10-020086 

Statisztikai számjele:      11164810-3600-114-10 

1.2 A telephely elhelyezkedése: 

A telephely Gyöngyös DNy-i részén, külterületen ipari övezetben található. Az ingatlan Gyöngyös 

Város Önkormányzata tulajdonában áll. A telephelyet a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemelteti. A 

tevékenység a Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 hrsz. alatti szennyvíztisztító 

telephelyén belül kerül megvalósításra. A telephelyhez legközelebb eső települések távolsága 

légvonalban: Gyöngyös ~ 1,1 km. A telephely körül 2 m-es zárt kerítés van. A Ny-i ingatlanhatár 

mentén fut a Gyöngyös-patak. A telephely a 3. sz. főút és a 3203. sz. összekötő út felől közelíthető 

meg, a 3203. sz. összekötő útról leágazó aszfaltozott úton. 

1.3  A tevékenység célja:  

A Heves Megyei Vízmű Zrt. a Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 helyrajzi szám alatti Gyöngyösi 

szennyvíztisztító telephelyén keletkező mezofil rothasztással kezelt, víztelenített szennyvíziszapot 

biológiailag lebontható hulladékokkal keverve, GORE technológiával komposztálni tervezi. A 

fermentálással történő hasznosításra átvett nem veszélyes szerves hulladékok mennyisége:  

9980 t/év, komposztálással történő hasznosításra átvett nem veszélyes szerves hulladékok 

mennyisége 5400 tonna/év. 

1.4 Az engedélyezett tevékenység besorolása: 

a) TEÁOR’08 száma:  3821 – Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

b) Az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerint: 

NOSE-P kód:  109.07 – Hulladék fiziko-kémiai vagy biológiai kezelése 

SNAP-2 kód.  0910 - Hulladék fiziko-kémiai vagy biológiai kezelése 

c) az Európai Bizottság 29/2002/EK Rendelete szerint: 

NACE kód:  90.02 – Egyéb hulladék gyűjtése, kezelése 

d) A Khvr. szerinti besorolása: 2. számú melléklet 5.3. ba) pontja (Hulladékkezelés - 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 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya 

alá tartozó tevékenységek kivételével: - biológiai kezelés) 

e) A hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a Ht. szerint: 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 20. 

pontjának megfelelően: 
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Hasznosítás: bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, 

hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, 

amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek 

eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a 

szélesebb körű gazdaságban betölthesse. 

Hulladékkezelési kódok meghatározása: 

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. 

(XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján: 

E01 - 02 biológiai bontás 

E02 - 03 aprítás 

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM 

rendelet] és a 439/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján: 

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a 

komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha 

az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel); 

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a 

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az 

R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, 

zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés); 

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az 

elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. §  

(1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti). 

2. Technológiai leírás: 

2.1. Rothasztás 

2.1.1. Iszaphulladék fogadása – Idegen iszap fogadó létesítmény 

Az iszaphulladék átvétele Engedélyes telephelyén történik. Engedélyes a hulladék átvételére 

szerződést köt a termelővel. A hulladék átvételekor minden tehergépjármű nyilvántartásba kerül, 

melyet naprakészen vezetnek. Az átvétel előtt minden egyes szállítmány súlya a központi 

hídmérlegen kerül lemérésre. Az átvételkor ellenőrzik, hogy a beszállított hulladék a megfelelő 

nedvességtartalommal rendelkezik-e. 

Az idegen iszap fogadó létesítmény 5 m átmérőjű 3 m mélységű vasbeton medence. A medence 

vízzáró vasbeton kihalkítású, részben földbe süllyesztett részben kiemelt kivitelben került telepítésre. 

Az iszapfogadó akna tetején egy 4 m X 2,38 m alapterületű három oldalán 2 m magas vasbeton fallal 

ellátott garat került kiépítésre. Az iszapfogadóhoz csatlakozik a vízzáró vasbeton kialakítású gépház 

melynek belső mérete a műtárgy tengelyében 4 m szélessége 3 m magassága 3 m. 

A szállító jármű a beszállított hulladékot a garatba borítja be és azon át kerül az iszapfogadó aknába. 

Az iszapfogadó vasbeton födémmel került lezárásra kivéve a garatot, mert ott egy felhajtható mozgó 

polikarbonát fedél került beépítésre. A garat fedele csak a hulladék beszállításakor kerül felnyitásra 

egyéb esetben lehajtott helyzetben van a bűz terjedésének megakadályozására érdekében. 
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A műtárgy gépészete: 2 db keverő (egyik a puffer, másik a garat keveréséről gondoskodik), 2 db 

higított iszap feladó szivattyú, 2 db muncher, 1 db indukciós mérő, 1 db elektromos elzáró 

berendezés; 

2.1.2. Iszap hígítása, keverése 

A hulladékfogadó létesítménybe 12–20 % sz.a. tartalmú hulladékokat szállítanak be. Ezeket a 

hulladékokat a szennyvíztisztító telepen folyamatosan rendelkezésre álló recirkulációs (0,5-2,0 % 

sz.a. tartalmú) szekunder és primer iszap keverékével kell keverni, hígítani a csővezetéki 

szállíthatóság érdekében. 

A kevert iszapot 2 db párhuzamosan kapcsolt, egyenként 15 m
3
/h hidraulikai kapacitású 

csigaszivattyú adja fel a keverő tartályból az iszap elősűrítő gépházban lévő szálprésre. A szálprésre 

kerül feladásra az elővíztelenítő gépekről is az elővíztelenített telepi iszapmennyiség. Így az 

iszapfogadóból az iszapfeladás csak akkor működhet, ha az iszap elővíztelenítő gépek állnak. 

 

2.1.3. Iszapbevezetés pufferekbe szükség esetén 

A 80 m
3
-es iszappuffer műtárgy feladata az iszapsűrítő gépház alatt üzemelő, ugyanolyan 

szerepkörrel felruházott medence térfogatának kiterjesztése, és ezzel az iszapok pufferelési 

kapacitásának növelése. A szerkezet félig terepszint alá süllyesztett iszaptérrel és teljesen a 

terepszintbe süllyesztett géptérrel rendelkezik. 

A puffer hasznos magassága 3,80 m, alapterületi mérete: 3,80 m x 6,00 m. VPuffer=86,6 m
3
 

A műtárgyban 4-5 %-os iszap kerül pufferelésre, melynek kiülepedését 1 db Sulzer keverő hivatott 

megakadályozni. (Sulzer3033 PA29/6 CR; P2=3,0kW) 

A műtárgy hidraulikai összeköttetésben van az idegen iszap fogadó állomással, tehát az ott 

csigaszivattyúkkal továbbított 4-5 %-os iszap kormányozható az iszapsűrítő gépházba és az új 

iszappufferbe is. A műtárgyba való iszapbevezetés a maximális üzemi vízszint felett történik, mely 

vízszintet egy túlfolyó biztosít, amin keresztül a secunder iszap a már meglévő iszappufferbe tud 

átfolyni. 

Iszapsűrítő gépház alatti puffer műtárgy: 

A=96,7 m
2
 

V=154,7 m
3
–Max üzemi vízszint: 135,32 mBf 

Új puffer műtárgy: 

A=22,8 m
2
 (3,80 m x 6,0 m) 

V=86,64 m
3
 (3,80 m x 6,0 m x 3,50 m)-Max üzemi vízszint: 138,27 mBf 

A két puffer összenyitásánál a következőket kell szem előtt tartani: Mivel a tervezett műtárgy felső 

üzemi vízszintje 2,95 m-el van a meglévő puffer műtárgy vízszintje felett, így 2,95 m vízoszlop  

(67,26 m
3
) engedhető át gravitációsan az alsó leürítő csonkon. Tehát csak abban az esetben 

vezethető át biztonságban a meglévő műtárgyba az iszap, ha az ott lévő iszapszint 0,90 m  

(134,62 mBf) vagy az alatt van. 

A gépházban található 2 db Seepex gyártmányú csigaszivattyú, melyekkel a sűrítő gépház felé 

továbbítható a 4-5 %-os iszap. 

2 db Seepex BN 35–6LS 

P=4 kW 
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2.1.4. Továbbítás az iszap sűrítő gépházba 

A meglévő iszap(elő)sűrítő gépház a gázmotor gépházzal közös épületben helyezkedik el. A gépház 

alatti térrész a keletkező nyers-és fölösiszap, és uszadék pufferolására és homogenizálására szolgál. 

A térrész 150 m
3
 hasznos térfogatú. 

A primer és szekunder iszapáramok az udvartéren egyesülnek és a puffer medencébe egy közösített 

csőszakaszként érkeznek DN 300-as csővezetéken. 

A kb. 10×10 m alapterületű meglévő medencében 2 db meglévő ABS keverő tartja lebegésben az 

iszapot és biztosít homogenizálást. A medencéből egy 2 m × 3 m–es száraz tér került leválasztásra, 

melybe így ráfolyással üzemelő meglévő feladó csigaszivattyúkat telepítettek. A két szivattyú közös 

szívóágon keresztül szív a puffer medence zsompjába fordított csővezetéken keresztül. 

Az iszapfeladó szivattyúk típusa Seepex Item 30 BN 17-6LS, melyek az iszapot a két párhuzamos 

iszap elősűrítő ágra adják fel. A két szivattyú nyomóvezetéke úgy került kialakításra, hogy bármelyik 

szivattyú bármelyik ágra tudjon dolgozni, ezzel fokozva az üzembiztonságot. 

Az iszapsűrítéshez szükséges polielektrolit adagolást új adagoló biztosítja. A behígított beszállított 

iszap pufferből feladásra kerülő szintén 4-5% sz.a. tartalmú iszap, szintén 15 m
3
/h hozammal érkezik 

a tervezett nyomócsövön keresztül az iszap elősűrítő gépházba. A 3 irányból érkező iszapok 

fogadása és további feldolgozása felváltva történik. Az elősűrítő gépekről és a higított beszállított 

iszapokat feladó szivattyúkról is az iszapok hidraulikailag egy pontba érkeznek. Itt egy 15 m
3
/h 

kapacitású szálprésen jutnak keresztül. A szálprés megkerülő vezetékkel van ellátva, így 

megkerülhető a technológiai igénytől függően. 

A szálprésen átvezetett vagy azt megkerülő iszapok egy új 2 db-ból álló szivattyútelep közös fogadó 

garatjába érkeznek, ahonnan a régi 2 db NA 150-es nyomóvezetéken keresztül a 2 db meglévő 

rothasztó toronyba kerülnek feladásra. 

A 2 db elő-sűrítőgép folyamatos üzemű gépi iszapsűrítő, melynek mosóvize az újonnan kiépült 

vízhálózatra van csatlakoztatva. A gépről lejövő csurgalék vizek a meglévő csatornahálózaton 

keresztül a telep elejére jutnak. 

2.1.5. Iszap feladása rothasztásra 

Az iszap feladó szivattyúk teljesítménye változtatható. Az átlagos mennyiségű 4 m
3
/h iszap feladását 

egyrészt a fölös eleveniszap gépi sűrítésének a figyelembe vételével, másrészt a ténylegesen 

rendelkezésre álló iszap mennyisége alapján valósítják meg. A legnagyobb iszapfeladási intenzitás 

6,25 m
3
/h. A 2 db átlagosított iszapot a tornyokba továbbító szivattyú védelmére, a szivattyúk elé  

1-1 db muncher (késes aprító) került beépítésre. 

Típus: MONO CT201 TR muncher 

Teljesítmény: 2,2 kW 

Szállítóképesség: 6 m
3
/h 

Közeg: 6 % szárazanyag tartalmú iszap 

2.1.6. Iszap rothasztása 

A keletkező sűrített fölösiszap és primer iszap a sűrítőgépházból és a gravitációs sűrítőből 1-1 

csavarszivattyúval, terep alatt vezetett külön nyomócsöveken érkezik a zárkamrába. A 

sűrítőgépházból és a gravitációs sűrítőből a kb. 5 % szárazanyag-tartalmú iszap együttesen  

kb. 160 m
3
/h mennyiségben kerül a rothasztó tornyokba. 

Az iszap feladó szivattyúk által szállított hideg sűrített iszap egy ún. oltókeverőkben (Y cső) keveredik 

az iszaprecirkuláció által szállított meleg iszappal, majd a 2 db 250 kW  hőteljesítményű hőcserélőn 

áthaladva kerül a rothasztókba. Az iszaprecirkulációs szivattyúknak a rothasztó hőntartása miatt van 

szerepük. 
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Az optimális 35 
o
C-os hőmérsékletre való felfűtést úgy biztosítják, hogy a „hideg” nyersiszaphoz a 

rothasztóból elszívott „meleg” iszapot keverik. A „meleg” és „hideg” iszap térfogatáramának aránya 

kb. 5:1 kell, hogy legyen. A szivattyúk (2 db+1db raktári tartalék) 49,75 m
3
/h intenzitással a program 

szerint kijelölt rothasztóból szívják a 35 
o
C-os iszapot. A kb. 4-6,25 m

3
/h mennyiségű hideg 

(felmelegítendő) iszap egy Y alakú keverő szakaszban találkozik a rothasztóból visszaszívott  

35 
o
C-os meleg iszappal. A keverék iszap hőmérséklete ekkor 33,8 

o
C lesz, mennyisége pedig  

56 m
3
/h. A 250 kW-os hőcserélő ezt a 33,0 

o
C-os iszapot melegíti fel a betáplálási hőmérsékletre  

(+ 35,7 
o
C). A felmelegítés hőigényét melegvíz fűtésű cső a csőben kialakítású hőcserélő biztosítja, 

ami a keverő és keringtető szivattyúkkal együtt a műtárgyak között kialakított ún. zárkamrában 

(hőcserélő gépházban) került elhelyezésre. 

A víz-iszap ellenáramú hőcserélő technológiai adatai: 

A hőcserélők tervezett max. kapacitása 250 kW 

Kevert iszap belépő hőmérséklete: 33,8 
o
C 

Kevert iszap kilépő hőmérséklete: 35,7 
o
C 

Fűtővíz belépő hőmérséklete max.: 80 
o
C 

Fűtővíz kilépő hőmérséklete kb.: 69 
o
C 

Iszapáram max.: 6,25 + 49,75 = 56 m
3
/h 

Fűtővízáram: 20 m
3
/h 

A rothasztók csőszerelés kialakítása lehetővé teszi, hogy az iszap egyszerre mind két, vagy hol az 

egyik, hol a másik iszaprothasztóba kerüljön. A hőcserélők a két rothasztó közötti zárkamrában 

vannak elhelyezve. 

A fűtőközeg melegvíz, mely a cső a csőben típusú hőcserélő külső köpenyében áramlik, s az iszap a 

belső csővezetéken felmelegedve kerül a rothasztóba, a folyadékszint alá. A hőcserélő biztosítja a 

rothasztók hőntartását is. 

Az optimális belső iszap hőmérsékleténél alacsonyabb értéknél automatikusan indulnak az 

iszapkeringtetést biztosító szivattyúk. Minden esetben akkor is működik a keverő szivattyú, ha 

elősűrített (kevert) iszap betáplálás történik. 

A rothasztó műtárgyakban az állandó folyadékoszlop magasságot egy túlfolyó rendszer tartja. (A 

teleszkópos túlfolyó állítható magasságú.) A teleszkópnál lévő kettős (kúpos) terelők célja a 

kigázosítás elősegítése. 

A rothasztók keverése külső szivattyús keveréssel (2 db + 1db raktári tartalék) történik. Az iszap 

feladó szivattyúk teljesítménye változtatható. Az átlagos mennyiségű 4 m
3
/h iszap feladását egyrészt 

a fölös eleveniszap gépi sűrítésének a figyelembe vételével, másrészt a ténylegesen rendelkezésre 

álló iszap mennyisége alapján került megállapításra. A legnagyobb iszapfeladási intenzitás 6,25 m
3
/h. 

A keverő szivattyúk folyamatosan egy meghatározott ciklus szerint üzemelnek. 

A rothasztókba tehát párhuzamosan történik a nyersiszap betáplálása, melynek eredményeképpen 

ugyanakkora térfogatú fenékiszap folyik ki a teleszkópcső felső élén az utósűrítő-kigázosító 

műtárgyba. 

