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H A T Á R O Z A T  

 

I. Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.; KÜJ: 103229045; a 

továbbiakban: Engedélyes) részére, az Eger 10536/5 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 102659620) történő 

nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálás) (KTJlétesítmény: 102691712) tevékenységre 

vonatkozóan az 

 

egységes környezethasználati engedélyt 

megadom. 

 

A technológiában hasznosítható hulladékok engedélyezett mennyisége: 

Nem veszélyes hulladékok: 2200 t/év 

 

Az egységes környezethasználati engedély 2032. szeptember 30-ig érvényes. 

A kötelező felülvizsgálat időpontja: 2027. szeptember 30. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt hulladékgazdálkodási engedély érvényességi 

ideje: 2027. szeptember 30.; a D1 diffúz légszennyező forrás levegőtisztaság-védelmi engedélye 2027. 

szeptember 30-ig érvényes. 

 

1. Engedélyes adatai és az engedélyezett tevékenység paraméterei: 

Név: NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. 

Székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19. 

KSH azonosító: 24779098-3811-572-10 

KÜJ: 103229045 

 

Telephely címe: 3300 Eger, 10536/5 hrsz.-ú komposztáló telep 

Helyrajzi szám: 10536/5 hrsz. 
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Területi besorolás: kivett telephely 

KTJ: 102659620 

KTJlétesítmény:  102691712 

A telephely súlyponti EOV koordinátái (m): Y: 751273; X: 281752 

 

1.1. A telephelyen végzett tevékenység besorolása: 

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása TEÁOR: 3821 

 

Az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerinti besorolás: 

NACE kódok: 38.21 

NOSE-P kód: 109.07 

SNAP-2 kód: 0910 

 

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 5. 

Hulladékkezelés 5.3. [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. 

 

Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 20. és 44. pontjainak megfelelően: 

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. 

Újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá 

alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok 

feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő 

feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel. 

Hulladékkezelési kódok meghatározása: 

Előkezelési kód 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 2. melléklete alapján: 
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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); 

R11 Az R1-10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása; 

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, pelletkészítés, szárítás, zúzás, 

kondicionálás vagy elkülönítés.) 

 

1.2. Technológiai leírás: 

A komposztáló telepre beszállítandó szerves hulladék parkfenntartási zöldhulladékból, a szelektíven 

gyűjtött lakossági biohulladékból, valamint az élelmiszeriparban és könnyűiparban keletkező egyéb 

komposztálható hulladékból tevődik össze. A technológia célja a beszállított nem veszélyes hulladékok 

komposztálása, termékké történő hasznosítása.  

A kezelésre átvenni kívánt hulladékok együttes mennyisége maximum 2 200 t/év 

A beérkező hulladékok előkezelő téren egyidejűleg tárolható mennyisége: 1 440 m
3
 

- zöldhulladékok: 720 tonna 

- egyéb szerves hulladék: 864 tonna 

A hulladékok komposztálására 2 db prizma áll rendelkezésre 6 ciklus erejéig. 1 prizmába 1 ciklus alatt 

(zöldhulladékok esetében 7 hetes érési ciklus, egyéb szerves hulladékok esetében 12 hetes érési 

ciklus) 371,1 m
3
 hulladék beépítésére van lehetőség. A prizmák egyenként 32,2 m hosszúak, 

magasságuk 2,5 méter. A prizmákat trapéz alakúra alakítják ki, úgy hogy a talpszélessége 6,2 méter, a 

koronaszélessége 2,9 méter legyen. A prizma keresztmetszete így 11,3 m
2
. 

Egy prizmában a hulladékok mennyisége: 

- Zöldhulladékok 371,1 m
3
 x 0,5 t/m

3
 ≈ 185,5 t/prizma 

- Egyéb szerves hulladékok 371,1 m
3
 x 0,6 t/m

3
 ≈ 222,7 t/prizma 

 

A technológia főbb lépései: 

1. Hulladék beszállítása, átmeneti tárolása 

2. Hulladék előkezelése 

- Válogatás 

- Aprítás 

- Homogenizálás 

3. Komposztálás 

- Prizmák kialakítása az érlelő téren 

- Hőmérő és oxigén szondák behelyezése 

- Érlelés (zöldhulladékok esetén 7 hét, egyéb szerves hulladékok esetén 12 hét) 

- Prizmák lebontása 

4. Utóérlelés, utókezelés 

- Komposzt rostálása 

- Utóválogatás 

5. A komposzt minősítése, elszállítása (a nem minősített komposztot hulladéklerakó takarásához 

használják fel) 
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1. Hulladék beszállítása 

A hulladék átvétele az Engedélyes telephelyén történik. A telephelyre beszállított hulladékot az arra 

alkalmas hídmérleggel mérlegelik, illetve megtörténik a számítógépes nyilvántartásba vétel 

(adminisztráció), melynek során rögzítésre kerül a beszállított és a kezelésre átadott hulladék 

megnevezése, azonosító száma, mennyisége, eredete, az átadás időpontja, a kezelés kódja. 

A beszállítás során szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül a beszállított hulladék megfelelősége. 

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

az átvételt megtagadja. 

A beszállított hulladékok és egyéb darabos hulladékok ömlesztve, az ömlesztve nem tárolható 

hulladékok konténerekben kerülnek tárolásra.  

A hulladék, telepre történő beérkezése után az előkezelő téren csak az aprítás megkezdéséig illetve a 

keverék összeállításáig, homogenizálásáig kerül tárolásra, majd a komposztáló téren kerül elhelyezésre 

(a komposztáló szabad kapacitásának függvényében). 

2. Előkezelés 

Az átvételre került a biológiailag könnyen bomló komposztálható hulladékot, a beszállítást követően, az 

erre a célra kialakított előkezelő térre helyezik el. Itt történik a továbbiakban a hulladék beszállításával 

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

homogenizálása. 

Az aprítást igénylő hulladékot a prizma felrakása előtt a megfelelő méretűre (5-8 cm) kell felaprítani. Az 

aprítás késes aprítógép segítségével, a homogén keverék készítése pedig homlokrakodóval történik, 

melynek során a különböző nyersanyagokat egymás fölé kell teríteni több rétegben, ügyelve a keverék 

megfelelő nedvességtartalmának kialakítására. 

Az anyagmozgatást homlokrakodó gép végzi. Az előkezelt, homogenziált hulladék a komposztálótérre 

kerül, amely során a komposztálás megtörténik. 

3. Komposztálás 

Az eredményes komposztáláshoz biztosítani kell a mikrobiológiai folyamat beindulásához szükséges 

megfelelő tápanyag-összetételt, 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 C/N-arány beállítása után a másik fontos tényező a komposztálandó anyagtömeg víztartalma, ugyanis 

a komposztálást megelőzően az apríték felületén kialakuló vízfilmben elhelyezkedő mikroorganizmusok 

aerob körülmények között extracelluláris enzimekkel bontják le, illetve alakítják át a szerves anyagokat. 

Az ideális nedvességtartalom alsó határa 30-40 m/m%, felső határa 60-65 m/m/%. 

A komposztálási folyamat harmadik fontos feltétele a hőmérséklet. A mikroorganizmusok életfeltételei a 

mezofil, illetve a termofil tartományokban a megfelelő mikrokörnyezeti hőmérséklet fenntartást igénylik, 

ami a folyamat rendszeres hőmérséklet-ellenőrzést tesz szükségessé. A hőmérsékletalakulás jó 

kifejezője a folyamatban résztvevő tényezők (anyagminőség, levegőellátás, nedvességtartalom, pH-

étrék) összehasonlításának. A komposztálás egyik legfőbb feladata, a hulladékban esetlegesen 
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előforduló kórokozók elpusztítása. Ez a tartósan magas hőmérsékleten végbenő komposztálással 

érhető el. 

A komposztáló téren a komposztálandó nyersanyag felrakását a homlokrakodóval kell a prizmákba 

rakni, így az átrakás során megtörténik a különböző rétegek keveredése is, és homogén kiindulási 

anyag jön létre. 

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

szolgáltasson a hasznosítási folyamatról így különösen a komposztálandó hulladék összetételéről, 

eredtéről, mennyiségéről, az előkezelési műveletekről, a felrakás időpontjáról, az érés folyamatáról 

(hőmérséklet, nedvesség- és oxigéntartalom, stb.), annak időtartamáról, a prizmabontás időpontjáról. 

Minden prizmával kapcsolatos változást rögzíteni kell számítógépen, beleértve a laborvizsgálati 

eredményeket is. 

A prizma felrakása után az érési folyamatok ellenőrzéséhez szükséges hőmérséklet és oxigéntartalom 

mérő szondákat kell a prizmába helyezni. A hőmérőszonda adatátvivő kábelét a kültéri 

irányítástechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni. 

A szondák helyzetét az érés folyamán bekövetkező térfogatcsökkenés miatt rendszeresen ellenőrizni 

kell a prizmában. 

A prizmák nedvességtartalmának szabályozása és az anyag átforgatása a komposztálás ideje alatt is 

szükséges. Az érési időtartam alatt (nyári időszakban a 7 hét, a téli időszakban a 12 hét) a prizmák 

átforgatása, a hőmérsékleti és oxigéntartalmi határértékek ellenőrzése alapján működik. 

A komposzt érési folyamata során elvégzendő feladatok: műszakváltáskor a komposzt prizma 

ellenőrzése, a komposztálás folyamatának kiértékelése szempontjából fontos mérési adatok mentése, 

valamint a hőmérsékletmérő, és az oxigénmérő szondák igazítása a prizmában. 

A komposztálás ideje alatt a prizmák térfogata mintegy 30 %-kal csökken, ami elsősorban a hulladék 

tömegből kijutó csurgalékvíznek tudható be. Ez a csurgalékvíz rácsos folyókán keresztül a hordalékfogó 

aknába kerül, ahonnan a csurgalékvíz tározó medencébe jut. 

A prizmák lebontására a 7, illetve a 12 hetes érés után kerül sor. Első lépésben a szondákat és 

vezetékeket kell eltávolítani. Ezután kezdődik meg a prizma lebontása. A bontást követően a 

komposztot az utóérlelő térre kell szállítani, homlokrakodóval. 

4. Utóérlelés 

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

szükség. Az utóérlelés általában nem levegőztetett, nyitott rendszerben történik az utókezelő téren. Az 

utóérlelés előtt ismételten ellenőrizni kell a komposzt nedvességtartalmát.  

A következő lépés a rostálás, mely után a rostán átjutott komposzt zsákolva, vagy ömlesztett formában 

értékesítésre kerülhet. A rostán fennmaradt darabok közül 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. 

5. Minősítés, értékesítés 

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. Ha a 

keletkező végtermék a termékké minősítés paramétereinek megfelel, abban az esetben termékként 
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értékesítésre kerül. Amennyiben termékként nem feleltethető meg a komposzt, abban az esetben azt 

továbbra is hulladékként kezelik. Az akkreditált laboratóriumi vizsgálat alapján nem megfelelő 

minőségűnek minősített komposzt visszakerül a komposztálási folyamatba. vagy átadják 

ártalmatlanításra. 

A tevékenység megvalósításához rendelkezésre álló gépek, berendezések: 

- 1 db aprítógép: SEKO Sm5 500/150 GT típusú mobil aprítógép, mellyel a komposztáláshoz 

szükséges struktúranyagok leaprítása történik. Kapacitás: 45 m
3
/h. 

- 1 db homlokrakodó: Mecalac AX 1000 típusú homlokrakodó, mely egyrészt az aprítandó 

zöldhulladék aprításra történő feladására, másrészt az aprított anyag prizmába rakására, az érést 

követően a prizma bontására és osztályozásra történő feladására, valamint egyéb anyagmozgatási 

munkák végzésére szolgál. Kapacitás: 30 m
3
/h. 

- 1 db komposztforgató: Compost-Systems CMC ST-300 típusú komposztforgató gép, mellyel a 

komposztálandó anyagok keverése történik az optimális átlevegőztetés érdekében. Kapacitás: 750 

m
3
/h. 

- 1 db traktor: Landini 5-110H+MC80 típusú, 77 kW teljesítményű traktor a komposztforgató gép 

vontatására szolgál. 

- 1 db rostálógép: SEKO 50 MT típusú mobil dobrosta, mely a komposzt különböző frakciókra 

(általában 20 mm) történő osztályzására szolgál. A leválogatott komposzt utóérlelésre kerül, míg a 

maradékanyag a komposztáláshoz újra felhasználható struktúranyagként. Kapacitás: 50 m
3
/h. 

Továbbá Engedélyes az NHSZ Miskolc Kft.-től az alábbi gépeket bérli: 

- 1 db Husmann HFG-IV. fahulladék aprítógép, a zöldhulladék aprítására, előkészítésére. Kapacitás: 

6 t/h. 

- 1 db Bobcat kitológémes homlokrakodó 2 m
3
 törmelék kanállal, az aprítandó zöldhulladék aprításra 

történő feladására, az aprított anyag osztályozásra történő feladására, valamint az egyéb 

anyagmozgatási munkák elvégzésére. 

- 1 db Extec 07 osztályozó a komposzt különböző frakciókra történő osztályozására. Kapacitás: 5 t/h.  

 

Komposztálható hulladéktípusok- és mennyiségeik (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek) 

Azonosító 
kód 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

[t/év] 

02 01 
Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, 
erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka 

 

02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek 2200 

02 01 07 Erdőgazdálkodási hulladékok 2200 

02 03 

Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és 
dohány előkészítéséből és feldolgozásából, 
konzervgyártásból, élesztő és élesztő kivonat készítéséből, 
melasz feldolgozásából és fermentálásából származó 
hulladékok 

 

02 03 04 Fogyasztásra, vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 2200 

02 06 Sütő- és cukrászipari hulladék  

02 06 01 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 2200 

02 07 
Alkoholtartalmú, vagy alkoholmentes italok termeléséből 
származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó) 

 

02 07 02 Szeszfőzés hulladéka 2200 
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Azonosító 
kód 

Hulladék megnevezése 
Mennyiség 

[t/év] 

02 07 04 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 2200 

03 01 
Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó 
hulladék 

 

03 01 01 Fakéreg és parafahulladék 2200 

03 01 05 
Faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási 
hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től 

2200 

03 03 
Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, 
feldolgozási hulladék 

 

03 03 01 Fakéreg és fahulladék 2200 

03 03 07 
Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél 
mechanikai úton elválasztott maradékok 

2200 

03 03 08 
Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó 
hulladékok 

2200 

04 02 Textilipari hulladékok  

04 02 21  Feldolgozatlan textilszál hulladékok 2200 

15 01 
Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött 
települési csomagolási hulladékot) 

 

15 01 03 Fa csomagolási hulladékok 2200 

20 02 
Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői 
hulladékot is beleértve) 

 

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 2200 

20 03  Egyéb települési hulladék  

20 03 02 Piacokon képződő hulladék 2200 

Összesen: 2200 

A kezelésre átvehető nem veszélyes hulladékok együttes mennyisége: max. 2.200 t/év. 

A kapacitás méretezése során 245 nap nyitva tartással, 7 hetes érési ciklussal, 5 ciklus/év, valamint 

120 nap nyitva tartással, 12 hét/ciklus 1 ciklus/év lehetséges mennyiséggel kalkuláltak. 

 

2. Az alkalmazott elérhető legjobb technikáknak (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 történő 

megfelelése a GEON system Kft. által elkészített hiánypótlási dokumentáció 1. sz. mellékletében 

bemutatásra került, melyet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) elfogadott. 

 

3. A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele: 

3.1. Levegő: 

3.1.1. A telephely és környezetének levegőtisztaság-védelmi alapállapota: 
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A telephely területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) 

KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján a 11. sz. (kijelölt városok) légszennyezettségi zónába tartozik. 

A levegőminőség alapterheltségét a vizsgált területen található mezőgazdasági tevékenységből adódó 

szennyezés, a lakossági fűtés okozta szennyezőanyag emisszió, az ipari létesítmények, valamint a 

közlekedés légszennyező anyagok alakítják. 