A rothasztók tetején korrózióálló acélból kerül kialakításra egy-egy felül részben nyitott „zseb”. A 

„zseb”-ben nyert elhelyezést a rothasztó folyadék szintjének beállítására szolgáló teleszkópcső és a 

műtárgy túlfolyója is. Mivel a rothasztóba való betápláláskor az atmoszférikus viszonyok között egy a 

rothasztó felső részén kialakított nyitott „zseb” –ben működő teleszkópcső felső élén bukik át a 

betáplált iszappal azonos térfogatú kirothadt iszap - a belső tér folyadékszintjét a teleszkópcső tartja. 
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Az iszap elvételi rendszer a belső zseb-be telepített túlfolyóval rendelkezik, mely az utókigázosítóba 

vezetődik. Szintén a kigázosítóba folyik a zsebből, a kirothadt iszap is, egy (zárkamrába telepített) 

tolózáron keresztül. Ennek a tolózárnak mindig nyitva kell lenni, elzárni csak beüzemeléskor szabad. 

A rothasztóban a biogáz nyomása 40-45 mbar között változik. Az anaerob rothasztás során keletkező 

– jórészt metánt tartalmazó – biogáz habcsapdán keresztül a gáztartályba kerül. A habcsapdában 

keletkezett habot, időprogram szerint vezérelt nagynyomású vízsugár töri össze. A dómnál lévő 

gázcső és öblítővízcső fej feletti szerelésű a körbejárhatóság biztosítása miatt. 

A fázishatáron esetleg keletkező uszadék-hab az utókigázosító medencékbe vezetődik a 

zárkamrában lévő motoros laptolózár rövid idejű kinyitása esetén. Vízzárat a kigázosító medence 

iszapszintje biztosítja. Öblítővíz működtetésével (a dómtető melletti gömbcsapok nyitásával) a hab 

összetörése, terelése áramlással biztosítható az elvezető vályúív felé. 

A rothasztó alsó részébe beépített DN125 elszívó csövön át, szívótömlő rácsatlakoztatással időnként 

homok is eltávolítható a rothasztóból, melyet szippantó kocsival célszerű végezni. A rothasztótér 

biztonsági gázlefúvatóval rendelkezik, mely robbanásveszélyes övezetet alakít ki a gázkibocsátás 

környezetében. A belső zseb kiszellőztetését, illetve esetleges folyadék kiáramlás visszavezetését a 

hozzá kapcsolt flexibilis cső biztosítja. A cső anyagának antisztatikusnak kell lennie a 

robbanásveszély miatt. 

A rothasztók tetején a tűz- és robbanásveszélyes övezetben valamennyi elektromos berendezés 

robbanásbiztos kivitelű. 

A hőcserélő gépház (zárkamra) „D” mérsékelten tűzveszélyes besorolású. A felfűtött meleg iszapot 

továbbító, illetve fagyveszélyes helyen lévő vezetékek hőszigeteltek. A rothasztók felső részéhez 

vezetett öblítővíz cső a meleg gázcsővel egybe hőszigetelt. 

A műtárgyak DN600 méretű alsó búvónyílással-, és DN110 méretű szippantó kocsihoz való 

csatlakozással rendelkeznek. Ez a csatlakozás egyben az esetlegesen beszállított zsiradék közvetlen 

rothasztóba juttatására, illetőleg nagynyomású mosóvíz betáplálására, valamint a tisztavizes 

feltöltésre is szolgálhat. 

A két egyenként 1200 m
3
 térfogatú hőszigetelt rothasztót 25 m tengelytávolságra telepítették 

egymástól. A hengeres és felül csonkakúp alakú rothasztók között helyezkedik el a lépcsőház, 

melyen keresztül lehet feljutni a műtárgyakat felül összekötő hídra. 

2.1.7. Rothasztott iszap víztelenítése 

A rothasztókból kikerülő 2,7 %-os szárazanyag tartalmú szennyvíziszapot 2,3 %-osra víztelenítik. A 

víztelenítést egy centrifuga és egy csigás prés végzi. A rothasztás teljes kapacitásának kihasználása 

esetén 19 tonna víztelenített szennyvíziszap keletkezhet naponta, ami éves szinten kb. 7 000 tonna. 

A rothasztott, víztelenített szennyvíziszap tárolása a szennyvíztisztító telepen 2 X 1250 m
2
 tetővel és 

oldalfalakkal ellátott és egy 700 m
2
 kültéri alapterületű vízzáró beton burkolattal ellátott tárolóban 

történik, ahol a keletkező rothasztott iszapot mezőgazdasági területekre történő kihelyezésig  

(kb. 5 300 tonna), illetve a komposztáló telepre történő átszállításig (kb. 1 700 tonna) tárolnak. 

2.1.8. Rothasztott víztelenített iszap komposztálóra történő elszállítása 

A víztelenített szennyvíziszapból maximum 1 700 tonnát helyben komposztálni terveznek, a 

fennmaradó 5 300 tonnát pedig tárolni kívánják. A tárolt mennyiség a komposztáláshoz felhasznált 

mennyiség függvényében változhat. 
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A rothasztott iszap tárolása 2 X 1250 m
2
 tetővel és oldalfalakkal ellátott és egy 700 m

2
 kültéri 

alapterületű vízzáró beton burkolattal ellátott tárolóban történik. A fedett tárolóban 5 500 tonna iszap 

tárolható. 

A tárolt iszapot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya Növény- 

és Talajvédelmi osztálya NO-01/NTO/201-10/2020. számú szennyvíziszap mezőgazdasági 

kihelyezésére vonatkozó engedélye alapján évente egy alkalommal mezőgazdasági területre helyezik 

ki. 

A rothasztott szennyvíziszapot konténerekben szállítják át a komposztáló telep előkezelő terére. 

 

2.2. Komposztálás 

2.2.1. Hulladék beszállítása (átmeneti tárolás) 

A szennyvíztisztító telepen keletkező kirothasztott, víztelenített iszap esetében kéthavonta, illetve 

szükség esetén laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzik az iszap szárazanyag tartalmát, nedvesség 

tartalmát, összes N tartalmát, összes P tartalmát, illetve nehézfém (As, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb) 

tartalmát. 

A rothasztott iszap tárolása 2 X 1250 m
2
 tetővel és oldalfalakkal ellátott és egy 700 m

2
 kültéri 

alapterületű vízzáró beton burkolattal ellátott tárolóban történik. 

Az ellenőrzést követően a rothasztás során keletkező kirothasztott iszapot az iszaptárolók 

megépítéséig a komposztáló telep fedett előtároló terére szállítják, és ömlesztve ott tárolják az 

előkezelés megkezdéséig. 

A kirothasztott szennyvíziszaphoz struktúra anyagként zöldhulladékot adagolnak. A zöldhulladék 

átvétele Engedélyes telephelyén történik. Az engedélykérő a hulladék átvételére szerződést köt a 

termelővel, egyéb hulladékgazdálkodási szervezettel. A beszállított hulladékot az előkezelő nyitott 

tároló terére szállítják és a kezelés megkezdéséig itt tárolják ideiglenesen. A hulladék átvételekor 

minden tehergépjármű nyilvántartásba kerül, melyet naprakészen vezetnek. 

Az átvétel előtt minden egyes szállítmány súlyát a központi hídmérlegen lemérik.  

Az átvételkor ellenőrzik, hogy a beszállított hulladék tartalmaz-e idegen anyagokat (fémet, 

műanyagot, üveget), illetve, hogy a komposztálási technológiában megfelelő nedvességtartalommal 

rendelkezik-e. A nyilvántartásba vétel során tételesen feltüntetésre kerülnek az alábbiak: A 

beszállított és a kezelésre átadott hulladék megnevezése, azonosító száma, mennyisége, az átadás 

időpontja, a kezelés kódját. 

A beszállítás során szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül a beszállított hulladék megfelelősége. 

Amennyiben a hulladék nem megfelelő, abban az esetben az átadás nem történik meg, az 

engedélykérő az átvételt megtagadja. 

2.2.2. Hulladék előkezelése (válogatás, aprítás, homogenizálás) 

A szilárd burkolatú előtárolóba beszállított szerves hulladékok összetételük alapján elkülönítve 

kerülnek lerakásra. Az előkezelő téren történik a továbbiakban a hulladék beszállításával 

bekeveredett egyéb hulladékok, idegen anyagok kiválogatása, a hulladék szükség szerinti aprítása. 

Az aprítást igénylő nyersanyagokat a prizma felrakása előtt a megfelelő méretűre (5-8 cm) aprítják. 

Az apríték mérete fontos tényező a megfelelő lebomlási folyamatok lejátszódásában, mivel a túl 

nagyméretű apríték fajlagos felülete kisebb ezért a lebontó mikroorganizmusok élettere kisebb. Túl 

apró nyersanyag az aerob bomlási feltételek létrejöttét gátolja, minimális pórustérfogatot eredményez. 
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Az aprítás mobil késes aprítógép segítségével történik. Az eredményes komposztáláshoz biztosítani 

kell a mikrobiológiai folyamat beindulásához szükséges megfelelő tápanyagösszetételt, ami főként a 

C/N-arány beállításában nyilvánul meg. Az optimális C/N-arány 30:1-hez. A túl magas C/N-arány arra 

utal, hogy a nehezen bomló anyagok részaránya van túlsúlyban, az alacsony arány pedig azt jelzi, 

hogy a könnyen bomló alkotók vannak többségben. A megelőző aprítás és homogenizálás (keverés) 

célja az érlelési folyamat felgyorsítása. Ez részben a mikroorganizmusok szerves anyagokhoz való 

hozzáférési esélyeit javítja, részben a különböző hulladék-összetevők keveredett, egyenletes 

elhelyezkedését biztosítja a komposztálandó anyagtömegen belül. A komposztáláshoz minél többféle 

szerves anyagot célszerű felhasználni, mert fizikailag, kémiailag és biológiailag jól kiegészítik 

egymást és ezzel nő a komposzt felhasználási értéke is. 

A komposztálón belüli anyagmozgatást a homlokrakodó gép végzi. A hulladék, a komposztáló telepre 

történő beérkezése után az előkezelő téren csak az aprítás megkezdéséig kerül tárolásra, majd a 

komposztáló téren kerül elhelyezésre (a komposztáló szabad kapacitásának függvényében). A 

szennyvíziszap és az aprított zöldhulladék homogenizálására a prizmák felrakása során az érlelő 

téren kerül sor. 

2.2.3. Komposztálás 

2.2.3.1. Prizmák kialakítása az érlelő téren 

A komposztáló téren első lépésben a levegőztető csöveket kell lefektetni és összeszerelni a prizmák 

méretének és elhelyezkedésének megfelelően (8 m széles prizmák estében a két sorban lefektetett 

levegőztető-csövek közötti távolság 2 m). Ezután következik a gégecsövek felszerelése, amivel a 

ventillátorhoz csatlakoztatás valósítható meg. Az összeszerelés után kezdődik a komposztálandó 

nyersanyag felrakása a levegőztető csövekre. A lyukak esetleges eltömődésének megakadályozása 

érdekében legalulra lazább szerkezetű anyagot terítünk kb. 30 cm vastagságban. Az anyag azonnali 

levegőztetése miatt, a levegőztető rendszert a prizma felrakása során folyamatosan bekapcsolt 

állapotban kell tartani. A prizma felrakása során folyamatosan bekapcsolt állapotban lévő levegőztető 

rendszer az anyag azonnali levegőztetését is szolgálja. A felrakáskor ügyelni kell arra, hogy a 

komposztálandó nyersanyag ne temesse be a gégecsöveket, mert a levegőztető csövek kihúzása 

előtt a gégecső és a levegőztető cső kapcsolatát meg kell szüntetni. 

A bekevert hulladék prizmába rakása homlokrakodó géppel történik, mindaddig, amíg az érlelő tér 

teljesen meg nem telik. 

Minden komposztálandó prizmát prizmatörzskönyvvel kell ellátni, melynek célja az, hogy 

információkat szolgáltasson a hasznosítási folyamatról – így különösen a komposztálandó 

hulladékok, segédanyagok fajtáiról, összetételéről, eredetéről, mennyiségéről, az előkezelési 

műveletekről a felrakás időpontjáról, az érés folyamatáról (hőmérséklet, nedvesség- és 

oxigéntartalom stb.), annak időtartamáról, a prizmabontás időpontjáról stb. Minden prizmával 

kapcsolatos adatot változást rögzíteni kell – beleértve a laborvizsgálati eredményeket is. 

2.2.3.2. Hőmérő és oxigén szondák behelyezése 

A prizma felrakása után a levegőztetés irányításához szükséges hőmérséklet és oxigéntartalom mérő 

szondákat helyeznek el. A hőmérsékletmérő szondát merőlegesen, az oxigénmérő szondát 45°-os 

szögben helyezik az anyagba, hogy a kondenzcseppek képződése ne befolyásolhassa az 

oxigénszondával mért adatokat. Az adatátvivő kábelt a prizma felszínén vezetve közvetlenül a kültéri 

irányítástechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni. 

Fontos, hogy a prizmák elindítása előtt a hőmérsékletmérő szondákat minden egyes alkalommal 

kalibrálni kell. 
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A szondák helyzetét az érés folyamán bekövetkező térfogatcsökkenés miatt rendszeresen ellenőrizni 

és igazítani kell a prizmában. 

2.2.3.3. Prizmák letakarása 

A felrakott és szondával ellátott prizmákat a háromrétegű GORE-Cover® membrántakaróval kell 

lefedni. A takarás manuálisan vagy falra szerelt csévélő berendezéssel oldható meg, rögzítése a 

helyszínen kiválasztott módszerrel történik (gumiabroncsokkal, homokzsákokkal, vízzel töltött 

tömlővel, stb.). Az érés folyamán bekövetkező térfogatcsökkenésből kifolyólag szükséges a laminát 

időnkénti utánfeszítése, és a rögzítés megigazítása. 

2.2.3.4. Levegőztetés 

A takarás után indítják a hőmérséklet és oxigéntartalom-mérő szondák adatainak visszacsatolásával 

működtetett levegőztető rendszert. A komposztálandó anyagkeverék darabos, fellazított szerkezete 

biztosítja az aerob viszonyok fenntarthatóságát, a folyamat megfelelő levegőellátását. A levegőztetés 

alapvető fontosságú a szerves hulladékok gyors, szagmentes lebontásához, hasznosításához. 

Nyomó-rendszerű levegőztetést alkalmaznak, amely a környező levegőt beszívja, majd az érő anyag 

alatt elhelyezett levegőztető perforált csöveken át az érő anyagba fújja. A csövek ellenálló anyagból 

készülnek, lyukprofiljuk, perforációjuk egyedi tervezés alapján készül. A lyukakon keresztül történik a 

levegő befúvatása. A levegőt MD-45/282 ventilátor biztosítja. 

2.2.3.5. Érlelés 

A kb. 4 hetes érési időtartam alatt a levegőztetés a beállított oxigéntartalomra, hőmérsékletre vagy 

nyersanyagra vonatkozó határértékek alapján történik. A prizmák nedvességtartalmának 

szabályozása és az anyag átforgatása a komposztálás ideje alatt nem szükséges. A komposztálás 

ideje alatt a prizmák térfogata mintegy 30 %-kal csökken, ami elsősorban a zöldhulladék tömegből 

kijutó csurgalékvíznek tudható be. Ez a csurgalékvíz rácsos folyókán keresztül betonmedrű aknákba, 

majd onnan a szennyvíztisztítási technológia elejére kerül visszavezetésre. Az érés alatt bekövetkező 

anyagveszteség miatt a GORECover ® membrántakarót néhányszor után kell feszíteni. 

A számítógép szabályos működését naponta ellenőrizni kell, valamint az esetleges áramkimaradás 

után a gépet azonnal újra kell indítani. A mért adatokat rendszeres időközönként el kell menteni. 

2.2.3.6. Prizmák lebontása 

A prizmák lebontására a 4 hetes érés után kerül sor. Első lépésben a takarót kell eltávolítani, majd a 

szondákat és vezetékeket kell kiszedni a prizmából. Ezután kezdődik meg a prizma lebontása. A 

komposztot homlokrakodóval az utóérlelő térre szállítják. 