A vizsgált terület levegőminőségének alapállapotát a szállítás szempontjából releváns légszennyező 

anyagra, PM10-re (alapszennyezés) az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján 

(http://levegominoseg.hu) található „Összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata 

mérőhálózat adatai alapján” c. dokumentum adatai alapján (PM10) átlagértéket adták meg (2017-2020. 

évek adatai). 

Az éves átlagok az Eger, Malomárok u. automata mérőállomás adatai szerint: 

Vizsgált időszak PM10 éves átlag (µg/m3) PM10 átlag (µg/m3) 

2017 27 

25 
2018 26 

2019 25 

2020 22 

A tárgyi telephelyen 2021. november 16-án levegőterheltségi szint mérést végeztek, mely során 

meghatározásra került a szállópor PM10 frakciója gravimetriás módszerrel. Emellett a szálló por 

frakciójából meghatározásra került a Pb, Ni, Cd, As és a 3,4 Benz(a)pirén (PAH) koncentrációja. A 

vizsgálatot a NAH által NAH-1-1540/2019. számon akkreditált Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda 

Kft. Környezetvédelmi Mobil Laboratóriuma (1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8/A) végezte. 

A 24 órás szálló por PM10 mintavételre vonatkozó mérések 49,9 µg/m
3
 koncentrációt eredményeztek, 

mely határérték alatti érték. 

2021. november 18-án a telephely szaghatás mértékének meghatározása céljából szagészlelés és 

szagmérés vizsgálat került elvégzésre. A vizsgálatokat a NAH által NAH-1-1776/2019. számon 

akkreditált Mertcontrol HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.) végezte 21-59805 

jegyzőkönyvszámon. Mintavétel 3 ponton történt (1. komposztáló telep, 2. Eger 10536/5 hrsz. 

komposztáló, 3. komposztáló telep csurgalékvíz tároló). A szagkoncentráció értékei az alábbiak: 1. 

pont: 56 SZE/m
3
, 2. pont: 263 SZE/m

3
, 3. pont: 22 SZE/m

3
. 

 

3.1.2. A tevékenységből eredő környezetterhelés és – igénybevétel jellege: 

A környezeti levegő terhelését egyrészt a területen zajló közlekedésből, gépek időszakos működéséből 

– mely során a járművek kipufogó gázai bocsátanak ki szennyezőanyagokat – illetve magából a 

komposztálási technológiából keletkező légszennyező anyagok (bűz, por) alakítják. 

• Gépek, járművek égéstermékeinek légszennyező hatása: 

- a rakodást, forgatást, rostálást, aprítást végző gépek, valamint a szállítójárművek 

kipufogógázában lévő szennyezőanyagok: CO, NO2, SO2, PM10, és különböző 

szénhidrogének. 

• • Komposztálással járó légszennyezés: 

- a komposztálás során az intenzív bomlási szakaszban a legjelentősebb a bűzterhelés, 

de az előkezelő-válogató-keverő technológiai tér és a passzív prizmakomposztálás is 

szagkibocsátó felületi forrásokként jelennek meg. 

- a kezelési folyamatokkal járó kiporzás (PM10). 
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3.1.3. A komposztálásnál alkalmazott technológia légszennyezése: 

Az üzemelési idő 7 órától 18 óráig, nappali időszakban történik egy műszakban, heti 5 munkanappal 

számolva. A telephelyen helyhez kötött pontforrást nem terveznek kialakítani, a tevékenység 

elsősorban a munkagépek károsanyag kibocsátásával és a komposztáló (D1 jelű) diffúz térrel okoz 

levegőterhelést (bűz, por). 

 

3.1.4. A kiporzás által okozott légszennyezés: 

A komposztálható szerves hulladék előkezelése (aprítás, homogenizálás) a nyílt előkezelő téren 

történik. A beérkezett hulladék természetes nedvességet tartalmaz, így az nem száraz állapotú. Ennek 

megfelelően a hulladék előkezelése (aprítása, elegyítése) során kiporzással nem kell számolni. A 

tevékenység során kiporzás a komposzt átforgatásakor jelentkezhet. 

 

3.1.5. A bűz által okozott légszennyezés: 

A szerves anyagok bomlása során különböző bűzhatást keltő vegyi anyagok is keletkeznek. A bűzhatás 

nem objektív megítélésű, mivel konkrét határértékkel nem szabályozott légszennyező tevékenységről 

van szó. A létesítmény által okozott bűzhatás elsősorban az alkalmazott technológiától, valamint a 

meteorológiai viszonyoktól függ. Bűz-terjedés szempontjából legkedvezőbbnek a 1,5 m/s-nál kisebb 

szélsebességek számítanak. 

A telephelyen folytatott komposztálási tevékenységre a 2021-es évben két alkalommal is érkezett 

közérdekű bejelentés a bűzre vonatkozóan. A Környezetvédelmi Hatóság helyszíni ellenőrzést tartott 

mindkét alkalommal, amelyek során a bűz a komposztprizmák és a kezelőtér közvetlen környezetében 

volt érzékelhető. Nyilatkozat alapján a bűz elsősorban az egyes technológiai folyamatokhoz köthető, 

mint a rakodás és a rostálási tevékenység. Rostálási tevékenység másfél-kéthavonta történik a 

telephelyen. 

A Környezetvédelmi Hatóság álláspontja szerint indokolt volt a műszaki követelmények 

meghatározhatósága érdekében intézkedési terv benyújtása, mivel a jelenleg rendelkezésre álló 

információk birtokában Engedélyes alkalmazott hulladékgazdálkodási technológiája, valamint az 

ellenőrzésen tapasztalt szagjellemzők alapján, a lakosságot zavaró szaghatás, valamint a tevékenység 

között összefüggés van. A Környezetvédelmi Hatóság 2022. március 3-án határozatban kötelezte 

Engedélyest műszaki intézkedési terv benyújtására, a nem veszélyes hulladék hasznosítása 

(komposztálása) tevékenységből származó lakosságot zavaró szaghatás megszüntetése érdekében, 

melynek Engedélyes 2022. április 7-én eleget tett. 

 

3.1.6. A szállítás okozta légszennyezés: 

A közvetett hatásterületek meghatározásánál az Eger, Kőlyuk út és az ehhez kapcsolódó 2500. számú 

bekötőút szállítási útvonalát vizsgálták. A szállítás volumene napi kb. 2 db 10 tonnás teherautó (4 

elhaladás), mely nem minősíthető jelentős többletterhelésnek. Ennek kapcsán a szállításból eredő 

hatásterület bemutatása az alacsony koncentráció növekmény miatt nem ábrázolható. Az előzetes 

számítások szerint a közúti forgalomban az alapforgalomhoz képest 0,08 % változást eredményez a 

kiszállítással növelt tevékenység. 
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3.1.7. Éghajlatvédelem 

A dokumentáció tartalmazza az éghajlatvédelmi tervfejezetet, melynek alapján elmondható, hogy a 

környezetvédelmi és műszaki előírások betartása mellett a tervezett technológia légszennyező anyagai 

nem terhelik olyan mértékben a légkört, amely a terület éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodóképességét befolyásolná. 

 

3.2. Hulladék: 

A kezelési technológiában csak előzetesen bevizsgált hulladékok kerülnek ártalmatlanításra. A 

hulladékok szigetelt, beton borítású kezelő téren történő kezelése, a csurgalékvizek gyűjtése, 

visszaforgatása a talaj, talajvíz közvetlen és közvetett szennyeződését megakadályozza. 

A tevékenység során minimális mennyiségű hulladék keletkezik, melyek tárolása környezetszennyezést 

kizáró módon történik, az alkalmazott építészeti megoldások mellett további műszaki védelemre nincs 

szükség. A technológia során keletkező hulladékokat az Engedélyes üzemeltetésében lévő Hejőpapi, 

073/5 hrsz.-ú hulladéklerakóra szállítják ártalmatlanítás céljából. 

A technológia során veszélyes hulladék nem keletkezik. A munkagépek szervízelését szakszervíz látja 

el, ezáltal a telephelyen veszélyes hulladék nem keletkezik. 

A dolgozók által termelt települési szilárd hulladékot külön gyűjtőedényben gyűjtik, melyet a 

Hejőpapiban található hulladéklerakóra szállítanak. 

 

3.3. Zaj és rezgés: 

A komposztáláshoz kapcsolódóan az alábbi zajkibocsátással rendelkező berendezések működnek a 

telephelyen: aprítógép, forgatógép, homlokrakódó, rostáló, vontató traktor. A zajforrások összegzett 

hangteljesítmény szintje 106 dB. A számítások alapján a komposztálótelep működéséből eredően nem 

várható zajterhelési határérték túllépés a zajtól védendő területeken. A telephely nappali időszakban 

üzemel. A tehergépkocsi forgalom naponta kb. 2 db-ra tehető, melyek 7-18 között közlekednek. 

 

4. Hatásterület: 

4.1. Levegő: 

A tevékenység hatásterülete:  

Az értékelés a tervezett üzemelési állapotban a munkagépek, valamint a szállítási útvonalon oda-vissza 

közlekedő szállítójárművek emissziójának együttes figyelembevételével történt. 

A vizsgált komposztálási tevékenység esetén a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja 

alapján az a) feltétel - az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 

nagyobb - szerinti a PM10 esetében a hatásterület 10 méter, mely telekhatáron belül marad. 

Az előzetes számítások alapján a bűz koncentráció maximumos, lecsengő görbe szerint oszlik el. A 

közvetlen hatásterület 162 méterben adódik, a hatásterület nem éri el a legközelebbi védendőket. 

A légszennyezőanyagok hatásterülete nem érint védendő ingatlant. Összességében a technológiai 

fegyelem betartása mellett egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációk nem várhatóak. 
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A szállítás hatásterülete:  

A szállításból eredő hatásterület bemutatása az alacsony koncentráció növekmény miatt nem 

ábrázolható. Az előzetes számítások szerint a közúti forgalomban az alapforgalomhoz képest 0,08 % 

változást eredményez a kiszállítással növelt tevékenység. 

 

4.2. Zaj és rezgés: 

Az üzemelés zajvédelmi szempontú hatásterülete a zajforrásoktól számítva 86,25 méter, amely 

védendő területet nem érint. 

 

5. Kibocsátási határértékek: 

5.1. Levegő: 

A D1 diffúz forrásra vonatkozóan 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. pont (7. és 8. pontjai) és 1.1.4.1. pont (3., 4., 5. és 6. pontjai) szerint a betartandó immissziós 

határértéket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Légszennyező anyag 
Határérték [µg/m

3
] 

órás 

Határérték [µg/m
3
] 

24 órás 

Határérték [µg/m
3
]  

éves 

Szálló por (PM 10) - 50 40 

nikkel - - 0,025 

kadmium - - 0,005 

arzén - - 0,01 

ólom - - 0,3 

3,4-Benz(a)pirén - 0,001 0,0012 

 

 

II. Előírások: 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

1.1. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

1.1.1. Általános előírások: 

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

mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az 

adatszolgáltatások teljesítését is –, valamint az elérhető legjobb technika követelményének 

megfelelő technológiával lehet működtetni. 

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

jelentős változásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható meg. 

3. Jelen engedély a Khvr. szabályai szerint került kiadásra, nem érinti az engedélyes/üzemeltető 

egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit. 

4. A tárgyi komposztáló telep 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 
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eredményéről és a megtett intézkedésekről a panaszost, valamint a Környezetvédelmi Hatóságot 

értesíteni kell. 

5. Az engedéllyel kizárólag az I. 1.2. pontjában szereplő Komposztálható hulladéktípusok- és 

mennyiségeik c. táblázatban felsorolt nem veszélyes hulladékok komposztálása végezhető  

az I. 1.2. pontban felsorolt eszközökkel és az ott leírt módon. 

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

7. Az Engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat 

alkalmazni. 

8. A hulladékgazdálkodási tevékenység 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. 

9. A tevékenység kizárólag érvényes – engedélyes által végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységre (előkezelésre és hasznosításra) kiterjedő – környezetvédelmi biztosítás megléte 

mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. 

 

1.1.2. Az elérhető legjobb technikáknak (BAT) történő megfelelésre vonatkozó előírások: 

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. Az elérhető legjobb technika a levegőbe történő irányított kibocsátások EN-szabványoknak 

megfelelő ellenőrzésének gyakoriságára a 8. BAT következtetésben előírtak irányadóak. 

3. A bűzkibocsátás időszakos ellenőrzésére a 10. BAT következtetés tartalma az irányadó. EN-

szabvány (dinamikus olfaktometriás vagy szagnak való kitettség vizsgálata) vagy tudományos 

szempontból ezzel egyenértékű ISO-, nemzeti vagy nemzetközi szabvány alkalmazása. 

4. A bűzkibocsátás megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazandó iránymutatást a 12. 

BAT következtetés tartalmazza. 

5. A bűzkibocsátás megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazandó technikák, illetve ezek 

kombinációját a 13. BAT következtetés foglalja magába. 

6. A levegőbe történő diffúz kibocsátás, különösképpen a por, szerves vegyületek és a bűz 

kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében a 14. BAT következtetésben 

nevesített technikák egyikét vagy kombinációját szükséges alkalmazni. 

7. A bűzkibocsátás csökkentése és az átfogó környezeti teljesítmény növelése érdekében a 

hulladék szétválogatására a 33. BAT következtetés tartalma az irányadó. 

8. A por, a szerves vegyületek és a bűzös vegyületek levegőbe történő irányított kibocsátásának 

csökkentése érdekében alkalmazható technikákat vagy ezek kombinációját a 34. BAT 

következtetés tartalmazza. 
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9. A levegőbe jutó kibocsátások csökkentése és az átfogó környezeti teljesítmény növelése 

érdekében alkalmazandó, a hulladékok és folyamatok főbb paramétereinek nyomon követésére 

és szabályozására a 36. BAT következtetés tartalma az irányadó. 

10. A szabadtéri kezelési műveletekből származó por, bűz és bioaeroszolok levegőbe irányuló diffúz 

kibocsátásainak csökkentése érdekében a 37. BAT következtetésben megfogalmazott technikák 

az irányadóak. 

 

1.1.3. Levegőtisztaság-védelem: 

1. A komposztáló telep területén a tevékenységet úgy kell végezni, a technológia minden elemét 

úgy kell kialakítani, hogy az ne terhelje a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő 

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

rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot 

zavaró módon bűzhatást kelt. 

2. A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 30. §-a értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető 

legjobb technika alkalmazásával végezhető. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a 

technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot zavaró bűz ne érje. 

Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az 

engedélytől eltérő tevékenységnek minősül, mely jogkövetkezményeket von maga után. 

3. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az Engedélyes köteles évente vizsgálni az 

alkalmazott komposztálási, komposztkezelési módszereket. A vizsgálat eredményeit és az 

erre vonatkozó javaslatokat az éves zárójelentés részeként be kell nyújtani a 

Környezetvédelmi Hatóságnak. 

4. A komposztálási folyamat során a technológiai utasítások betartásával meg kell akadályozni a 

diffúz légszennyezés (por és bűz) kialakulását. 

5. A szaghatás csökkentése érdekében benyújtott műszaki intézkedési tervben foglalt intézkedések 

foganatosítása - mint a rostálási és aprítási folyamatok havi egy alkalomra szorítása, a rostálási 

és aprítási munkálatok a bűzterjedésnek legkevésbé kedvezőbb időjárási körülmények melletti 

végzése, a kezelési idő lecsökkentése, kísérletképpen szagközömbösítő permetezés 

alkalmazása és sikeres tesztelés esetén ennek rendszeres alkalmazása, valamint kísérletképpen 

a frissen beérkezett zöldhulladék darálása, aprítása, hogy megelőzzék a rothadási folyamatokból 

eredő bűzterhelés kialakulását - a továbbiakban kötelező. Az intézkedési tervben 

megfogalmazott intézkedések tesztelésére nyitva álló idő 2023. augusztus 31. A határidő 

végét követő 30 napon belül a tesztüzemben tapasztaltakról jelentést kell készíteni és azt a 

Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni. A jelentést a Környezetvédelmi Hatóság 

kiértékeli és szükség esetén az egységes környezethasználati engedélyt módosítja. 