2.2.4. Utóérlelés, utókezelés 

A szerves hulladék fajtájától függően a komposztálás után különböző ideig tartó utóérlelésre van 

szükség. Az utóérlelés általában nem levegőztetett, nyitott rendszerben, a komposzt átforgatása 

nélkül történik az utókezelő téren. Az utóérlelés előtt ismételten ellenőrizni kell a komposzt 

nedvességtartalmát. A túl száraz komposzt nedvességtartalmát locsolással kell pótolni (a komposzt 

nedvesítéséhez közműhálózatról biztosítanak vízellátást, de akár csurgalékvíz visszajuttatásával is 

megoldható), a túl nedves komposzt nedvességtartalma pedig többszöri átrakással, esetleg 

forgatással csökkenthető. 

Az utóérlelés után a komposztból ki kell válogatni a nagyobb méretű idegenanyagokat, fémet, 

műanyagot, üveget, fóliadarabokat. A manuális válogatást követi a rostálás, mely után a rostán 

átjutott komposzt ömlesztett formában értékesítésre kerülhet. A rostán fennmaradt darabok közül 
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újból ki kell válogatni az idegen anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok 

újra felhasználhatóak, ezért ezeket oltóanyagként újra vissza lehet keverni a nyersanyagok közé. 

2.2.5. A komposzt minősítése, elszállítása 

A komposztálási technológia befejeződését követően a szükség esetén dobrostán átrostált kész 

komposzt (végtermék) földszerű, kb. 40-50 % nedvességtartalmú, amely humuszképző szerves 

anyag és növényi tápanyag tartalma miatt a talaj termőképességének növelésére hasznosítható. 

A telepen előállított komposztot a komposzt felhasználásától függően, akkreditált laboratóriumban 

meg kell vizsgáltatni, az előírásoknak megfelelő paraméterekre vonatkozólag. 

Az Engedélyes egy adott tulajdonságokból/alapanyagokból álló komposzt esetében termékké 

minősítéssel rendelkezik. Ha a keletkező végtermék a termékké minősítés paramétereinek megfelel, 

abban az esetben termékként értékesítésre kerül. Amennyiben termékként nem feleltethető meg a 

komposzt, abban az esetben azt továbbra is hulladékként kezelik (továbbadják hasznosításra vagy 

ártlamatlanításra). Az esetleges nem megfelelő minőségű komposzt, hulladéklerakókban történő 

használata is lehetséges, kiváltva ezzel a takaróföld felhasználását. 

A telephelyen rothasztással hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek 

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség [t/év] 

02 

Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, 

erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, 

élelmiszer előállításból és –feldolgozásból származó 

hulladék  

02 02 

Hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek 

előkészítéséből és 

feldolgozásából származó hulladék   

02 02 01 Mosásból és tisztításból származó iszap 9.980 

02 02 04 

A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap 9.980 

02 03 

Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea 

és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, 

konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat 

készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból 

származó hulladék   

02 03 05 

A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap 9.980 

02 04 Cukorgyártási hulladék   

02 04 03 

A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap 9.980 

02 05 Tejipari hulladék   
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02 05 01 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 9.980 

02 05 02 

A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap 9.980 

02 06 Sütő- és cukrászipari hulladék   

02 06 01 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 9.980 

02 06 03 

A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap 9.980 

02 07 

Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből 

származó hulladék 

(kivéve kávé, tea és kakaó)   

02 07 02 Szeszfőzés hulladéka 9.980 

02 07 04 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 9.980 

02 07 05 

A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap 9.980 

19 

Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet 

képződésének telephelyén kívül kezelő 

szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz 

szolgáltatásból származó hulladék  

19 07 Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz   

19 07 03 

Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely 

különbözik a 19 07 02-től 9.980 

19 08 

Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg 

nem határozott 

hulladék   

19 08 05 Települési szennyvíz tisztításából származó iszap 9.980 

19 08 09 

Olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból 

eredő zsír-olaj keverék 9.980 

19 08 12 

Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, 

amely különbözik a 19 0811-től 9.980 

19 08 14 

Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, 

amely különbözik a 19 08 13-tól 9.980 

20 

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási 

hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi 

hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is  
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20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)   

20 01 08 Biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék 9.980 

20 01 25 Étolaj és zsír 9.980 

20 03 Egyéb települési hulladék   

20 03 04 Oldómedencéből származó iszap 9.980 

Összesen   9.980 

A telephelyen komposztálható nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek 

Azonosító kód Megnevezés Mennyiség [t/év] 

02 

Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, 

erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, 

élelmiszer előállításból és –feldolgozásból származó 

hulladék  

02 01 

Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, 

erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka   

02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek 5.400 

02 01 07 Erdőgazdálkodás hulladéka 5.400 

02 07 

Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből 

származó hulladék 

(kivéve kávé, tea és kakaó)   

02 07 02 Szeszfőzés hulladéka 5.400 

02 07 04 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 5.400 

02 07 05 

A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő 

kezeléséből származó iszap 5.400 

03 

Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulózrost 

szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó 

hulladék  

03 01 

Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó 

hulladék   

03 01 01 Fakéreg és parafahulladék 5.400 

03 01 05 

Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap 

és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től 5.400 
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19 

Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet 

képződésének telephelyén kívül kezelő 

szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz 

szolgáltatásból származó hulladék  

19 08 

Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg 

nem határozott hulladéka 03 01 04-től   

19 08 05 

Települési szennyvíz tisztításából származó iszap (a 

szennyvíztisztító telepen helyben keletkezik) 5.400 

19 08 12 

Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, 

amely különbözik a 19 0811-től 5.400 

19 08 14 

Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, 

amely különbözik a 19 08 13-tól 5.400 

20 

Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási 

hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi 

hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is  

20 01 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)   

20 01 38 Fa, amely különbözik a 20 01 37-től 5.400 

20 02 

Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői 

hulladékot is beleértve)   

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék 5.400 

20 03 Egyéb települési hulladék   

20 03 04 Oldómedencéből származó iszap 5.400 

 

Rothasztással hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 9.980 t/év 

Komposztálható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 5.400 t/év 

 

A Gyöngyös 0263/2 és 0663/5 helyrajzi szám alatt található szennyvíztisztító telephelyen az alábbi 

létesítmények találhatóak: 

 Porta és szociális épület, irodaépület 

 Szennyvízkezelő medencék és vízi létesítmények (homokfogó, előülepítő-, levegőztető medencék) 

 Iszaprothasztó tornyok (2 db) 

 Régi iszapvíztelenítő gépház 

 Új iszapvíztelenítő gépház 

  Rothasztottiszap-tároló, kigázosító medence 

 Biogáz kezelő rendszer 

 Régi gáztartály 458 m
3
 

 Új gáztartály 1500 m
3
 

 tároló és raktár épületek 

 Szennyvíziszap fogadás rothasztással történő hasznosításra: 
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  iszapfogadó akna és gépház 

  iszappuffer tároló 

  iszapsűrítő gépház 

 Rothasztott szennyvíziszap tároló ( 2 X 1250 m
2
 fedett tároló) 

 3700 m
2
 zöldhulladék, komposzt tároló terület 

 Komposztáló tér 2800 m
2
 (50 m x 56 m) ezen belül: 

 előkezelő tér 720 m
2
 

 érlelő tér 560 m
2
 

 utókezelő és utóérlelő tér 720 m
2
 

 Csurgalék- és csapadékvíz elvezető rendszer 

 Csurgalékvíz kezelő rendszer 

 Üzemi utak 

 Hídmérleg 

3. Az alkalmazott elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés  

Az engedélyezett tevékenység az EU Bizottság 2018. augusztus 10-én 2018/1147. számon, a 

2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) 

kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározására vonatkozóan 

kiadott végrehajtási határozata, valamint a Monitoring of Emissions to Air and Water from IED 

Instalations (2018.) (BREF-nek való megfelelés) hatálya alá tartozik. 

Az engedélyezett tevékenység érvényes BAT következtetéseknek, valamint a Monitoring of Emissions 

to Air and Water from IED Instalations (2018.) – A monitoring általános alapelveinek való megfelelése a 

Kérelmező által elkészített hiánypótlási dokumentáció 1. sz. mellékletében bemutatásra került, melyet a 

Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) elfogadott. 

 

4. A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele: 

4.1. Levegő 

A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú 

melléklete Gyöngyöst a 10. „Az ország többi területe” megnevezésű légszennyezettségű zónába sorolja. 

A rendelet értelmében a területen a légszennyezettség a vizsgált légszennyezőanyagok (SO2, NOx, CO, 

benzol) kapcsán az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, PM10 légszennyezőanyag esetén a 

levegőterheltségi szint a felső és alsó vizsgálati küszöb között van.  

A vizsgált terület alapállapota az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat gyöngyösi manuális 

mérőállomás NO2 és PM10 légszennyezőanyagok éves átlagértékei, valamint Eger város Malomárok úti 

automata mérőállomásán utóbbi öt évben mért NO2 és PM10 légszennyezőanyagok éves átlagértékei 

alapján jellemezhető. 

Hasznosítás során jellemző levegőhasználat az alábbi: 

- hulladék beszállítása, hasznosítható anyag kiszállítása, 

- munkagép működése során kibocsátott kipufogógázok levegőterhelése 

- komposztáló telep működéséből származó porszennyezés és bűzkibocsátás 

 

 

 



 16 

Szállítási tevékenység 

A szállító gépjárművek a telephelyet a 3. sz. főút és a 3203. sz. összekötő út felől közelítik meg. Az 

érintett szállítási útszakasz végig aszfaltozott. A telephely napi tehergépjármű forgalma 15,4 jármű oda-

vissza. Az érintett útszakaszt óránként kb. 1 db tehergépjármű terheli, mely nem minősül jelentős 

többletterhelésnek. Forgalmi adatok alapján bemutatásra került a 3. számú főút (80+770 km szelvény) 

valamint a 3203. számú út érintett szakaszának (2+400 szelvény) alap gépjárműforgalma.  

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott számítás alapján a hulladékhasznosítási tevékenységhez 

kapcsolódó tehergépjármű forgalomváltozás (16 jármű/nap) a 3. sz. főút tehergépjármű forgalmában 

0,14 %-os növekedést, a 3203. sz. út tehergépjármű forgalmában 0,59 %-os növekedést jelentene az 

összes motoros forgalomhoz képest. 

A forgalmi adatok alapján az NO2 légszennyezőanyag fajlagos emisszió értékei az érintett 

útszakaszokon az alábbi: 

 

Akusztikai 
járműkategória 

NO2 légszennyezőanyag fajlagos emisszió értékei [mg/(m*s] 

3. számú főút 80+770 km szelvénye 3203. sz. út 2+400 km szelvénye 

NO2 emisszió 
alapforgalom 

esetén 

NO2 emisszió 
szállítással növelt 
forgalom esetén 

NO2 emisszió 
alapforgalom 

esetén 

NO2 emisszió 
szállítással növelt 
forgalom esetén 

I. 0,15314 0,15314 0,04087 0,04087 

II. 0,05409 0,05409 0,01036 0,01036 

III. 0,02440 0,02551 0,00069 0,00180 

Ʃ 0,23164 0,23275 0,05193 0,05304 

 

A ki- és beszállítás során a járművek NO2 átlagos kibocsátása mindkét érintett útvonalon ~0,00111 

mg/m*s-mal emelkedik meg az alapforgalom NO2 átlagos kibocsátásához képest. 

Az alapállapot és a növelt állapot kibocsátása közötti minimális különbség alapján elmondható, hogy a 

hulladékhasznosítási tevékenység következtében fellépő tehergépkocsi többlet (15,4 db/nap) minimális 

emisszió növekedéssel jár, amely nem jár érzékelhető immisszió változással. 

 

Munkagépek légszennyezőanyag hatása 

A komposztálás során 1 db aprítógépet, 1 db rostáló gépet és 1 db homlokrakodót alkalmaznak. A dízel 

üzemű gépi berendezések felváltva üzemelnek. A munkagépek működéséből eredő levegőterhelés nem 

okoz jelentős többlet-terhelést. 

 

Hulladékkezelési technológia légszennyezése 

A rothasztás során az iszap melegítéséhez gázkazánt üzemeltetnek. A szennyvíziszap és az aprított 

zöldhulladék homogenizálására a fedett előkezelő téren kerül sor. A települési szennyvíziszap és a 

zöldhulladék természetes nedvességtartalmából adódóan a hulladékok előkezelése (elegyítése) során 

kiporzással nem kell számolni. Az intenzív érési szakaszban a GORE membrántakaró megakadályozza 

a kiporzást, így a levegőminőséget terhelő hatások nem jelentkeznek a komposztálás érési szakasza 

alatt. A nyílt utóérlelő téren csekély mértékű kiporzással kell számolni a kész komposzt földszerű 

megjelenése miatt. A szerves anyagok bomlása során bűzterheléssel kell számolni.  
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Légszennyező források 

Pontforrások 

- Gázkazán: meleg vizes rendszerű kazán, a meleg vízzel a rothasztóba kerülő iszap kerül 

melegítésre, amennyiben arra szükség van. A vegyes tüzelésű gázkazán (földgáz/biogáz) 

alapesetben biogázzal üzemel. Engedélyes OKIR nyilvántartási rendszerbe benyújtott éves 

levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatása (LM) alapján az elmúlt 5 év során a kazán kizárólag 

biogázzal működött. 

 

Forrás 
azonosítója, 

megnevezése 

Kazán Égő 

Típusa/
száma 

Füstcső 
alakja 

Füstcső 
átmérője 

(m) 

Tüzelő-
anyag 

Üzembe 
helyezés 

éve 
Típusa 

Gyártási 
száma/ 

év 

Max. 
bemenő 

hő-
teljesítmény 

(kw) 

P1 
Gázkazán 
kéménye 

Komfort 
49791 

kör 0,25 biogáz 2007 
GB 

Ganz 
GAE 30 

975/ 
1984 

384 

 

- Gázmotorok: az iszap felfűtéséhez, valamint a gépi berendezések működéséhez szükséges 

villamosenergia előállításához szükséges biogáz tüzelésű berendezések. Füstgázkivezetőjük a P3, 

P4 és P5 jelű pontforrások. 

Forrás 
azonosítója, 

megnevezése 
Gyártó Típusa 

Gyártási 
év/üzembe 
helyezés  

év 

Max.  
bemenő  

hő-
teljesítmény 

(kW) 

Tüzelő
anyag 

Kipufogó 

a
la

k
ja

 

k
e

re
s

z
t-

m
e

ts
z
e

te
 

(m
2) 

k
ib

o
c

s
á

tá
s

i 

m
a

g
a

s
s

á
g

a
 

(m
) 

P3 1. számú 
gázmotor 
kéménye 

NEWAGE 

Oberdorfer 

Kraft-Eaerme-

Koolung 

GMBH 

OD 150 
BIO 
V01 

2006/ 
2006 

167 

biogáz 

kör 0,017 5 

P4 2. számú 
gázmotor 
kéménye 

2006/ 
2006 

167 kör 0,017 5 

P5 3. számú 
gázmotor 
kéménye 

ENERGIN M06 
2020/ 
2021 

614 kör 0,018 5,1 

 

A telephelyen működő pontforrások felülvizsgálat időtartama alatt elvégzett emisszióméréseinek 

eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Pontforrás 

jele 

Mérés 

időpontja 

Pontforrások kibocsátási paraméterei (mg/m
3
)* 

CO NOx SO2 Szilárd 
Nem metán 

CH-ek 

P1 2022.05.04 <2,9 54,5 <6,6 <0,5 - 

Határérték 180 630 65 9 - 

P3 2022.05.04 234,2 55,4 - - 21,5 

P4 
2019.04.16 239,7 122,7 - - 15,9 

2022.05.04 236,5 36,7 - - 19,5 

Határérték 245 190 - - 55 

P5 
2022.05.04 449,3 157,5 49,6 - 25,7 

2022.08.10 209,8 67,3 42,8 - 24,9 

Határérték 260 190 60 - 55 

*Megjegyzés: a koncentráció adatok gázkazán (P1) esetén 3% (v/v) O2 tartalomra, a gázmotorok (P3, P4, P5) esetén 15% (v/v) O2 tartalomra 
vonatkoznak 273 K hőmérséklet és 101,3 Pa nyomás mellett. 
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Az emisszióméréseket 2019-ben a KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., (2536 

Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.) 2022-ben a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. (1153 Budapest, XV. 