6. A telephely használója a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres 

karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles, az általa okozott levegőterhelés 

megelőzéséről a közúti jármű üzembentartójának a megfelelő intézkedések megtételével (pl.: a 

szállítmány megfelelő takarása, a felhordott sár eltakarítása a későbbi diffúz levegőterhelés 

elkerülése végett) kell gondoskodnia. 

7. A telephelyen folytatott tevékenységeket csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi 

előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

8. A tevékenység végzése során keletkező hulladék nyílt téri égetése szigorúan tilos! 
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1.1.4. Hulladékgazdálkodás: 

1. Az átvett hulladékok tömegét mérlegeléssel kell megállapítani. 

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

anyag ne kerüljön a hasznosítani tervezett hulladékok közé. 

3. A komposztálás során be kell tartani a hulladék komposztáló telep üzemeltetési szabályzatában 

és annak jóváhagyó határozatában foglaltakat (a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Osztály HE-02/KVTO/04017-11/2017. számon módosított HE-02/KVTO/00892-4/2017. számú 

határozata). 

4. A hulladékoknak a kezelés (ártalmatlanítás) helyszínére történő szállítását úgy kell ütemezni, 

hogy a technológiai tereken hulladék felhalmozásra ne kerüljön sor. 

5. Az előkezelő térre beszállított hulladék nem keveredhet az érlelő téren és az utóérlelő téren 

elhelyezett hulladékokkal.  

6. A telephelyen a kezelésre átvett hulladékok egyidejűleg tárolható összes mennyisége nem 

haladhatja meg a 1 440 tonnát. 

7. A kezelő egységek kialakítása és működtetése során alkalmazott műszaki megoldásoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a komposztálás ideje alatt a hulladékok ne szennyezzék (még havária 

esetben sem) a környezetet.  

8. Az anyagmozgatás során és a kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, 

műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket 

lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének 

megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell korlátozni. 

9. A kezelés során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen 

ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

10. A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő 

elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.  

11. Komposztálás kizárólag az erre a célra kialakított szigeteléssel ellátott betonozott kezelő téren 

végezhető.  

12. A tevékenység során keletkező komposztot akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni. A 

lerakással történő ártalmatlanítására kerülő komposzt hulladéknak meg kell felelnie a 

hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM 

rendelet szerinti nem veszélyes hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeknek. Az 

akkreditált laboratóriumban történő bevizsgálásra a komposztálás befejezésekor, de legkésőbb a 

komposztprizma felépítésének kezdetétől számított egy éven belül sor kell, hogy kerüljön.  

13. Amennyiben a komposztálás meghiúsul, úgy hulladékot nem veszélyes hulladékként át kell adni 

a hulladékgazdálkodási hatóság által átvételre jogosított szervezetnek. 

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

szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és 

további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 

végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a 
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veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint kell gondoskodni. 

15. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a 

vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell 

biztosítani. 

16. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi 

jogosultságáról. 

17. A tevékenység során esetlegesen keletkező 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. 

18. A 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. 

19. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a 

kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni. 

20. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé 

juttatni! 

 

1.1.5. Zaj- és rezgésvédelem: 

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

együttes rendelet] 1. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan 

gondoskodni kell. 

2. 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. 

3. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani. 

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

 

1.1.6. Földtani közeg védelem: 

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a 

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

előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani 

közeg szennyezésének lehetőségét. 
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2. A hulladékgazdálkodási 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. 

3. A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, 

eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból 

egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátságainak megfelelő, a környezet 

veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére. 

4. A telepen alkalmazott, rakodógépek, szállító járművek és egyéb munkagépek tisztítása, 

mosatása, valamint karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos.  

5. 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. 

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

elvezetéséről gondoskodni kell. 

7. A hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

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

megfelelő területen végezhető. 

8. A felszín alatti víz és földtani közeg védelme érdekében a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet 22. § 

(2) bekezdése szerint a komposztáló telep területi egységeinél a csurgalék- és csapadékvíz 

földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott területet kell kialakítani. 

9. A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására 

kialakított terek, térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el 

kell végezni azok javítását. 

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

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

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

földtani közeg vonatkozásában monitoringot végezni. 

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

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

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

együttes rendelet] előírásainak megfelelően kell végezni. 

13. A Favir. 47. §-a értelmében a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a 

mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal 

rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. 
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1.1.7. Mérési és adatszolgáltatási kötelezettségek: 

1. A telephelyen üzemelő diffúz légszennyező forrás légszennyező anyag kibocsátásáról évente a 

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

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

levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. 

2. A 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 31. (4) bekezdés szerinti az üzemeltető köteles a 

levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett 

változásokat 30 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság részére bejelenteni. 

3. A 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. Az első immissziómérési jegyzőkönyvet 2026. 

október 31-ig, a további jegyzőkönyveket pedig a mérés évét követő év március 31-ig kell 

megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak. 

4. A telephely szagvédelmi hatásterületének méréseken alapuló meghatározása érdekében 

kétévente egy alkalommal – a nyári hónapokban, a komposztálási folyamatok bűz 

szempontjából legkedvezőtlenebb technológiai szakaszát figyelembe véve - olfaktometriás 

szag emisszió mérést kell végezni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése szerint. A 

mérési jegyzőkönyvet a mérési évben szeptember 30-ig meg kell küldeni a Környezetvédelmi 

Hatóságnak. Az olfaktometriás szag emisszió mérési jegyzőkönyvben meg kell határozni a 

telephely mérési eredményeken alapuló szagvédelmi hatásterületét. Az egyes szagegységhez 

tartozó távolság értékeket térképen iso-vonalas ábrázolással kell bemutatni. Az első 

olfaktometriás szag emisszió mérésről készült mérési jegyzőkönyvet 2023. szeptember 30-

ig szükséges megküldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére. 

5. A hulladékok dokumentálását, bejelentését, nyilvántartását a hulladékokkal kapcsolatos 

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

továbbiakban: 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni. A nyilvántartást 

az engedélyes telephelyén kell tartani. 

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

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

7. Az üzemeltető köteles a hasznosítási tevékenységről sorszámozott üzemnaplót vezetni a 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 23. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően, 

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 telephelyre érkező szállítmányok azonosítása [dátum, fuvarokmányok, szállító, 

hulladékátadó (tulajdonos, birtokos) megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.]; 

- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja; 

- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége 

[kg]; 
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- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek  

(pl. komposztálás ideje, hőmérséklete, a forgatási gyakoriság száma, keletkezett, a 

visszalocsolt, ill. elszállított csurgalékvizek mennyisége, időpontjai, a telepi 

komposztáláshoz használt technológiai berendezések, eszközök napi, havi, éves 

üzemideje, az alkalmazott kezelési műveletek megnevezése, stb.); 

- a telephelyről elszállított hulladékok típusa, mennyisége, azok bizonylatai az átvevők 

jogosultságának (az átvevők engedélyének száma, kibocsátója az átvevők neve, címe, 

székhelye) megjelölésével; 

- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása; 

- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét 

és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések; 

- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, 

mentesítés stb.). 

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. 

8. 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. 

9. A tevékenység során keletkezett, illetve a kezelésre átvett hulladékokról 309/2014. (XII. 11.) 

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

nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani. 

10. 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. 
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11. 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 szükségszerűen március 1-ig benyújtott 

negyedéves bejelentés borítólapjának másolatát; 

- vizsgálati eredményeket és azok kiértékelését a felszín alatti víz tekintetében legalább 

ötévente, földtani közeg vizsgálatára vonatkozóan tízévente. 

 

1.1.8. Rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotok: 

1. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, azonnal értesíteni kell a 

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

környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről. 

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

3. A rendkívüli légszennyezést (beleértve lakott területet érintő bűzhatást) a Környezetvédelmi 

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

szennyezés elhárításáról. 

4. A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti 

vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a 

kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag 

feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és 

eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti 

elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről 

haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot. 

5. 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 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 haladéktalanul köteles 

tájékoztatni. 

 

1.1.9. Felhagyásra vonatkozó előírások: 

1. A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját 

megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 
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2. A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az 

átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult 

szervezetnek át kell adni. 

3. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat. 

4. A bezárást követően a bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 

72/2013. (VII. 27.) VM rendelet 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről az építési 

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

együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályi előírásai szerint gondoskodni kell. 

5. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását, illetve további kezelésre történő átadását a 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint kel végezni. 

6. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi 

jogosultságáról. 

7. Amennyiben a bontási munkálatok során keletkező hulladékok valamely komponensének 

mennyisége elérte az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 

45/2004. (VII. 26) BM-KvVM együttes rendelet 1. mellékletében meghatározott küszöbértéket, 

úgy a ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységekről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó 

lapot és a hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” lap, számla, stb.) a 

Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni. 

 

1.2. Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály HE/NEF/0966-2/2022. számú szakvéleményében tett előírások: 

(Előírásait a hiánypótlást követően kiadott HE/NEF/0966-6/2022. számú szakhatósági 

állásfoglalásában fenntartotta.) 

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

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

közegészségügyi veszélyeztetést, egészségkárosodást okozzon. Ennek érdekében javasolt a 

monitoring folytatása, továbbá átvétel során a biológiailag lebomló hulladékok megfelelőségének 

rendszeres ellenőrzése.  

2. Törekedni kell a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei, valamint lakóterületeken, a 

lakóterekben a zajterhelési határértékek teljesülésére.  

3. A tevékenységet az Eger Déli vízmű sérülékeny vízbázisának védelmére figyelemmel kell 

végezni. 

4. Az alkalmazott gépeket, berendezéseket és eszközöket 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. Amennyiben veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazása történik, e tevékenységet úgy kell 

megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni szükséges 

a tevékenység illetékes egészségügyi államigazgatási szervhez tett, telephelyre vonatkozó 

bejelentését igazoló dokumentummal és a foglalkozásszerű használatra szolgáló veszélyes 
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anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával. Utóbbi dokumentum információi érvényesek a 

felhasználás és tárolás során.  

7. A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönítetten való gyűjtéséről, 

rendszeres elszállításáról gondoskodni kell. A vegyes hulladék zárható gyűjtőedényben 

gyűjthető.  

8. A telephelyen biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A munkahelyen a dohányzásra kijelölt 

hely kivételével nem szabad dohányozni.  

9. A telephelyen gondoskodni szükséges a fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb 

egészségügyi szempontból káros rovarok és más ízeltlábúak, valamint rágcsálók 

megtelepedésének, elszaporodásának, hulladékhoz jutásának megakadályozásáról, 

távoltartásukról, a rendszeresen és szükség szerint végzett kártevőirtásról. Évente legalább 

rovarmentesítést és két alkalommal rágcsálóirtás kell végezni. 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/4307-1/2022. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a tevékenység engedélyezéséhez az alábbi előírások betartása mellett hozzájárult. 

Előírásait a hiánypótlást követően kiadott 35500/6923-1/2022. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában fenntartotta. 

1. A tevékenységet kiemelt gondossággal kell végezni, tekintettel arra, hogy a telephely a térségi 

ivóvízellátást biztosító Eger, Déli ivóvízbázis 35500/2375-21/2015. ált. számú határozattal 

kijelölt hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. A csurgalékvíz- és csapadékvíz 

elvezető rendszer üzemeltetése során az Eger, Déli vízmű ivóvízbázis védőterületeit és védőidomait 

kijelölő határozatban foglalt előírásokat be kell tartani. A tevékenység csak olyan módon végezhető, 

amely kizárja annak lehetőségét, hogy felszín alatti vízbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító 

anyag kerüljön. A kezelést úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék 

környezetbe jutását, a résztevékenységek csak az arra kijelölt és kialakított területeken, 

építményekben végezhetők. 

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

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

elszennyeződése kizárható legyen. 

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

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

vízzáróságát. 

4. 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. 

5. Biztosítani kell a vizek károkozás mentes gyűjtését, elvezetését, a terület rendezett csapadékvíz 

elvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell. A terület csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan 

anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak ki, vagy szállíthatnak magukkal. A csapadékvíz 

elvezető rendszerbe szennyvíz nem vezethető. 

6. A csapadékvíz elvezető rendszer vízszállító képességét azok rendszeres tisztításával, 

karbantartásával meg kell őrizni. 
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7. A csapadékvizek befogadóba vezetéséhez be kell tartani a befogadó vízfolyás kezelőjének 

előírásait. 

8. Be kell tartani a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett 

területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 

parti sávra vonatkozó rendelkezéseit, annak érdekében, hogy a szomszédos vízfolyás kezelője 

szakfeladatait mindenkor el tudja látni. 

9. A járművek, egyéb gépek tisztítását, mosását csak erre a célra kialakított és a szükséges hatósági 

engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe 

szennyezőanyag ne kerüljön. 

10. A tevékenységhez csak kifogástalan állapotú munkagépek, berendezések, eszközök használhatók, 

alkalmazhatók, amelyek a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződését nem okozhatják, nem 

eredményezhetik. 

11. A tevékenység a telephely vízilétesítményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély előírásainak 

betartásával végezhető. 

12. A komposztálási tevékenységből származó folyékony hulladék csurgalékvizek ártalommentes 

elhelyezését a tervezett technológiának megfelelően folyamatosan biztosítani kell. 

13. A csurgalékvíz gyűjtő vízzáróságát rendszeresen, legalább évente ellenőrizni és dokumentálni kell. 

14. A csurgalékvizek csak fagymentes időszakban (kb. március 15. – október 30. között) locsolhatók 

vissza a prizmá(k)ra, a fenti időszakon kívül a csurgalékvizeket a vízminőségnek megfelelő 

befogadóhelyre kell szállítani. 

15. A csurgalékvíz gyűjtőben tárolt vizek mennyiségét, továbbá a prizmá(k)ra visszalocsolt és a külső 

befogadó felé elszállított mennyiségeket napi rendszerességgel rögzíteni kell, utóbbinál a befogadót 

is meg kell nevezni. 

16. A csurgalékvíz tározó medence túlfolyása nem engedhető meg, az üzemi vízszintet mindig olyan 

szinten kell tartani, hogy az mindig biztonsággal fogadni tudja a keletkező csurgalékvizeket, túlfolyás 

nélkül. 

17. A csurgalékvíz rendszer létesítményeiből a felszín alatti vizekbe szivárgás nem történhet, a 

létesítmények vízzáróságát az üzemeltetés során folyamatosan biztosítani kell. 

18. A komposztáló telep felszín alatti vízkészletre, földtani közegre gyakorolt hatásának ellenőrzése 

környezethasználati monitoring rendszert kell üzemeltetni. 

19. A figyelőkutak vízszintjét havonta mérni kell. Évente legalább egy alkalommal a figyelőkutakban 

talpellenőrzést kell végezni. A mérési eredményeket a vonatkoztatási pont feltüntetésével, illetve 

abszolút értékben (mBf) kell az üzemnaplóban rögzíteni. A figyelőkutakból évente két alkalommal 

(az év azonos időszakában) vízmintát kell venni az alapállapot felvételkor vizsgált vízminőségi 

paraméterek meghatározására. 

20. A mintavételezést és a laborvizsgálatokat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel 

(laboratórium) kell végeztetni, a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben felsorolt 

paraméterek esetén a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően. A mintavételi 

körülményeket dokumentálni kell. 
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21. A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának 

nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait össze kell 

hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. Az éves vízszint, vízminőségi adatokat meg kell 

küldeni hatóságomnak. 