Bethlen Gábor u. 55.) akkreditált Vizsgálólaboratórium végezte. A pontforrások légszennyezőanyag 

kibocsátásai az 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] 1. melléklet 2.4. pontjában (P1), az 1. melléklet 

3. és 3.1., 3.3. pontjaiban (P3 és P4), illetve a 4. melléklet 3.1, 3.2, és 3.7. pontjaiban (P5) foglalt 

kibocsátási határértékeket nem haladták meg.  

A P5 jelű pontforráshoz tartozó 3. sz. gázmotor 2022. májusában elvégzett emisszióvizsgálata CO 

légszennyező komponens tekintetében határérték túllépést mutatott. Nyilatkozat alapján Engedélyes a 

gázmotor leállítását követően elvégeztette a motor felújítását. Beüzemelését követően az ismételt mérés 

során határérték feletti CO emisszió nem volt detektálható.  

 

Pontszerű források 

- Gázfáklya: a keletkezett biogáz fáklyázását biztonsági okokból, indokolt esetben végzik, 

amennyiben a gázmotorok, és kazán sincs üzemképes állapotban. A biogáz fáklya kialakítása okán 

szabványos kibocsátásmérés, szabványos mintavétel, hőmérséklet- és nyomásmérés nem 

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

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § 24. pontjában foglaltak nem teljesülnek, így a biogáz fáklya 

nem tekinthető helyhez kötött pontforrásnak. Műszaki paraméterei az alábbiak: 

 

Típusa 
Fáklya 

magassága 
(m) 

Tűztér 
hossza 

(m) 

Tűztér külső 
keresztmetszete 

(mm) 

Füstgáz-
kibocsátás 
magassága 

Biogáz égetési 
kapacitása 

(Nm
3
/h) 

Főnix 300 5 2 700 ~6 250 

 

A telephelyen végzett felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan a gázfáklya, valamint a gáztároló 

cserélésre került. A gázfáklya üzemelése alapesetben havi egy próbagyújtásból áll.  

 

- Dízel üzemű homlokrakodó: a kipufogógázok pontszerű forráson távoznak, a tevékenység 

végzése alkalomszerűen napi 1-2 óra. 

 

Diffúz források 

Az iszaprothasztás teljesen zárt technológia, amely a környezetre semmilyen légszennyező hatással 

nem rendelkezik. A komposztálásra kerülő rothasztott iszap, valamint a zöldhulladék is természetes 

nedvességet tartalmaz, így a hulladék előkezelése (aprítása, elegyítése) során kiporzással nem kell 

számolni. A technológia teljesen zárt rendszert alkot, a komposztálandó anyag prizmákba történő 

rakodását követően GORE-Cover takaróanyaggal kerül lefedésre, a komposzt az intenzív érési 

szakaszban nem érintkezik a környezettel. A GORE membrántakaró igazoltan 95-97%-osan csökkenti a 

szagemisszió hatását illetve megakadályozza a kiporzást is. Kiporzással az utóérlelés esetén lehet 

esetlegesen számolni. Az utóérlelési szakaszban a technológiából eredő bűzhatás minimálisnak 

mondható. A komposzt forgatása az utóérlelési szakaszban nem tervezett.  

A komposztálás technológiához egy teleszkópos rakodógép, egy késes aprítógép, illetve egy rostáló gép 

kapcsolódik, melyeknek füstgázkibocsátása nem okoz jelentős levegőminőség változást. 

A telephelyen zajló átalakítási munkálatok miatt a komposztálási tevékenység 2020 óta szünetel. 
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A D2 Komposztáló – utóérlelő tér diffúz légszennyező forrás okozta szállópor terhelés vizsgálata a 

felülvizsgálat időszaka alatt az egységes környezethasználati engedélyben előírtak alapján 2019. 

szeptember 17-18. között történt. A mintavételezést és az analitikai vizsgálatokat az Eurofins KVI-PLUSZ 

Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. végezte. A mintavételi helyszín a kezelőépület előtt volt.  

A mérési eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

Mért komponens 
Mért koncentráció 

(µg/m
3
) 

Alsó méréshatár 
Határérték 

(µg/m
3
) 

Szálló por 21,7 0,1 40 

Arzén <0,1 0,1 0,0 

Kadmium <0,1 0,1 0,005 

Króm <0,1 0,1 0,05 

Nikkel <0,1 0,1 0,025 

Ólom <0,1 0,1 0,3 

Higany <0,2 2 1 

Berillium <0,1 0,1 0,05 

Naftalin <0,0007 0,00007 1* 

1-metil-naftalin <0,0007 0,00007 1* 

2-metil-naftalin <0,0007 0,00007 1* 

acenaftilén <0,0007 0,00007  

fluorén <0,0007 0,00007  

fenantrén <0,0007 0,00007  

antracén <0,0007 0,00007 0,002 

fluorantén <0,0007 0,00007  

pirén <0,0007 0,00007  

benzo(b)fluorantén <0,0007 0,00007  

benzo(k)fluorantén <0,0007 0,00007  

benzo(a)pirén <0,0007 0,00007 0,0012 

indenol(1,2,3,-cd)pirén <0,0007 0,00007  

dibenzo(a.h)antracén <0,0007 0,00007 
0,002 

(éves határérték) 

benzo(g,h,i)perilén <0,0007 0,00007  

összes PAH <0,0007 0,00007  

*tervezési irányérték a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete alapján 

 

A mérési eredmények alapján az utókezelő térről származó minta szálló por PM10 frakciója, fém, 

valamint PAH tartalma a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1 pontjában, 1.1.4.1 pontjában, 

a 2. melléket 1. pontjában foglalt határértékeket nem haladta meg.   

 

Bűzhatás 

Az iszaprothasztás során a technológiából eredően bűzterhelésre a zárt technológiának köszönhetően 

nem kell számítani. A biológiai tisztítás szilárd anyagon rögzített mikroorganizmusokkal történik. A 

baktériumtörzsek a tölteten felszaporodnak, az adaptációs idő általában 2–4 hét. A bűzterhelést okozó 

szerves anyagok többsége a mikroorganizmusok számára lebontható és felhasználható.  

A komposztálás során a legintenzívebb bűzkibocsátással az érési folyamatok során kell számolni. A 

komposztálás során a prizmákat GORE-Cover fóliával takarják le, amely igazoltan a keletkező bűz 97%-

át visszatartja. Az alkalmazott GORE membrántakarásnak köszönhetően az érési fázisban keletkező bűz 

és légszennyezettséget okozó szagok, gázok a membrántakarás alatt maradnak, így azok környezetbe 

való kijutására nem kell számítani. A komposztálás után a szerves hulladék fajtájától függően a friss 

komposzt, különböző ideig tartó utóérlelésre van szükség. Az utóérlelés általában nem levegőztetett, 
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nyitott rendszerben, a komposzt átforgatása nélkül történik az utóérlelő téren. A komposztálás során az 

intenzív érési szakaszt figyelmen kívül hagyva a legnagyobb szagkibocsátás a szennyvíziszap 

előkezelése során várható. A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján az utóérlelés 

szakaszában a keletkező bűzkibocsátás értéke alacsonyabb, mint az előkezelés során. Az előkezelés 

során jelentkező maximum érték 5000 SZE/m
3
. 

Engedélyes az egységes környezethasználati engedély előírása alapján a telephely szagvédelmi 

hatásterületének olfaktometriás szagemisszió mérés alapján történő meghatározását 2019. szeptember 

17-én végezte el. A mintavételt és a vizsgálati eredmény kiértékelését az Eurofins KVI-PLUSZ 

Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. végezte.  

Szagmintavétel történt a homokfogó, az átemelő akna, a záportározó, a kigázosító műtárgy, az I. 

előülepítő, az egyesített biológia, illetve a II. utóülepítő légteréből. A számított szagemissziók alapján 

elvégzett terjedésvizsgálata szerint a szagvédelmi hatásterület védendő létesítményt nem érint.  

4.2. Hulladék 

A rothasztás, valamint a komposztálás során veszélyes és nem veszélyes hulladék nem keletkezik, nem 

veszélyes hulladék pedig csak minimális mértékben, a komposztálás céljából beszállított zöldhulladék 

válogatása során. A rothasztási és víztelenítési folyamatos átesett szennyvíziszapból maximum  

1 700 tonnát helyben komposztálni terveznek, a fennmaradó mennyiséget pedig tárolják, majd 

mezőgazdasági kihelyezésére vonatkozó engedély alapján évente egy alkalommal mezőgazdasági 

területre helyezik ki. 

A komposztálótér maximális kapacitása 7.098 tonna/év, azonban az engedélykérelmi dokumentációban 

a kérelmezett hulladékmennyiség 5.400 tonna/év, ezért az engedélyezett éves kapacitást 5.400 tonna/év 

mennyiségben állapítottam meg. 

A komposztálás során amennyiben a keletkező végtermék a termékké minősítés paramétereinek 

megfelel, abban az esetben termékként értékesítésre kerül. Amennyiben termékként nem feleltethető 

meg a komposzt, abban az esetben azt továbbra is hulladékként kezelik (továbbadják hasznosításra 

vagy ártalmatlanításra). Az esetleges nem megfelelő minőségű komposzt, hulladéklerakókban történő 

használata is lehetséges, kiváltva ezzel a takaróföld felhasználását. 

A válogatás során keletkező nem hasznosítható hulladékokat (a kiválogatott műanyag, fém, kő stb.) 

kezelő szervezeteknek adják át ártalmatlanítása. 

4.3. Zaj és rezgés 

A telephelyen a hulladékkezelési technológia működtetése során használt gépek üzemeléséből, valamint 

a gépjárművek mozgásából származik zajkibocsátás, azonban zajterhelési határérték túllépés nem 

várható a zajtól védendő környezetben. 

5. A tevékenység végzéséből várható hatásterület nagysága  

5.1 Levegő 

Pontforrások 

A pontforrások mértékadó hatástávolságai a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. c) feltétele 

alapján végzett számítások szerint az alábbi: 

- P1: 68 m 

- P3: 56 m 

- P4: 50 m 

- P5: 81 m 
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A hatásterületeken belül a mért koncentrációk egy pontforrás esetében sem haladták meg a 

terhelhetőséget. A pontforrások várható maximális koncentrációi a vizsgált légszennyezőanyagok (CO, 

NO2, SO2, PM10, paraffin szénhidrogének) esetében a terhelhetőségen belül vannak. A pontforrások 

légszennyezőanyagokra vonatkozó hatásterületei egy komponens esetében sem érik el a legközelebbi 

(a pontforrások súlypontjától ~1,1 km-re lévő) védendő lakóövezetet. 

 

Diffúz forrás 

A terjedésvizsgálat eredményei alapján a tevékenység diffúz felületének szállópor (PM10) kibocsátásával 

összefüggő közvetlen hatásterülete a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. 12.c pont a) feltétele 

alapján - c=4,87 mg/m
3
 PM10 koncentrációnál - 20 m. A diffúz légszennyező forrás által, a környezetbe 

emittált szállópor (PM10) hatásterülete nem éri el a telephely környezetében lévő lakott területeket, illetve 

védendő létesítményeket. 

 

Bűzkibocsátás 

A komposztáló telep bűzterhelésének közvetlen hatásterülete - c=1 SZE/m
3
 bűz koncentrációnál -  

152 m. A hatásterület nem eléri el a legközelebbi, (a felületi forrás súlypontjától ~1,1 km-re lévő védendő 

létesítményt. 

 

5.2 Zaj és rezgés 

A közvetlen hatásterület nagysága 98 - 478,03 m, amely védendő területet nem érint. Közvetett 

hatásterület nem állapítható meg. 

 

6. Kibocsátási határértékek: 

6.1 Levegőtisztaság-védelem: 

Pontforrások 

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei az 53/2017. (X. 18.) FM rendeletben foglaltak 

alapján a P1 jelű pontforrás esetén az 1. melléklet 2.4. pontja, a P3 és P4 jelű pontforrások esetén az 1. 

melléklet 3. és 3.1., 3.3. pontjai, a P5 jelű pontforrás esetén pedig a 4. melléklet 3.1, 3.2, és 3.7. pontjai 

alapján kerültek meghatározásra az alábbiak szerint: 

 

Pontforrás jele 

Kibocsátási határértékek (mg/m
3
)* 

CO NOx SO2 Szilárd 
Nem metán 

CH-ek 
O% 
(tf%) 

Kód 2 3 1 7 973 - 

Melegített víztermelés 

P1 (Gázkazán,  
I. kategóriájú tüzelőberendezés) 

180 630 65 9 - 3 

Biogáz-üzemű motorok  

P3, P4 (1.-2. sz. gázmotor, 
I. kategóriájú tüzelőberendezések) 

260 225 - - 55 15 

Biogázmotor 

P5 (3. sz. gázmotor,  
II. kategóriájú tüzelőberendezés) 

260 190 60 - 55 15 

*A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 
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Diffúz forrás 

A komposztáló – utóérlelő tér diffúz forrás kibocsátási határértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. 

melléklet 1.1.3.1. pontjának 7. sora alapján került meghatározásra az alábbiak szerint: 

 

Diffúz forrás jele 

Kibocsátási határértékek (µg/m
3
) 

Szálló por (PM10) 

24 órás éves 

Komposztálás 

D2 komposztáló – utóérlelő tér 50 40 

 

II. Előírások: 

A. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

1. Általános előírások: 

1.1. A létesítményt csak véglegessé vált egységes környezethasználati engedély birtokában, 

továbbá a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően – 

beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is –, valamint az elérhető legjobb technika 

követelményének megfelelő technológiával lehet működtetni. 

1.2. Az engedéllyel kizárólag az I. fejezet 2. pontban felsorolt nem veszélyes hulladékok 

rothasztása és komposztálása végezhető az I. fejezet 2. pontban felsorolt eszközökkel és az 

ott leírt módon. 

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

jelentős változásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható meg.  

1.4. Jelen engedély a Khvr. szabályai szerint kiadott engedély, nem érinti az 

engedélyes/üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott 

kötelezettségeit. 

1.5. A tárgyi telephely működésével kapcsolatos, az Engedélyeshez benyújtott 

panaszbejelentéseket nyilvántartásba kell venni, az azokban foglaltakat ki kell vizsgálni. A 

vizsgálat eredménye alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A vizsgálat 

eredményéről és a megtett intézkedésekről a panaszost, valamint a Környezetvédelmi 

Hatóságot értesíteni kell. 

1.6. A hulladékok átvételéért, kezeléséért, illetve ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni. 

1.7. A kezelési műveletek végrehajtásáért és/vagy ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni. 

1.8. A hulladékkezelés folyamatában résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni és 

egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és 

személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan. 

1.9. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi 

jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe 

hozható esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy 

környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik. 

1.10. A tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható. 
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2. Az elérhető legjobb technikáknak (BAT) történő megfelelésre vonatkozó előírások: 

2.1. A technológiának 2021. február 15-től maradéktalanul meg kell felelnie az ipari kibocsátásokról 

szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal 

(BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékgazdálkodás tekintetében történő 

meghatározásáról szóló 2018/1147 végrehajtási határozatban foglalt valamennyi BAT 

következtetésnek. 

2.2. Az üzemelés során az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával kell az engedélyezett 

tevékenységet végezni, a légszennyező forrásokat működtetni, illetve a levegőterhelést 

megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni. Az elérhető legjobb technikától való 

eltérés a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése, valamint a 34. § (1) 

bekezdése alapján jogkövetkezményekkel jár. 

 

3. Levegőtisztaság-védelmi előírások: 

3.1. A telephelyen az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a 

környezeti levegőt olyan mértékben, amely a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-a 

értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon 

bűzhatást kelt. 

3.2. Az üzemeltetés során be kell tartani a határozat I. fejezet 6.1. pontjában megállapított 

kibocsátási határértékeket. 