22. Az értékelést és az értékelés részét képező intézkedési javaslatokat (pl. az észlelés gyakoriságának 

módosítására vonatkozó javaslatokat) meg kell küldeni hatóságom részére. Rendkívüli 

szennyezettség vagy emelkedő tendencia észlelése esetén, a változás feltételezett vagy bizonyított 

okainak ismertetését, valamint a szükséges beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat 

véleményezésre soron kívül be kell küldeni hatóságomra. Határidő: évente, tárgyévet követő év 

április 30.  

A monitoring adatszolgáltatást a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási 

rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a rendelet 

7. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” 

megnevezésű adatlapon is meg kell küldeni a hatóságomnak. A FAVI adatszolgáltatást az Országos 

Környezetvédelmi Információs Rendszeren (OKIR) keresztül - elektronikus úton - kell benyújtani az 

Igazgatósághoz. 

23. A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak 

végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell. 

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

megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 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. 

25. Felhagyás esetén a további feladatok (szükségességének) meghatározása érdekében környezeti 

állapotfelmérést kell végezni, amely során vizsgálni kell a telephely területén a felszín alatti vizek és 

a földtani közeg állapotát, a területen tárolt, ill. hasznosított anyagok minőségét és mennyiségét 

egyaránt figyelembe véve. 

Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a telephely vízilétesítményeinek megfelelő vízjogi 

engedélyezettségéről folyamatosan gondoskodni kell. Vízilétesítmények létesítését, megszüntetését, 

vízimunka végzését csak arra vonatkozó jogerős vízjogi engedély birtokában lehet megkezdeni. 

 

III. Vegyes rendelkezések, jogkövetkezmények: 

1. A Környezetvédelmi Hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére 

kötelezi, ha megállapítja a következőket: 

 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. 



24 

2. 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. 

3. Jelen egységes környezethasználati engedély nem jogosít építésre, és az egyéb engedélyek 

beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

4. Amennyiben a jelen 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. 

5. Az 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) bek. 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. 

6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 

96/B. § (1) és (3) bek. 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 a Kvt. 96/B. § (3) bekezdése szerint 200 000,- Ft, azaz 

kettőszázezer forint. 

 

IV. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a 3. számú melléklet 4., 10.1. és 10.3. pontja alapján az alap 

eljárási díj 50%-ának (750 000,- Ft) és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglalt két 

hulladékgazdálkodási engedély díjának (2 x 150 000,- Ft) összege, azaz összesen 1 050 000 Ft 

(egymillió-ötvenezer forint), amely Engedélyest terheli és általa befizetésre került. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

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

belül kell benyújtani. 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. 
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I N D O K O L Á S 

 

Engedélyes az Eger 10536/5 hrsz. alatti komposztálótelepén nem veszélyes hulladékok hasznosítását 

végzi, melyre vonatkozóan HE-02/KVTO/04119-2/2017. számon módosított, HE-02/KVTO/00894-

20/2017. számú egységes környezethasználati engedélyt kapott, amely 2022. április 30. napjáig volt 

érvényes.  

Kérelmező, mint az Engedélyes megbízottja, az általa elkészített felülvizsgálati dokumentáció 

megküldése mellett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatását kérte a Környezetvédelmi 

Hatóságtól. 

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”. 

Az engedély időbeli hatályának lejárta okán a benyújtott kérelem és dokumentáció alapján az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése 

értelmében 2022. március 31. napján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás megindításáról értesítést tettem közzé a Környezetvédelmi 

Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapján. Az eljárás során a 

Khvr. 21. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdés b) pontja alapján – mint a tevékenységgel érintett 

település jegyzőjének – Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének megküldtem a kérelmet és a közleményt 

közhírré tételre, illetve a felülvizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségét. Ezzel egyidejűleg 

felhívtam a figyelmét, hogy a beruházással kapcsolatban a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon 

belül észrevételt tehet. 

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

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel Engedélyest tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a 

továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

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

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

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

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

érintett szakhatóság állásfoglalását.  

Az eljárás során megállapításra került, hogy a Kérelmező az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg az 

eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését nem igazolta és a Környezetvédelmi Hatóság 

nyilvántartása szerint sem fizette meg, továbbá a benyújtott dokumentum hiányos volt, ezért a tényállás 

tisztázása érdekében HE/KVO/01000-4/2022. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Pótlási 

kötelezettségének Kérelmező 2022. április 13-án benyújtott dokumentációval eleget tett.  

Megállapításra került továbbá, hogy a hiánypótlással kiegészített dokumentáció hiányos, ezért 

HE/KVO/01000-11/2022. számon ismételten hiánypótlási felhívás került kiadásra. Engedélyes 2022. 
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június 23. napján megküldött iratában az eljárás szüneteltetését kérte. Kérelmére a Környezetvédelmi 

Hatóság HE/KVO/01000-13/2022. számú végzésben az Ákr. 49. §-a alapján, a 35. § (3) bekezdés 

figyelembevételével megállapította az eljárás szünetelését. 

Engedélyes 2022. július 19-én kelt levelében az eljárás folytatását kérte és azzal egyidejűleg benyújtotta 

a hiánypótlási dokumentációt. Az eljárás folytatásáról a Környezetvédelmi Hatóság a HE/KVO/01000-

16/2022. számon kiadott végzésben rendelkezett, melyben tájékoztatta az Engedélyest az ügyintézés 

határidejéről. (Engedélyes a végzést 2022. 07. 28-án vette át.) 

A benyújtott hiánypótlási dokumentációval szakkérdés vizsgálata kapcsán a HE/KVO/01000-17/2022., 

illetve HE/KVO/01000-18/2022. számon ismételten megkerestem a Heves Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatóság Szolgálatát. 

A megküldött hiánypótlási dokumentáció áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy a 

benyújtott alapállapot-jelentés szerint (Készítette: GEON system Kft., Munkaszám: GEON-385/2022.) a 

földtani közeg állapotának bemutatása céljából 3 db. talajminta vizsgálatára került sor. Az alapállapot-

jelentés értelmében a mintavétel akkreditáltan, a vonatkozó szabványoknak megfelelően történt, azonban 

nem kerültek bemutatásra – az MSZ 21470-1:1998. szabvány szerint – a mintavétel körülményei, 

továbbá az sem, hogy a vizsgált talajminták milyen mélységből, a földtani közeg mely rétegéből 

származnak. Engedélyes nem csatolta továbbá az akkreditált mintavételek jegyzőkönyveit. 

Annak megítélése, hogy a tárgyi eljárásban vizsgálat talajminták a földtani közeg állapotának 

tekintetében a telephely teljes területére vonatkozóan reprezentatívnak tekinthetőek-e, nem volt 

lehetséges, ezért a tényállás tisztázását tette indokolttá. Ezért HE/KVO/01000-19/2022. számon 

nyilatkozattételi felhívás került kiadásra. 

Kérelmező 2022. augusztus 5. napján megküldött iratában ismételten kérte az eljárás szüneteltetését. A 

benyújtott kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy Ákr. 49. §-a alapján – jogszabály kizáró 

rendelkezésének hiányában - nincs akadálya az eljárás szüneteltetésének. Az Ákr. 35. § (3) bekezdésére 

tekintettel HE/KVO/00595-21/2022. számú végzésben megállapítottam az eljárás szünetelését.  

A Kérelmező 2022. augusztus 30-án benyújtott iratában kérte az eljárás folytatását, mellyel egyidőben a 

nyilatkozattételét (alapállapot jelentés kiegészítés) is megküldte. Kérelme alapján HE/KVO/01000-

25/2022. számú végzésben rendelkeztem az eljárás folytatásáról és tájékoztattam a kérelmezőt az 

ügyintézési határidőről. A döntést kérelmező 2022. szeptember 09-én vette át. 

 

A dokumentációkban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította 

meg: 

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben: 

Komplex engedélyezés: 

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. A dokumentáció készítői rendelkeznek a dokumentáció 

részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal. 