3.3. A szállítás, valamint a telephelyen üzemeltetett technológia működtetése során be kell tartani a 

4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. mellékletében foglalt egészségügyi határértékeket. 

3.4. A telephelyen a munkavégzés, illetve a szállítási tevékenység kizárólag nappali időszakban 

történhet. 

3.5. A telephely vonatkozásában a be- és kiszállítási tevékenység kizárólag a 3203. sz. összekötő 

útról leágazó aszfaltozott úton végezhető. 

3.6. A szállítási útvonalak megválasztásánál figyelmembe kell venni, hogy a forgalom a lakott 

területet lehetőség szerint elkerülje. 

3.7. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell. 

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

meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást. 

3.9. A légszennyező források és az ezekhez tartozó technológia berendezések üzemviteléről 

folyamatosan üzemnaplót kell vezetni és hatósági ellenőrzés során azt bemutatni. Az 

üzemnapló a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM 

rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I.14.) VM rendelet] 18. §-ban foglalt előírásoknak 

megfelelően kell vezetni. 

3.10. A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások 

betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell.  

3.11. A rendkívüli légszennyezést a Környezetvédelmi Hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor 

azonnal be kell jelenteni és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról 

 

4. Zaj- és rezgésvédelmi előírok: 

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

4.2. Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
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együttes rendelet] 1. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan 

gondoskodni kell. 

4.3. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti 

zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet  

[a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított 

feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület 

vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a 

számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan 

határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem 

használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek 

zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi 

Hatósághoz. 

4.4. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani. 

4.5. A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy lehetőség szerint a lakott területeket elkerülje. 

 

5. Földtani közeg védelmi előírások 

5.1 A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan 

technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének 

lehetőségét. 

5.2 A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát 

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. 

5.3 Az alkalmazott rakodógépek, szállító járművek és egyéb munkagépek tisztítása, mosatása, 

valamint karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás 

esetén a kisebb javítási munkálatok a telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem 

mellett, kármentő tálca alkalmazásával végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe 

szennyezőanyag ne kerüljön. 

5.4 A telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni, azok ártalommentes 

elvezetéséről gondoskodni kell. 

5.5 A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki 

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

5.6 A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a térburkolatok 

állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását. 

5.7 A környezethasználó a földtani közeg monitoring kötelezettségének 2032. december 31-ig 

tegyen eleget.  

5.8 A tevékenysége vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a Környezetvédelmi Hatóság 

HE/KVO/02019-6/2022. számon hagyta jóvá. Az üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát 

ötévenként kell elvégezni és a Környezetvédelmi Hatósághoz jóváhagyásra benyújtani. Az 

üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében 

bekövetkezett változás estén az üzemi kárelhárítási tervet 60 napon belül felül kell vizsgálni. 

5.9 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 tényfeltárás elvégzése, majd 

annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása. 

 

 



 25 

 

6. Hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások 

6.1. Az átvett hulladékok eredetét és összetételét igazoló okmányok ellenőrzését minden esetben 

el kell végezni.  

6.2. Az átvett hulladékok tömegét mérlegeléssel kell megállapítani. 

6.3. Az átvétel során biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék, vagy ezzel szennyezett kockázatos 

anyag ne kerüljön az előkezelni, hasznosítani tervezett hulladékok közé. 

6.4. Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvételre kerülő veszélyes hulladékok, az 

akkreditált laboratóriummal előzetesen, dokumentált módon történt bevizsgálás alapján 

megfelelnek a jelen határozat III. pontjában, valamint fémek esetében 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 1. 

mellékletében meghatározott „B” szennyezettségi értéknek. Az átvételi követelményeket nem 

kielégítő hulladékszállítmány átvételét meg kell tagadni. 

6.5. A hulladékoknak a kezelés helyszínére történő szállítását úgy kell ütemezni, hogy a 

technológiai tereken hulladék felhalmozásra ne kerüljön sor.  

6.6. A komposztáló téren egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg  

az 1.988 tonnát. 

6.7. A fedett iszaptárolóban egyidejűleg tárolható hulladékok (víztelenített szennyvíziszap) 

mennyisége nem haladhatja meg az 5.500 tonnát. 

6.8. A biohulladék-kezelő telep üzemeltetése során be kell tartani a biohulladék kezeléséről és a 

komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet  

[a továbbiakban: 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet] előírásait. 

6.9. Az átvett nem veszélyes hulladékokat a beérkezést követően engedélyesnek az iszapfogadó 

medencében és a komposztáló telepének 720 m
2
-es alapterületű előkezelő területrészén kell 

elhelyezni, majd az 720 m
2
-es alapterületű előkezelő tér 100 m

2
-es részén kell végezni a 

szükség szerinti előkezelésüket (válogatás, aprítás). A homogenizált hulladékot haladéktalanul 

be kell építeni a komposztprizmákba. Kivételt képeznek a biológiailag gyorsan bomló, 

bűzhatást kifejtő hulladékok – pl. szeszfőzési hulladékok, (hulladékazonosító kódok: 020702; 

020704) –, melyeket az előkezelő téren a beérkezést követően közvetlenül be kell keverni, és 

ezt követően az érlelőprizmákba kell késedelem nélkül beépíteni. A min. 1 hónapos érlelési időt 

követően engedélyezett a prizma bontása, kitárolása és az új beépítés megkezdése. 

6.10. A komposztáló telepet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 10. fejezetében részletezett előírások szerint kell 

működtetni.  

6.11. A tárgyi telephelyen folytatott nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység végzése 

során be kell tartani a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet előírásait, különös figyelemmel a 

rendeletnek a biohulladék-kezelő telep kialakításának feltételeit tartalmazó 2. számú 

mellékletében foglaltakra. Kiemelt figyelmet kell fordítani a rendeletnek arra az előírására is, 

miszerint a biohulladék kezelése során gondoskodni kell az emberre, állatra, valamint 

kultúrnövényekre patogén mikroorganizmusok higiénés feltételeket kielégítő mértékű 

elpusztításáról. 

A komposztálás mérvadó jellemzőit (hőmérséklet, tartózkodási idő, oxigénellátottság) a 

higiénizációs fázisban naponta – a méréseket azonos időpontokban végezve – fel kell jegyezni. 

A rögzített adatokat 5 éven keresztül meg kell őrizni és az ellenőrző hatóság kérésére bármikor 

rendelkezésre bocsátani. 
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A 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 3.1. pontjában (Komposztálás) 

foglaltaknak megfelelően a komposztálási folyamat irányítása során olyan körülményeket kell 

kialakítani, amelyek a termofil baktériumok hőmérsékleti igénye szempontjából megfelelőek, 

nagyfokú biológiai aktivitást, megfelelő nedvesség- és tápanyagtartalmat, valamint optimális 

szerkezetet és levegőzést biztosítanak több héten keresztül a higiénizáció érdekében.  

A biohulladékot jól át kell keverni, törekedve az optimális C/N arány (25–30:1) elérésére, 

valamint a rendelet 2. számú melléklet 3.1. pontja 1. számú táblázatában meghatározott 

prizmahőmérséklet kialakítására. 

6.12. A hasznosítási rendszer részeként olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és 

működtetni, amely alkalmas a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó Ht. 9. § (1) bekezdés 

szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására. 

6.13. A kezelt komposztból történő mintavétel, elemzés, valamint a kész komposzt tárolása, 

forgalomba hozatala és felhasználása a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, 

forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerint történhet.  

A kész komposztnak mezőgazdasági földterületre történő kihelyezése (mezőgazdasági 

felhasználása) talajvédelmi hatósági engedéllyel történhet.  

6.14. Az eljárás végtermékét, a komposztot az akkreditált mintavételt követően, akkreditált 

laboratóriummal be kell vizsgáltatni. A vizsgálatoknak a tevékenységre vonatkozó hatósági 

engedélyekben, valamint a késztermék forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében 

meghatározott paraméterekre kell kiterjedniük. Az akkreditált laboratóriumban történő 

bevizsgáltatásra a komposztálás befejezésekor, de legkésőbb a hulladékok átvételét követő 

egy éven belül sor kell kerüljön. Az előírásoknak nem megfelelő minősítésű hulladékot – 

amennyiben még megalapozottan vélelmezhető a komposztálhatósága – újra be kell vinni a 

komposztálási technológiába. Ennek hiányában a sikertelen termékké minősítést követően a 

lehető legrövidebb időn, de maximum 6 hónapon belül, mint előkezelt hulladékot 

továbbkezelésre át kell adni engedéllyel rendelkező szervezetnek. Engedélyes köteles 

megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.  

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, illetve további kezelésre való átadása 

esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. 

6.15. A komposzt csak akkor értékesíthető, ha megfelel a komposzt forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélyének, különös figyelemmel a komposztálásba bevitt alapanyagok 

fajtáinak ellenőrizhető dokumentálására. A legyártott sarzsoknak a komposzt forgalomba 

hozatali és felhasználási engedélyének való megfelelőségét igazoló minőségellenőrzési 

vizsgálati jegyzőkönyveit öt éven keresztül meg kell őrizni, és az ellenőrzéskor az illetékes 

hatóságok rendelkezésére bocsátani.  

6.16. Amennyiben a komposzthoz felhasznált hulladékok fajtája, típusa, mennyisége, aránya  

a forgalomba hozatali engedélyben rögzítetthez képest megváltozik, úgy a termékké minősítési 

vizsgálati és engedélyezési eljárást az aktuális összetételnek megfelelően újra le kell folytatni. 

6.17. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét  

a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) 

VM rendelet] 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további 

hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a Ht. a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb 

vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen foglaltak szerint kell gondoskodni. 

6.18. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelése során  

a veszélyes hulladékok kezelésének feltételeit meghatározó, mindenkor hatályos jogszabály – 

jelenleg a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásait be 
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kell tartani. A hulladékok előzetes tárolására szolgáló területre esetleg kikerülő 

szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, 

göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni. 

6.19. 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. 

6.20. 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. 

6.21. 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. 

6.22. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni 

kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési 

kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell. 

6.23. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék 

közé juttatni. 

6.24. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről 

engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.  

6.25. A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

hasznosítási műveletek végzése során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben 

sem) a környezetet. 

 

7. Mérési és adatszolgáltatási kötelezettségek: 

7.1. A telephelyen üzemelő pontforrások emisszióját akkreditált laboratóriummal az alábbiak szerint 

kell méretni: 

 

Pontforrás jele Mérési gyakoriság 
Következő emisszió mérés 
elvégzésének legkésőbbi 

időpontja(i) 

P1 Gázkazán kémény ötévente 2027.05.04. 

P3 1. sz. gázmotor kéménye 

évente, felváltva 

2023.05.04., 2025.05.04., 
2027.05.04. 

P4 2. számú gázmotor kéménye 2024.05.04., 2026.05.04. 

P5 3. számú gázmotor  
(Energin M06) kéménye 

évente 
2023.08.10., 2024.08.10., 
2025.08.10., 2026.08.10. 

2027.08.10. 

 

7.2. A légszennyező források légszennyezőanyag kibocsátásának ellenőrzéséről készült vizsgálati 

jegyzőkönyvet be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 

19. §-ban foglaltaknak megfelelően. A mérés időpontjáról a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § 

(3) bekezdése alapján legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell a 

Környezetvédelmi Hatóságot, majd az emisszió mérési jegyzőkönyvet, a mérés időpontját 

követő 60 napon belül meg kell megküldeni. 

7.3. A telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyezőanyag kibocsátásáról az 

OKIRkapu webes adatszolgáltató rendszeren keresztül évente Levegőtisztaság-védelmi 

jelentést (LM) kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz a tárgyévet követő március hó 
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31. napjáig a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. §. (2) bekezdése alapján a 7. melléklet 

szerinti adattartalommal. 

7.4. A légszennyező források, a hozzá tartozó berendezések és a kibocsátott légszennyező 

komponensek adataiban bekövetkező változás esetén a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet  

31. §. (4) bekezdése alapján a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül az 

OKIRKapu rendszeren keresztül teljes adattartalmú Levegőtisztaság-védelmi alap (LAL 

adatcsomag) bejelentést kell tenni. A meghatalmazás igénylése, valamint az LM és LAL 

adatszolgáltatás benyújtása a https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/ linken elérhető, OKIRkapu 

webes adatszolgáltató rendszeren keresztül tehető meg elektronikus formában. 

7.5. A D2 komposztáló – utóérlelő tér diffúz légszennyező forrás által okozott szállópor 

terhelés ellenőrzése érdekében ötévente egyszer akkreditált laboratóriummal mérést kell 

végeztetni a PM10 koncentráció, valamint annak nehézfém és PAH tartalma 

meghatározására. A következő immissziómérés elvégzésének határideje:  

2024. szeptember 18. A mérés időpontjáról előre értesíteni kell a Környezetvédelmi 

Hatóságot, majd a mérési jegyzőkönyvet, a mérés időpontját követő 60 napon belül meg kell 

megküldeni.  

7.6. Az iszaprothasztási és komposztálási tevékenység által okozott szagterhelés ellenőrzése 

érdekében ötévente egyszer - a nyári hónapokban – akkreditált laboratóriummal 

olfaktometriás szag emisszió mérést kell végeztetni a telephely szagvédelmi 

hatásterületének megállapítása érdekében. A mérés elvégzésének határideje:  

2024. szeptember 18. A mérést a megadott határidőig a komposztálási technológia 

szünetelése esetén is el kell végeztetni. A mérés időpontjáról előre értesíteni kell a 

Környezetvédelmi Hatóságot, majd a mérési jegyzőkönyvet, a mérés időpontját követő 60 

napon belül meg kell megküldeni.  

7.7. A telephelyen keletkező biogáz mennyiségéről, annak felhasználásáról (gázmotorban- és 

kazánban történő elégetéséről, gázfáklyázás során történő égetéséről) évente, negyedéves 

bontású összefoglaló jelentést kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatóság részére. A 

jelentésnek tartalmaznia kell a gázfáklya üzemelési idejét is. Az összefoglaló jelentést a 

306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése szerinti éves levegőtisztaság-védelmi 

jelentés (LM lap) mellékleteként kell benyújtani. 

7.8. A hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell 

a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági 

ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.  

Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni: 

- a komposztáló telepre beszállított, valamint a kiszállított hulladékok mennyisége, fajtája, 

összetétele; 

- a hulladékot átadó természetes személy, gazdasági társaság neve, címe, székhelye; 

- a hulladékok kiszállításakor a hulladékot átvevő neve, székhelye, telephelye, átvételre 

jogosító engedély száma; 

- a komposztáláshoz használt technológiai berendezések, eszközök napi, havi és éves 

üzemideje, az alkalmazott technológia és kezelési műveletek; 

- a komposztálásra vonatkozó adatok, így különösen a felhasznált anyagok köre, a 

komposztálás ideje, hőmérséklete, a forgatási gyakoriság száma, tekintettel a kezelési 

technológiára; 

- az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események; 

- végrehajtott karbantartások ideje és időtartama; 

- a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések. 

https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/
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Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, 

és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető. 

7.9. A vezetett adatok rendszerezését és archiválását olyan módon kell megvalósítani, hogy az 

egymással összefüggő adatok, valamint azok bizonylatokkal, okmányokkal való 

alátámasztottsága, az ellenőrzés során egy adatbázisban legyen visszakereshető.  

7.10. A tevékenység során keletkezett, illetve a kezelésre átvett hulladékokról a hulladékkal 

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

Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti 

nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.  

7.11. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell végezni. 

7.12. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett 

hulladékok kapcsán – negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30 napig kell eleget tennie. 

7.13. Az 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: 

- 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.  

Az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos további jelentési kötelezettségeit a 

fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhető a https://op.europa.eu/hu/ honlapon. 

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. 

7.14. Évente összefoglaló jelentést kell készíteni a kibocsátásra jellemző adatokról az üzemnapló 

alapján és legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig a Környezetvédelmi Hatóságnak 

meg kell küldeni.  

Az éves jelentéshez mellékelni kell: 

- a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra 

köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a tárgyévet követő év március 31-ig a 

Környezetvédelmi Hatóság részére a 7. sz. melléklet szerinti adattartalommal benyújtott 

éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM); 

- a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint a tárgyévet követő március 1-ig benyújtott éves 

bejelentés borítólapjának másolatát; 
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- vizsgálati eredményeket és azok kiértékelését a felszín alatti víz tekintetében legalább 

ötévente, földtani közeg vizsgálatára vonatkozóan tízévente. 

 

8. Üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások: 

8.1. A rendkívüli légszennyezést (beleértve lakott területet érintő bűzhatást) a környezetvédelmi 

hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a 

szennyezés elhárításáról. 

8.2. Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget érintő, azokat veszélyeztető – szennyezéssel járó 

káresemény, havária esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak és az 

üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat előírásainak megfelelően kell eljárni. 

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

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 2. § (6) pontjának értelmében a 

környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről 

és mértékéről, amennyiben a szennyezés 

- felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti – a területi vízügyi 

hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot, 

- a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a 

Környezetvédelmi Hatóságot és a Nemzeti Park Igazgatóságot. 

8.4. Havária esetén a beadványban szereplő havária terv szerint kell eljárni! 

 

9. Felhagyásra vonatkozó előírások: 

9.1. A létesítmények megszüntetésének szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően 

legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

9.2. A tevékenység felhagyása esetén az épületek, földalatti vezetékek, utak, tartályok megfelelő 

elbontását követően a földtani közeg és felszín alatti víz állapotát össze kell vetni az 

alapállapot felvételekor mért értékekkel. 

9.3. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok további 

kezelésre történő teljes körű átadásáról. 

 

10. Közegészségügyi hatáskörben: 

1. Meg kell akadályozni, hogy a hulladékok hasznosításából eredően az emberi egészségre 

kockázatot jelentő anyag, hulladék a talajba, felszín alatti és felszíni vizekbe, levegőbe jutva 

közegészségügyi veszélyeztetést, egészségkárosodást okozzon. Ennek érdekében javasolt a 

monitoring folytatása. 

2. Törekedni kell a környezet- és település-egészségügyi kockázatok megelőzésére, elkerülésére – a 

levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, valamint az épületek zajtól védendő 

helyiségeiben a zajterhelési határértékek teljesülésére.  

3. A tevékenységet a sérülékeny Gyöngyös és térsége vízbázis védelmére figyelemmel kell végezni. 

4. Az alkalmazott gépeket, berendezéseket és eszközöket a rendeltetési helyen burkolattal ellátott 

területen, zárt rendszerben javasolt tisztítani, a keletkező szennyvizet zártan gyűjtve, elvezetve. 

5. A telephelyen különösen ügyelni kell az esetlegesen szétszóródó, elcsorgó hulladékok 

eltakarításának, az így szennyeződött terület megtisztításának, szükség szerinti fertőtlenítésének 

megvalósulására. A tevékenységhez használt eszközök tárolási területe tisztán tartandó. 

6. A tevékenységet végzőknek kézmosási, indokolt esetben kézfertőtlenítési lehetőség biztosítandó. 
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7. Veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazásakor e tevékenységet úgy kell megtervezni és 

végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni szükséges a tevékenység 

egészségügyi államigazgatási szervhez tett, telephelyre vonatkozó bejelentésének igazolásával és 

a foglalkozásszerű tevékenységre szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági 

adatlapjával, mely utóbbi dokumentum információi érvényesek a felhasználás, tárolása során.  

8. A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönítetten történő gyűjtéséről, 

közszolgáltatónak való átadásáról gondoskodni kell. A vegyes hulladék zárható gyűjtőedényben, 

konténerben gyűjthető. Amennyiben veszélyes hulladék képződik, azt az emberi egészség 

veszélyeztetését, károsítását meggátolva, elkülönítetten szükséges gyűjteni.  

9. A telephelyen biztosítani kell a nemdohányzók védelmét.  

10. A telephelyen gondoskodni szükséges a fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb egészségügyi 

szempontból káros rovarok és más ízeltlábúak, valamint rágcsálók megtelepedésének, 

elszaporodásának megakadályozásáról, távoltartásukról, a rendszeres, igény szerint végzett 

irtásról.  

 

11. Talajvédelmi hatáskörben: 

1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a 

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

2. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező 

termőföldek minőségében kárt ne okozzanak. 

3. Biztosítani kell, hogy a tevékenységgel érintett területről a környező termőföldekre ne kerülhessen 

azok minőségét rontó talajidegen anyag.  

4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/3149-2/2022. ált. számon kiadott 

szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai: 

1. A komposztálási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos 

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

kizárható legyen. 

2. Folyamatosan biztosítani kell a nem veszélyes hulladék hasznosításával (komposztálás) érintett 

felületek (előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér) szilárd burkolatának állagmegóvását, 

vízzáróságát és csapadékvíz elvezetését. 

3. A komposztáló telep műtárgyainak (csapadék- és csurgalékvíz elvezető rendszer, monitoring 

rendszer stb.) üzemeltetéséről gondoskodni kell, azok műszaki állapotát, működőképességét 

rendszeresen ellenőrizni kell, illetve szükség esetén azok javításáról gondoskodni kell. 

4. A komposztálási tevékenységből származó folyékony hulladék csurgalékvizek ártalom mentes 

elhelyezését-kezelését folyamatosan biztosítani kell. 

5. A tevékenységet a szennyvíztisztító telep üzemeltetésével összehangolva kell végezni. 

6. A meglévő talajvíz monitoring rendszert folyamatosan üzemeltetni kell, jogerős vízjogi 

üzemeltetési engedély alapján. 

7. A monitoring rendszer adatszolgáltatását a FAVI Monitoring információs alrendszerében (FAVI-

MIR) a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 

adatszolgáltatásról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVMrendelet [a továbbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvVM 

rendelet] 6. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” 
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megnevezésű adatlapon kell teljesíteni, elektronikus úton az Országos Környezetvédelmi 

Információs Rendszerben (OKIR). (információ: http://web.okir.hu/hu/adatszolgaltatas) 

8. A környezethasználati monitorozásról évente összefoglaló jelentést kell készíteni és benyújtani, 

kiemelten vizsgálva a nem veszélyes hulladékok hasznosítása tevékenységből származó 

környezeti hatások vizsgálatát. A jelentésben szükség esetén javaslatot kell tenni a monitoring 

rendszerrel kapcsolatos intézkedések megtételére. Rendkívüli esemény, vízminőség romlás 

esetén a vízvédelmi hatóságot is soron kívül értesíteni kell. 

9. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV.26.) Korm. 

rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve 

környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja 

szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi 

hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

 

Felhívom a figyelmet az alábbiakra: 

1. A Gyöngyös városi szennyvíztisztító telep üzemi kárelhárítási tervének esedékes felülvizsgálata 

során a tervet az iszaprothasztó - komposztáló tevékenységre vonatkozóan ki kell egészíteni. 

2. A monitoring kutak jogszerű üzemeltetése érdekében be kell nyújtani Igazgatóságomhoz azok 

vízjogi fennmaradási engedélyezéséhez szükséges terv és adatszolgáltatást. 

 

III. Jelen határozatomba a tevékenység légszennyező forrásaira vonatkozó levegőtisztaság-védelmi 

engedélyt, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyt 

belefoglaltam.  

A levegőtisztaság-védelmi engedély és hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje  

2027. december 31. 

 

IV. Vegyes rendelkezések, jogkövetkezmények:  

a) A Környezetvédelmi Hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére 

kötelezi, ha megállapítja az alábbiakat: 

 a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek 

megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős 

változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani; 

 az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által 

megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását; 

 a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli; 

 ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített 

határértékek felülvizsgálatát indokolja. 

b) A Környezetvédelmi Hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre 

– módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély 

visszavonását nem teszi szükségessé. 

c) Jelen egységes környezethasználati engedély egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem 

mentesít. 

d) Amennyiben az engedély rendelkező részének I. fejezetében rögzített adatokban, technológiában 

vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk 

merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóságnak 

bejelenteni, amelynek alapján a Környezetvédelmi Hatóság dönt a szükséges további 

intézkedésekről. 

http://web.okir.hu/hu/adatszolgaltatas
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e) Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság 

határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság 

megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb  

6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a Khvr. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja 

esetén (a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek 

megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős 

változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani) környezetvédelmi 

felülvizsgálat elvégzésére. 

f) A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) és (3) 

bekezdés alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó 

tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben éves felügyeleti díjat fizet tárgyév 

február 28-ig. A felügyeleti díj mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kettőszázezer forint. 

 

V. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 750 000,- Ft, mely az Engedélyest terheli és általa befizetésre 

került. Továbbá jelen, egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi 

engedély és hulladékgazdálkodási engedély egységes környezethasználati engedélybe foglalása külön-

külön 150 000,- Ft, azaz összesen 300 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során 

szintén befizetésre került. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 

harminc napon belül kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (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 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 KO L Á S 

 

Engedélyes a Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 helyrajzi szám alatti telephelyen végzett nem veszélyes 

hulladék hasznosítási (iszaprothasztás, komposztálás) tevékenységre vonatkozóan HE-02/KVTO/02115-

34/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2022. június 30. napján 

lejárt. 

A tevékenység végzését Engedélyes a továbbiakban is folytatni kívánja, ezért az Engedélyes 

meghatalmazásából eljáró Kérelmező 2022. március 17. napján az egységes környezethasználati 

engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást 

kezdeményezett a Környezetvédelmi Hatóságnál. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 37. §  

(2) bekezdése értelmében az eljárás 2022. március 18. napján megindult. 
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A felülvizsgált tevékenység a Khvr. 2. számú melléklet 5. Hulladékkezelés, 5.3. pontja [Nem veszélyes 

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

összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a 

települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó 

tevékenységek kivételével ba) biológiai kezelés] hatálya alá tartozik. 

 

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

eljárásban kell elbírálni. Erre való tekintettel, HE/KVO/00786-2/2022. számon tájékoztattam a 

Kérelmezőt, hogy a Környezetvédelmi Hatóság előtt, HE/KVO/00786/2022. 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 2022. 06. 30. 

 

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 a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. és 5. pontjában foglalt 

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

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

rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan 

megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

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

hogy az tartalmilag hiányos, erre való tekintettel HE/KVO/00786-10/2022. számon hiánypótlásra és 

nyilatkozattételre hívtam fel a Kérelmezőt. 

 

A Kérelmező 2022. május 16-án elektronikus úton benyújtott iratában kérte az eljárás szünetelését, 

kérelme alapján, HE/KVO/00786-14/2022. számú végzéssel rendelkeztem az eljárás szüneteléséről. 

Kérelmező ügyfél 2022. július 22-én elektronikus úton benyújtott iratában kérte az eljárás folytatását, 

egyben megküldte a hiánypótlási dokumentációt. Erre tekintettel, HE/KVO/00786-16/2022. számon 

rendelkeztem az eljárás folytatásáról.  

 

A megküldött hiánypótlási dokumentáció áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy az 

földtani közeg védelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontból a továbbiakban sem megfelelő, ezért 

HE/KVO/00786-18/2022. számon ismételten hiánypótlási felhívás került kiadásra. Kérelmező  

2022. augusztus 05. napján megküldött iratában az eljárás szüneteltetését kérte. Kérelme alapján 

HE/KVO/00786-20/2022. számú végzéssel rendelkeztem az eljárás szüneteléséről. 

 

Kérelmező 2022. augusztus 25-én megküldte a P5 pontforrás emisszió-mérési dokumentációt, majd a 

2022. október 20-án megküldött dokumentációval az alapállapot jelentést kiegészítette. Ezzel egyidejűleg 

az eljárás folytatását kérte, melyre tekintettel HE/KVO/00786-23/2022. számú végzésben rendelkeztem 

az eljárás folytatásáról egyben tájékoztattam a Kérelmezőt arról, hogy az ügyintézési határidő a végzés 

véglegessé válásától számított 37 nap. 
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A hiánypótlással kiegészített dokumentációban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal 

az alábbiakat állapította meg: 

 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

 

A dokumentáció készítői rendelkeznek az engedélyezési dokumentáció készítéséhez szükséges 

szakértői jogosultsággal, és a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta. 

 

A benyújtott dokumentáció a kiegészítésekkel együtt megfelel a környezetvédelmi felülvizsgálat 

végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet 2. számú 

mellékletében, a Kvt. 75. §-ában, illetve a Khvr. 8, 9. és 10. sz. számú mellékletében támasztott tartalmi 

követelményeknek. 

 

Az engedélyezett tevékenységet a Bizottság (EU) 2018/1147 számon kiadott, az 2010/75/EU európai 

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

következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási 

határozatában foglalt elérhető legjobb technika következtetéseknek megfeleltették. 

 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

Engedélyes nem veszélyes szerves hulladékok fermentálással és komposztálással történő 

hasznosítását végzi Gyöngyös DNy-i, a település határában lévő telephelyén. A telephelyen keletkező, 

illetve más telephelyről származó szennyvíziszapot 2 db. fermentorban kirothasztják. A keletkező biogáz 

az iszap felfűtéséhez szükséges energiát, valamint a gépi berendezések energiáját fedezi. A víztelenített 

szennyvíziszap egyharmada komposztálásra kerül. A komposztáló létesítmény előkezelő terén a 

rothasztott szennyvíziszaphoz struktúra anyagként adagolt zöldhulladékokat előkezelik, aprítják. A 

zöldhulladék és az iszap az érlelő téren 3 prizmában kerül elegyítésre. Az érlelő burkolata GORE-Cover 

membrántakaróval fedett. Az utóérlelés nem levegőztetett, nyitott rendszerben, a komposzt átforgatása 

nélkül zajlik. Manuális válogatást követően rostálják, majd a komposztot minősítik és elszállítják. A 

fennmaradó szennyvíziszapot tetővel és oldalfalakkal ellátott tárolóban tárolják és évi egy alkalommal 

mezőgazdasági területre kihelyezik.  

A hasznosítás során levegőterhelést a hulladék beszállítása, a hasznosítható anyag kiszállítása, a 

telephelyi gépek kibocsátása, valamint a komposztáló por és bűzterhelése okoz. A felülvizsgálati 

dokumentációban bemutatottak alapján a hasznosítási tevékenységhez köthető szállítás, valamit a 

munkagépek működéséből eredő levegőterhelés emissziói jelentős változást nem okoznak a levegő 

alapterheltségében. A komposztálás során az intenzív érési szakaszban a membrántakaró 

megakadályozza a kiporzást, az utóérlelő téren keletkező kiporzás minimális. Az iszaprothasztás zárt 

technológia, bűzkibocsátással nem jár. Az alkalmazott membrántakarásnak köszönhetően a 

komposztálás érési szakasza során keletkező környezetbe jutó bűz kismértékű.  

A telephely légszennyező pontforrásai 3 db. gázmotor (P3, P4, P5) és 1 db gázkazán (P1) működéséhez 

kapcsolódik. A berendezések mindegyike biogáz tüzelésű. Engedélyes a pontforrások emissziómérését 

elvégeztette, a kibocsátott légszennyezőanyagok koncentrációi határérték alattiak. A pontforrások 

mértékadó hatásterületét a P5 jelű pontforrás kibocsátása határozza meg (81 m). A 

légszennyezőanyagok védendőt nem érintenek.  
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Engedélyes 2019 őszén vizsgálta a D2 Komposztáló – utóérlelő tér diffúz forrás okozta szállópor 

terhelést. A vizsgálatok alapján a szálló por PM10 frakciója, fém, valamint PAH tartalma határérték alatti. 

A szállópor kibocsátásával összefüggő hatásterület (20 m) védendő létesítményeket nem érint. 

A légszennyező források az OKIRKapu rendszerben nyilvántartottak, Engedélyes az éves 

levegőtisztaság-védelmi bevallási kötelezettségének minden évben határidőben eleget tett. 

Engedélyes 2019 őszén az előírásnak megfelelően elvégeztette a telephely szagvédelmi 

hatásterületének meghatározását. Az olfaktometriás szagemisszió mérés alapján elvégzett 

terjedésvizsgálat szerint a szagvédelmi hatásterület (152 m) védendő létesítményt nem érint.  

Engedélyes a felülvizsgálati dokumentáció kiegészítéseként benyújtotta a technológiára vonatkoztatható 

a Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozatában foglalt BAT következtetéseknek valamint a 

monitoringra, és a hulladékok tárolására vonatkozó BREF-eknek történő megfeleltetést. A benyújtott 

dokumentáció alapján megállapítható, hogy az engedélyezett technológiák levegőtisztaság-védelmi 

szempontból megfelelnek a BAT következtetésekben, valamint a referencia dokumentumokban 

foglaltaknak. A technológiák légszennyező hatása minimális, melyet az elvégzett vizsgálatok is igazoltak. 

Engedélyes a technológiákból származó légszennyező hatások (kiporzás, szaghatás) csökkentése 

érdekében tett intézkedései - zárt iszapfogadóban történő tárolás, prizmák takarása, beérkező 

hulladékok és hasznosítási folyamatok nyomonkövetése, időjárás figyelembe vétele a prizmák 

kialakításakor - megfelelőek és elégségesek, az egységes környezethasználati engedélyben foglalt, a 

BAT-nak való megfelelés biztosítását célzó levegőtisztaság-védelmi tárgyú előírások teljesülnek. 

A telephelyi technológia gépei, berendezései az 2022.11.17–én történt hatósági ellenőrzésen 

tapasztaltak alapján üzemszerűen működtek. Az 1. és 2. számú gázmotorok (P3, P4) felújítás alatt 

vannak, komposztálás 2020 óta nem történik a telephelyen, jelenleg zöldhulladék deponálása történik. A 

fermentálás során keletkező biogáz összetétele, valamint a gázmotorokra vonatkozó üzemviteli adatok 

elektronikus üzemviteli naplóban kerülnek vezetésre. A technológiára jellemző szaghatás a telephelyen 

kívül nem volt érezhető. Engedélyes tevékenységére vonatkozó, levegőtisztaság-védelemmel 

kapcsolatos panaszbejelentés az elmúlt 5 év során nem érkezett.  

A kibocsátási határértékek megállapítása a P1 jelű pontforrás esetében az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 

2. § 10. pontja, a 4. § (1) bekezdése alapján az 1. melléklet 2.4. pontjában, a P3 és P4 pontforrások 

esetében az 1. melléklet 3. és 3.1., 3.3. pontjaiban, a P5 jelű pontforrás esetén a 2. § 11. pontja, a 4. § 

(4) bekezdése alapján a 4. melléklet 3.1, 3.2, és 3.7. pontjaiban foglaltak szerint történt. 

A P1 jelű pontforrás esetében az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja, és (2) 

bekezdés a) pontja alapján az emissziók megfelelősségének igazolására ötéves mérési gyakoriságot 

írtam elő. Tekintettel arra, hogy a P5 jelű pontforráshoz tartozó technológia a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 

14. melléklet 1.1.7. alapján az évente mérendő technológiák közé tartozik, az emissziók 

megfelelősségének igazolására éves mérési gyakoriságot írtam elő.  

A P3 és P4 jelű pontforrásokhoz kapcsolódó gázmotorok felváltva történő mérésének engedélyben 

történő rögzítése érdekében Engedélyes hiánypótlási dokumentációban kérelmet nyújtott be a 6/2011. (I. 

14.) VM rendelet 15. §. (2) bekezdésére történő hivatkozással. A rendelkezésre álló emissziómérési 

jegyzőkönyvek, valamint a LAL adatszolgáltatás alapján a gázmotorok műszaki és üzemeltetési 

feltételeinek hasonlósága igazolt, egy gázmotor mérésével a másik légszennyező anyag kibocsátása is 

meghatározható, melyre tekintettel a P3 és P4 jelű pontforrások esetében évente, felváltva történő 

mérésre tettem előírást a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. §. (2) bekezdése alapján. A soron következő 

emissziómérés elvégzése határidejének meghatározása a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. melléklet 
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1.1.7, valamint 1.3. pontja alapján a pontforrások utolsó emissziómérés időpontjának 

figyelembevételével történt. 

A D2 Komposztáló – utóérlelő tér diffúz forrásokból származó porterhelés ellenőrzésére vonatkozóan a 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet  1. melléklet 1.1.3.1. pont (7.) alapján immissziós határértéket határoztam 

meg. A levegőterheltségi szint határérték betartásának ellenőrzése érdekében a következő felülvizsgálat 

elvégzésének időpontjáig a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (1) bekezdése, illetve annak 14. melléklet 

1.3. pontja alapján a szállópor öt évente egy alkalommal történő mérését írtam elő, miután a Bizottság 

2018/1147 végrehajtási határozat BAT8 pontjában a légszennyezőanyagok ellenőrzési gyakorisága csak 

a levegőbe történő irányított kibocsátások esetén meghatározott komponensenként. 

A telephely szagvédelmi hatásterületének meghatározása érdekében a következő felülvizsgálat 

elvégzésének időpontjáig egy alkalommal olfaktometriás szagemisszió mérés elvégzésére tettem 

előírást a Bizottság 2018/1147 végrehajtási határozat BAT10, BAT11 pontjában valamint a 6/2011. (I. 

14.) VM rendelet 15. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak alapján. Jelen engedély a telephelyen végzett 

iszaprothasztás és komposztálás tevékenységre vonatkozik, azonban a telephelyi tevékenység egészére 

vonatkozó előírás során figyelembe vettem, hogy a telephely bűzkibocsátással járó résztevékenységei 

egymástól nem határolhatóak el.  

A légszennyező forrásokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek a 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 31. § (1)-(2), (4) bekezdései és 32. § (1)-(2) bekezdése alapján kerültek előírásra.  

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a telephelyen vizsgált 

légszennyező források 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, a 25. § (3) bekezdése és (5) 

bekezdése, illetve a 26 § (3) bekezdése és (8) bekezdésére tekintettel a telephelyen működő P1, P3, P4 

és P5 jelű pontforrások, valamint a D2 jelű diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-

védelmi engedélyét 2027. december 31-i érvényességi dátummal megadtam, az egységes 

környezethasználati engedélybe azt belefoglaltam.  

Felhívtam az Engedélyes figyelmét, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglalt 

pontforrások és a diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének lejártát megelőzően, 

levegőtisztaság-védelmi engedélyezési dokumentációt tartalmazó kérelem benyújtása szükséges. 

 

Zajvédelmi szempontból: 

A hulladékgazdálkodási tevékenységet Egedélyes az üzemeltetésében lévő városi szennyvíztisztító 

telephelyén kívánja végezni. A vizsgált telephely övezeti besorolása KSz - különleges szennyvíztisztító, 

környezetében mezőgazdasági, vízgazdálkodási és gazdasági kereskedelmi terület található. A 

legközelebbi zajtól védendő létesítmény a telep zajforrásainak súlypontjához viszonyítva 1,1 km 

távolságban található Gyöngyös kertvárosias lakóövezetében a Kenyérgyár út 6. szám alatti  

3602 hrsz.-ú ingatlanon. 

A telephelyen végzett nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység során a hulladékkezelési 

technológia működtetése során használt gépek üzemeléséből, valamint a be- és kiszállítást végző 

járművek mozgásából származik zajkibocsátás. 

A munkagépek szakaszos ütemben, nappali időszakban 6 és 16 óra között üzemelnek, általában 50 %-

os kihasználtsággal. Éjszakai időszakban munkavégzés nincs a telephelyen. 

Az elvégzett számítások alapján zajterhelési határérték túllépés nem várható, zajcsökkentési intézkedés 

nem szükséges. 
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A közvetlen zajvédelmi hatásterület nagysága 98 és 478,03 m között alakul, védendő létesítményt nem 

érint. A hatásterület Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területet, Gip jelű ipari gazdasági 

területet, Má jelű általános mezőgazdasági területet és K-en jelű különleges megújuló 

energiahasznosítási területet foglal magába. 

A be- és kiszállításból eredő forgalom átlagosan kb. 16 tgk/nap (oda-vissza elhaladás). A szállításból 

eredő zajterhelés vizsgálatát a 3. számú főútra és a 3203. számú összekötő útra végezték el. A 

számítások alapján tárgyi tevékenységből eredően a 3. számú főúton 0,038 dB, a 3203. számú 

összekötő úton 0,176 dB zajterhelés növekedés várható. Mivel a növekedés mértéke nem éri el a 3 dB-t, 

közvetett hatásterület nem állapítható meg. 

A dokumentációban közölt adatok alapján és az előírások betartása esetén az egységes 

környezethasználati engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.  

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. 

Zajvédelmi szempontú szakvéleményemet és előírásaimat a fentiek figyelembevételével a 284/2007.  

(X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés c), d) pont, 6-7. §, 

9. § (1) (3) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, a 27/2008. 

(XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, és a zajkibocsátási 

határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján adtam meg. 

 

Földtani közeg védelme szempontjából 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció és mellékletei alapján megállapítottam, hogy az engedély 

kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért. 

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatra benyújtott dokumentációban földtani közeg 

védelme szempontjából az alábbiak lettek rögzítve: A komposztáló létesítmény területén a technológiai 

padló, hegesztéssel lerakott HDPE fólia alkalmazásával került kialakításra, amely meggátolja a 

technológiából esetlegesen kikerülő szennyező anyagok felszín alatti vizekbe jutását. A 

hulladékhasznosítási tevékenységet 20 cm vastag, vízzáró beton burkolatú területen végzik. A 

komposztáló tér övárokkal körbevett, csurgalékvíz elvezető rendszerrel ellátott. A kirothasztott, 

víztelenített szennyvíziszap tárolására tetővel és oldalfalakkal kialakított, vízzáró beton burkolatú 

területen történik. A telephelyen belül a szállítási útvonalak egybefüggő, szilárd burkolatúak. Üzemszerű 

működés esetén földtani közeget érő terhelés nem várható. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favi R.) 15. § 

(8) bekezdés szerint az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a 

környezethasználó egy alkalommal alapállapot-jelentést köteles készíteni és benyújtani a 

környezetvédelmi hatóság részére a 13. számú mellékletben meghatározott tartalommal. Az Engedélyes 

2017-ben benyújtotta az üzem területére vonatkozó alapállapot-jelentést, melyet a Khvr. 20/B. § (1) 

bekezdése is előír. Az üzem területére (Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 hrsz.) a korábbi eljárásban 

benyújtott engedélyezési dokumentáció részét képező alapállapot-jelentés (Készítette: Geon system Kft., 

Munkaszám: GS-370/2017) csak felszín alatti víz tekintetében tartalmaz adatokat. Erre tekintettel a 

Környezetvédelmi Hatóság hiánypótlásban kérte, hogy Engedélyes egészítse ki az üzem területére 

(Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 hrsz.) a korábbi eljárásban benyújtott engedélyezési dokumentáció részét 

képező alapállapot-jelentést a földtani közeg állapotának bemutatásával. Kérelmező 2022. 10. 20-án az 



 39 

alapállapot jelentés kiegészítéseként a telephelyére vonatkozóan elvégzett földtani közeg vizsgálatának 

dokumentációját megküldte. A megküldött alapállapot-jelentés kiegészítését földtani közeg védelmi 

szempontból elfogadom. 

Az üzemi kárelhárítási terv készítési kötelezettséget a vízjogi üzemeltetési engedélyben írta elő a vízügyi 

és vízvédelmi hatóság. 

A Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint a környezethasználónak monitoringot kell végeznie az egységes 

környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal földtani közeg tekintetében legalább tízévente.  

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben a létesítési és üzemeltetési szakaszban okozott 

minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §. alapján, a Favi R. 8-11. §-ai, valamint a környezetkárosodás 

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, illetve a 

Khvr. 22. § (10) bekezdése figyelembevételével tettem. 

 

Hulladékgazdálkodás szempontjából 

Engedélyes a telephelyen szennyvíziszap kezelését (rothasztás, víztelenítés), valamint zöldhulladék 

aprítását, komposztálását végzi. A szennyvíziszap kezelés után részben mezőgazdasági területre kerül 

kihelyezésre, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya Növény- és 

Talajvédelmi osztálya NO-01/NTO/201-10/2020. számú szennyvíziszap mezőgazdasági kihelyezésére 

vonatkozó engedélye alapján, részben pedig a komposztáló térre kerül átszállításra. 

A komposztáló térre beszállított hulladékok közül szükség szerint eltávolítják az idegen anyagokat, majd 

aprítják, rothasztott szennyvíziszappal összeverik, ezt követően komposztálják. A komposztálási 

technológia befejeződését követően a szükség esetén dobrostán átrostált kész komposzt (végtermék) 

földszerű, kb. 40-50 % nedvességtartalmú, amely humuszképző szerves anyag és növényi tápanyag 

tartalma miatt a talaj termőképességének növelésére hasznosítható. 

A telepen előállított komposztot a komposzt felhasználásától függően, akkreditált laboratóriumban meg 

kell vizsgáltatni, az előírásoknak megfelelő paraméterekre vonatkozólag. 

Engedélyes egy adott tulajdonságokból/alapanyagokból álló komposzt esetében termékké minősítéssel 

rendelkezik. Ha a keletkező végtermék a termékké minősítés paramétereinek megfelel, abban az 

esetben termékként értékesítésre kerül. Amennyiben termékként nem feleltethető meg a komposzt, 

abban az esetben azt továbbra is hulladékként kezelik (továbbadják hasznosításra vagy 

ártalmatlanításra). Az esetleges nem megfelelő minőségű komposzt, hulladéklerakókban történő 

használata is lehetséges, kiváltva ezzel a takaróföld felhasználását. 

A komposztálótér maximális kapacitása 7.098 tonna/év, azonban az engedélykérelmi dokumentációban 

a kérelmezett hulladékmennyiség 5.400 tonna/év. A 2022. november 17-én tartott helyszíni szemle 

során engedélyes előadta, hogy a komposztálóteret nem tudja teljes kapacitással üzemeltetni 

humánerőforrás hiánya miatt. 

A benyújtott dokumentáció a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt 

tartalmi követelményeknek megfelel. 

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítéltem meg, hogy  

a kérelmező biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok 

környezetvédelmi szempontból biztonságos, a környezetet nem veszélyeztető módon történő 

hasznosításához szükségesek. 
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Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és 

ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása 

környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon a kérelem alapján a hulladék hasznosítási engedély 

megadható. 

Természetvédelmi szempontból 

A Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 hrsz-ú földrészletek országos jelentőségű védett természeti területet, 

Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetét, az országos ökológiai hálózatot nem érintik. A 

tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. 

Az egységes környezethasználati engedély kiadása ellen természet- és tájvédelmi szempontból nem 

emelek kifogást. 

 

Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály HE/NEF/0731-2/2022. számú szakvéleményében a tevékenység 

folytatásához kikötésekkel hozzájárult és indokolásul az alábbi megállapításokat tette: 

„ A HE/KVO/00786-4/2022. számú irattal a Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyös 0263/2. és 0263/5. hrsz. 

alatti telephelyen végzett tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély időbeli 

hatályának lejárta miatt, a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4. em/1.) - Dr. Szabó 

Attila okl. környezetmérnök, ügyvezető által, a 2022. március hónapban elkészített „Egységes 

környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentáció” (munkaszám: GS-470/2021.) benyújtásával 

kezdeményezett, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban szakkérdés vizsgálata, 

szakvélemény kérése ügyében érkezett megkeresés a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályról. A megadott 

elérhetőségen, a Heves Megyei Kormányhivatal internetes oldalán hozzáférhető a kérelem, a 

meghatalmazás irata és a fenti dokumentáció, mely alapján megállapíthatók a következők:  

- A telephelyen szennyvíztisztítás és biológiailag lebomló, nem veszélyes szerves hulladékok 

hasznosítása történik. A folytatni kívánt tevékenység célja a más telephelyeken és helyben képző 

szennyvíziszap fermentorban való kirothasztása, majd komposztálóban kezelése. 

- A komposztáló telep engedélyezett kapacitása 546 tonna/nap, az iszaprothasztók feladott iszapra 

engedélyezett kapacitása 160 tonna/nap. A rothasztásra fogadható hulladékok köre: élelmiszer-

előállításból és feldolgozásból származó egyes hulladékok, hulladéklerakóból származó, veszélyes 

anyagokat nem tartalmazó csurgalékvíz, szennyvíztisztító művekből eredő különböző hulladékok, 

továbbá konyhai és étkezdei hulladék, étolaj, zsír és oldómedencéből származó iszap települési 

hulladékok. A komposztálásra fogadható hulladékok köre: hulladékká vált növényi szövetek és 

erdőgazdálkodás hulladéka, italok termeléséből, fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból, 

szennyvíztisztító művekből származó egyes hulladékok, továbbá oldómedencéből eredő iszap, 

kertekből, parkokból származó és fa települési hulladékok.  

- A telephely a város délnyugati részén található, a Gyöngyös-patak, mezőgazdasági és gazdasági 

területek környezetében, a legközelebbi, Gyöngyösön lévő lakott területtől mintegy 1,1 km távolságban. 

- A telep létesítményei többek között: csatornahálózatos szociális épület, szennyvízkezelő medencék és 

vízi létesítmények, iszaprothasztó tornyok, kigázosító medence, iszapvíztelenítő gépházak, biogáz 

kezelő rendszer, gáztartályok, iszaptároló, zöldhulladék-, komposzttároló terület, komposztáló tér, 

csurgalék- és csapadékvíz rendszerek. Az elmúlt 5 évben épültek a hulladékiszap fogadó létesítményei 

a kapcsolódó gépészettel, az iszappuffer, az iszapsűrítő gépház és a rothasztott iszap fedett tárolók.  

- Az idegen iszap fogadó medence, a csatlakozó gépház vízzáró vasbeton kialakítású. Az iszaptároló 

szigetelt beton felületű. Az iszapfogadó akna vasbeton födémmel, a garatnál fedéllel épült. A kevert, 

hígított iszap az elősűrítő gépházba érkezik. A sűrítéshez alkalmazott polielektrolit adagolását új adagoló 
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biztosítja. Az iszapok egy új szivattyútelep fogadó garatján át a rothasztó toronyba kerülnek. Az elősűrítő 

gépek mosóvize új vízhálózatra csatlakozik, a csurgalék vizek a csatornahálózaton a telep elejére jutnak. 

- A 2 db mezofil iszapstabilizáló, rothasztó torony feladata a nyersanyag anaerob kierjesztése. A sűrített 

fölösiszap és primer iszap nyomócsöveken érkezik a zárkamrába. A képződő biogáz két gázmotort hajt, 

a szennyvíziszap vízzáró beton burkolatú tárolókba jut - a mezőgazdasági kihelyezésig, komposztálásig. 

- A komposztáló telepen a komposztáló terület térburkolata vízzáró vasbeton lemez, peremeinél kiemelt 

szegéllyel. Az előkezelő területen zajlik a beszállított növényi eredetű hulladék elkülönített tárolása, a 

válogatás, aprítás és homogenizálás. Az érlelő téren történik a zöldhulladék és iszap elegyítése, a 

prizma összeállítása, szondával ellátása, letakarása, a levegőztetés, érlelés és a prizmák bontása. A 

hulladék az utókezelő és utóérlelő térre jut. Az utóérlelés általában a komposzt átforgatása nélkül zajlik. 

A keletkező csurgalékvíz a tisztítási technológia elejére kerül visszavezetésre. Szükség esetén rostálást, 

utóválogatást végeznek. A komposztot minősítés után termékként értékesítik vagy hulladékként átadják. 

- A technológia leírása tartalmazza: „Az anaerob rothasztás antibiotikus hatása a Coliform baktériumok 

számát (0,2 %-ig) minimális mértékűre csökkenti, a betegségokozó spórákat, féreg-tojásokat, férgeket 

elpusztítja, illetve súlyosan károsítja.” (2.5.1.1. pont).  

- A kommunális célú használathoz ivóvizet a városi vízműtől vásárolnak. 

- A hasznosítás betonelemekkel burkolt felületen zajlik. Az iszaprothasztás zárt technológia. A 

csurgalékvizeket és a szennyezett csapadékvizeket zárt rendszerben vezetik el. A csurgalékvíz-gyűjtő 

akna szigetelt kialakítású. A komposztáló létesítmény területén a technológiai padló HDPE fóliával 

ellátott. A beszállított hulladékból eltávolított idegen anyag átadásra kerül. A keletkező települési szilárd 

hulladékot elkülönítetten gyűjtik, a közszolgáltató szállítja el. A dokumentáció szerint a hasznosítás során 

fellépő, talajra gyakorolt hatások minősítése semleges, a tevékenység földtani közegre kockázatot nem 

jelentő, a vizeket érő hatás minősítése az alkalmazott technológia megfelelő üzemeltetése mellett 

szintén semleges. Megállapításra került, hogy a levegőtisztaság-védelmi hatásterület, a komposztáló 

telep bűzterhelésének hatásterülete nem éri el a legközelebbi védendő létesítményt, lakott területet, 

továbbá az üzemeltetés zajkibocsátásának hatásterületén belül nincs védendő létesítmény, lakóház. A 

meglévő monitoring rendszer esetén rendszeres, legalább évente egyszer történő vizsgálatot javasolnak. 

 

Fentiek értelmében, a megkeresésben megjelölt, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete I. 

táblázatának 3. pontjában és a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában foglalt 

szakkérdésekre, „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 […] a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- 

és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére 

kiterjedően” – álláspontom szerint – a tárgyi tevékenység esetén, jelen eljárásban, az előzőekben 

részletezett 1-10. pont figyelembevétele mellett kizáró ok nem vélelmezhető. 

 

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 45. § (1) bekezdésében és 46. §-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2) és 39. § (1) bekezdéseiben, a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 4. mellékletében, a 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
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rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2), 7. § (1) és (3) bekezdéseiben, a kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3) és 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) és 5. § (2) 

bekezdéseiben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § 

(1) bekezdés c) pontjában, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) és 39. § (2) 

bekezdéseiben foglaltakat. 

Szakmai véleményemet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály előtt indult teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás keretében, 

a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete I. táblázatának 3. pontjában, valamint a 124/2021.  

(III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete táblázatának 2. pontjában meghatározott feltételek szerint, a 

megkeresésben megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.” 

 

Talajvédelmi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály HE/NTO/01474-2/2022. számú szakvéleményében a tevékenység folytatásához 

kikötésekkel hozzájárult és indokolásul az alábbi megállapításokat tette: 

„2022. március 28. napján hatóságomhoz érkezett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/00786-5/2022. iktatószámú 

megkeresése, melyben talajvédelmi szakvéleményt kér hatóságomtól a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 

Eger, Hadnagy utca 2.) megbízásából eljáró GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. utca 12/A. 

4/1.), mint ügyfél a Heves Megyei Vízmű Zrt. HE-02/KVTO/02115-34/2017 számú egységes 

környezethasználati engedélye időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárásában. 

A megkereséshez csatolta a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. utca 12/A. 4/1.) által készített 

egységes környezethasználati felülvizsgálati dokumentációt (dokumentáció címe: Heves Megyei Vízmű 

Zrt. Nem veszélyes hulladékok hasznosítása (Iszaprothasztás és komposztálás) Egységes 

környezethasználati engedély felülvizsgálata - dokumentáció, készítés dátuma: 2022. március). 

A benyújtott dokumentáció alapján talajvédelmi hatósági jogkörömben eljárva a termőföldön vagy azzal 

szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányuló 

egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárásában, talajvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a termőföld minőségi védelme 

tekintetében megállapítottam, hogy a tevékenységnek talajvédelmi szempontból akadálya nincs. 

A tárgyi ügyben felmerült talajvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdése, 5. melléklet I. táblázat 5. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 25. § (1) 

bekezdése, 26. § és a 27. § (2) bekezdése, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal egységes 

ügyrendjéről szóló 3/2022. (II. 11.) számú Kormánymegbízotti utasítás 1. melléklet 12. § és 13. § alapján 

vizsgáltam meg. 
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A termőföld minőségi védelme tekintetében tett talajvédelmi szakmai vélemény előírásait a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1), (3) bekezdések és a 48. § (1) bekezdéseiben 

foglaltakra tekintettel adtam meg.” 

A Heves Megyei Kormányhivatal előírásait határozatom II. A.) pontjában szerepeltettem. 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálata (Miskolc) 35500/3149-2/2022. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély és az egységes környezethasználati 

engedélybe foglalandó nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély megadásához előírásokkal hozzájárult.  

 

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásképpen az alábbiakat adta elő: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (3300 Eger, Szövetkezet út 4., továbbiakban Környezetvédelmi 

Hatóság) HE/KVO/00786-6/2022. megkereste a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságot a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3301 Eger, Hadnagy u. 2.) részére a Gyöngyös 0263/2 és 

0263/5 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítási (iszaprothasztás, 

komposztálás) tevékenységére vonatkozó HE-02/KVTO/02115-34/2017. számú egységes 

környezethasználati engedélye időbeli hatályának lejárta miatt kezdeményezett teljeskörű 

környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló eljárásban, illetve az egységes környezethasználati 

engedélybe foglalandó nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély kiadására irányuló eljárásban a szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. 

A megkereséshez nem mellékeltek tervdokumentációt, azonban a Környezetvédelmi Hatóság honlapján 

biztosították a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich Károly u. 12/A. 4/1.) által 2022. márciusi 

keltezéssel készített Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentáció 

hozzáférhetőségét. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban (tárgyi eljárásban) a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak megállapítása, 

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, hogy a tevékenység az árvíz és a 

jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, valamint annak elbírálása, hogy a 

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

állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e. 

Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt két hulladékgazdálkodási engedéllyel kapcsolatban 

az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) 

szakkérdése annak megállapítása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá 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, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás 

vizsgálata. 
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A benyújtott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

A Heves Megyei Vízmű Zrt. a Gyöngyös 0263/2 és a 0263/5 hrsz. alatti telephelyén jelenleg is nem 

veszélyes szerves hulladékok fermentálással és komposztálással történő hasznosítását végzi. A Heves 

Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala HE-02/KVTO/02115-34/2017. ügyiratszámú határozatában 

egységes környezethasználati engedélyt adott a Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek nem veszélyes 

hulladékok hasznosítására (iszaprothasztás, komposztálás) vonatkozóan.. Az engedély érvényességi 

ideje: 2022. június 30. 

A Zrt. által jelenleg is végzett tevékenység célja a más telephelyekről származó és a szennyvíztisztító 

telepen helyben keletkező szennyvíziszap fermentorban történő kirothasztása, majd a kirothasztott 

szennyvíziszap komposztálóban történő kezelése. 

A rothasztás teljes kapacitásának kihasználása esetén 19 tonna víztelenített szennyvíziszap keletkezhet 

naponta, ami éves szinten kb. 7 000 tonna. 

A víztelenített szennyvíziszapból maximum 1 700 tonnát helyben komposztálni terveznek, a fennmaradó 

5 300 tonnát pedig tárolni kívánják. A tárolt mennyiség a komposztáláshoz felhasznált mennyiség 

függvényében változhat. 

A tárolt iszapot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya Növény- és 

Talajvédelmi osztálya NO-01/NTO/201-10/2020. számú szennyvíziszap mezőgazdasági kihelyezésére 

vonatkozó engedélye alapján évente egy alkalommal mezőgazdasági területre helyezik ki. 

A talaj- és vízvédelem érdekében a rothasztók, valamint a kapcsolódó csővezetékek megfelelően 

szigeteltek. A komposztáló létesítmény területén a technológiai padló, hegesztéssel lerakott HDPE fólia 

alkalmazásával került kialakításra, amely meggátolja a technológiából esetlegesen kikerülő szennyező 

anyagok felszín alatti vizekbe jutását. A komposztálás technológiájából adódóan csurgalékvíz keletkezik. 

A keletkező csurgalékvíz elvezetése egy rácsos folyókán keresztül történik. A komposztáló közepe 

mentén egy csurgalékvíz elvezető folyóka került kialakításra, amely a keletkező csuralékvizeket 

összegyűjti. A folyóka 0,5 %-os hosszirányú eséssel épült. A folyóka a keletkezett csurgalékvizet egy 0,8 

m3-es betonmedrű fogadó aknába vezeti, amely hordalékfogó ráccsal van felszerelve. Az aknából a 

csurgalékvíz továbbvezetése DN300 méretű csővezetékeken át valósul meg. 

Az összegyűjtött csurgalékvíz mennyiség a szennyvízkezelési technológia elejére kerül bevezetésre. 

A telephely saját vízkivételi művel nem rendelkezik, a tevékenységhez a városi vízműtől vásárol 

kommunális célú használathoz ivóvizet. 

A Heves Megyei Vízmű Zrt. 2022.április 25-én kelt 21-21 iktatószámú szándéknyilatkozatában jelezte, 

hogy a meglévő monitoring kutak jogszerű üzemeltetése érdekében 2022.szeptember 30.ig benyújtja a 

vízjogi engedély iránti kérelmét, majd az engedély birtokában megteszi az előírt FAVI adatszolgáltatást. 

A Heves Megyei Vízmű Zrt. részére a Gyöngyös városi szennyvíztisztító telepének üzemeltetéséhez és 

fenntartásához 35500/7863-9/2021.ált. számon adott Igazgatóságom vízjogi üzemeltetési engedélyt, 

mely 2026.december 31-ig hatályos. 

A tisztítótelep üzemi kárelhárítási tervét 2016-ban a BAZ Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi es 

Természetvédelmi Főosztálya hagyta jóvá BO/16/2229-7/2016. számú határozatával, annak 

felülvizsgálata nyilvántartásunk szerint, azóta nem történt meg. 

A telephely a térségi ivóvízellátást biztosító Gyöngyös-Gyöngyöshalász ivóvízbázis lehatárolt 

hidrogeológiai „B” védőterületén (a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében az 50 év elérési 

időhöz tartozó felszíni utánpótlódási területén) helyezkedik el. 

A tevékenységgel érintett terület nem helyezkedik el nagyvízi mederben. 

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a szakhatósági 

hozzájárulás kiadható. 
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Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről 

és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem. 

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

pontja, valamint a 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg. 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  

10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. 

pontja állapítja meg.” 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálata (Miskolc) 35500/3149-2/2022. ált. számú állásfoglalásában 

szereplő előírásait az engedély II. B.) pontjában szerepeltettem. 

Gyöngyös Város Jegyzője a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatosan nyilatkozatot nem tett. 

A közlemény kifüggesztésének időtartamán belül és az eljárás folyamán a tevékenységgel kapcsolatban 

nem érkezett észrevétel sem az érintett település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

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

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

rendelkezéseit (73-76. §) kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel”. 

A Khvr. 20/A § (3) bekezdése kimondja: „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket 

az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”. 

Fentiek alapján, a benyújtott és kiegészített dokumentáció, valamint a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére a Gyöngyös 0263/2 és 0263/5 helyrajzi szám 

alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítása (iszaprothasztás és 

komposztálás) tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt megadtam. 

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 20/A. § (1) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg. A 

kötelező felülvizsgálat időpontját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő. 

Jelen engedélybe a hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi engedélyt is belefoglaltam, 

tekintettel arra, hogy az érintett telephelyen a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó 

hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-védelmi szempontból engedélyköteles tevékenységet 

végeznek. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalat hulladékgazdálkodási engedélyek 

érvényességi idejét a Ht. 79.§ (1) bekezdése, a levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 25. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg. 

A határozatot a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a 

Khvr. 18-21. §-a és a 11. sz. melléklet figyelembevételével, 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. 
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Az eljárás költsége Engedélyest terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. Hatóságomnak 

fizetési kötelezettsége nem keletkezett, mivel az ügyintézési határidőt megtartotta. 

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) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj 

összegét) a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 3. számú mellékletének 4., 10.1. 

és 10.3. pontjai figyelembevételével állapítottam meg, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

A határozatról készült közlemény jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 21. § (8) 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 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. 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Főispánnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 15/2022. 

(XI. 16.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 14-16. §-ának rendelkezésein alapul. 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.  

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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