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

2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) 
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kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározására 

vonatkozóan a BAT következtetésekben támasztott elvárásoknak megfeleltették. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

Engedélyes az Eger, külterület 10536/5 hrsz.-ú ingatlanon a komposztálási tevékenységet folytat és 

időbeli hatályát vesztett egységes környezethasználati engedélyét kéri megújítani. 

A tevékenység során a komposztáló telepre beszállított nem veszélyes hulladék parkfenntartási 

zöldhulladékból, lakossági biohulladékból és az élelmiszeriparból, könnyűiparból származó egyéb 

komposztálható hulladékból tevődik össze. A kezelésre átvenni kívánt hulladékok mennyisége évi 

2200 tonna, a beérkező hulladékok egyidejűleg tárolható mennyisége 1440 m
3
. 

A hulladékok komposztálására 2 db prizma áll rendelkezésre 6 ciklus erejéig. 1 prizmában 1 ciklus 

ideje alatt 371,1 m
3
 hulladék beépítésére van lehetőség. Zöldhulladék esetében egy érési ciklus 7 

hétig, egyéb komposztálható hulladék esetében egy érési ciklus 12 hétig tart. 

A technológia főbb lépései: hulladék beszállítása – hulladék előkezelése (válogatás, aprítás, 

homogenizálás) – komposztálás (prizmák kialakítása, szondák elhelyezése, érlelés, prizmák 

lebontása) – utóérlelés, utókezelés (komposzt rostálása, utóválogatás) – komposzt minősítése és 

elszállítása. 

A telephelyhez legközelebbi védendők kb. 700 méterre Andornaktálya településen találhatóak. 

A tevékenységhez nem tartozik légszennyező pontforrás, a beérkező hulladék és a komposztálandó 

anyag magas nedvességtartalma miatt kiporzás minimálisan jelentkezhet. A tevékenység elsősorban 

a munkagépek károsanyag kibocsátásával és a komposztáló (D1 jelű) diffúz térrel okoz 

levegőterhelést. A komposztáló telepet a Kőlyuk útról, a 2500. számú bekötő útról lehet megközelíteni. 

A telephelyre évente beérkező kb. 2200 tonna hulladékból a kezelést követően kb. 1540 tonna 

előállított komposzt (termék) kerül kiszállításra. 

A komposztálási tevékenység során feldolgozandó anyag, illetve feldolgozott anyag be-és kiszállítása 

folyamatos, elsősorban a települési zöldhulladék szállítás volumenét követi. Jelentős mennyiségű 

belső szállítás, vagy készletfelhalmozás nem történik, az aprított-rostált mennyiséget minimalizálni 

tervezik. Engedélyköteles pontforrás a telephelyen nem üzemel, a komposztáló tér, mint diffúz forrás 

jelenik meg. A szállítás közúton történik, naponta 2 db 10 tonnás teherautó elhaladásával számolnak. 

A szilárd anyag 24 órás koncentrációjának vizsgálati eredménye alapján megállapítható, hogy az 50 

mg/m
3 

határérték (PM10) a technológiai előírások mellett biztonsággal teljesül. A bemutatott 

számítások alapján a munkaterületek környezetében kialakuló hatásterületen, illetve a szállítási 

tevékenység hatásterületén egyik légszennyező anyag vonatkozásában sem várható a 4/2011. (I.14.) 

VM rendeletben előírt határértékek túllépése. A vizsgált komposztálási tevékenység esetén a 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja alapján az a) feltétel - az egyórás (PM10 esetében 

24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb - szerinti a PM10 esetében a hatásterület 

10 méter, mely telekhatáron belül marad. Az előzetes számítások alapján a bűz koncentráció 

maximumos, lecsengő görbe szerint oszlik el. A közvetlen hatásterület 162 méterben adódik, a 

hatásterület nem éri el a legközelebbi védendőket. 

A légszennyezőanyagok hatásterülete nem érint védendő ingatlant. Összességében a technológiai 

fegyelem betartása mellett egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációk nem várhatóak. 

A környezetvédelmi dokumentációban ismertetett tevékenység az előírások betartása mellett 

levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz jelentős környezet terhelést. 
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A D1 diffúz légszennyező forrásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a 306/2010. (XII.23.) 

Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján írtam elő. Felhívom Engedélyes 

figyelmét, hogy az előírás teljesítése érdekében az OKIRKapu rendszerben minden évben eleget kell 

tennie (LM) éves levegőtisztaság-védelmi bejelentési kötelezettségének. A D1 diffúz légszennyező 

forrás levegőtisztaság-védelmi engedélyét megadtam, jelen egységes környezethasználati 

engedélybe belefoglaltam. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt D1 diffúz 

légszennyező forrás levegőtisztaság-védelmi engedélye 2027. szeptember 30-ig érvényes. 

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a környezetvédelmi engedélybe foglalt diffúz forrás 

levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének lejártát megelőzően, levegőtisztaság-védelmi 

engedélyezési dokumentációt tartalmazó, a környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozó 

kérelem benyújtása szükséges.  

A bűzkibocsátás csökkentése érdekében Engedélyes köteles évente vizsgálni az alkalmazott 

komposztálási, komposztkezelési módszereket. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó 

javaslatokat az éves zárójelentés részeként be kell nyújtani, melynek keretén belül az első 

immissziómérési jegyzőkönyvet 2026. október 31-ig, a további jegyzőkönyveket pedig a mérés évét 

követő év március 31-ig kell megküldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

A telephely szagvédelmi hatásterületének méréseken alapuló meghatározása érdekében kétévente egy 

alkalommal – a nyári hónapokban, a komposztálási folyamatok bűz szempontjából legkedvezőtlenebb 

technológiai szakaszát figyelembe véve - olfaktometriás szag emisszió mérést kell végezni a 

levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. § (4) 

bekezdése szerint. A mérési jegyzőkönyvet a mérési évben szeptember 30-ig meg kell küldeni a 

Környezetvédelmi Hatóságnak, az első olfaktometriás szag emisszió mérésről készült mérési 

jegyzőkönyvet 2022. szeptember 30-ig szükséges megküldeni. 

Az intézkedési tervben megfogalmazott intézkedések tesztelésére nyitva álló idő 2023. 

augusztus 31. napja, a határidő végét követő 30 napon belül a tesztüzemben tapasztaltakról szóló 

feljegyzéseket, jegyzőkönyveket a Környezetvédelmi Hatóságnak szükséges megküldeni. 

A Környezetvédelmi Hatóság a határidő végét követően benyújtott eredmények és adatok alapján a 

továbbiakban arról dönt, hogy a megtett intézkedések elegendőek-e a szaghatás csökkentése 

érdekében, illetve arról, hogy a döntés alapján módosításra kerül-e az egységes környezethasználati 

engedélye. 

A telephelyi tevékenység megfeleltetésre került 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.  

Engedélyes a telephelyen a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében az alábbi 

technológia megoldásokat alkalmazza: 

 A hulladék mozgatásának minimalizálása, megfelelő kezelőtér alkalmazása. 

 A megfelelő tároló kapacitás kialakítása, a beszállított zöldhulladékot és darabos hulladékot 

ömlesztve, az ömlesztve nem tárolható hulladékokat konténerekben tárolják. 

 A tároló hely biztonságos üzemeltetése, a hulladék szállítását és kezelését hozzáértő személyzet 

végzi. 
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 A szaghatás csökkentése érdekében számos intézkedési javaslatot fogalmazott meg 

Engedélyes, melyek az alábbiak:  

- a rostálási és aprítási folyamatokat havi egy alkalomra szorítják, így az ezzel járó 

bűzterhelést minimálisra szorítják; 

- a rostálási és aprítási munkálatokat a bűzterjedésnek legkevésbé kedvezőbb időjárási 

körülmények között tervezik végezni, ezzel is minimalizálva a szagterhelést; 

- a kezelési idő lecsökkentése, így az egy időben tárolt zöldhulladék mennyiségének 

mérséklése; 

- kísérletképpen szagközömbösítő permetezés alkalmazása, majd sikeres tesztelés esetén, 

ennek rendszeres alkalmazása; 

- kísérletképpen a frissen beérkezett zöldhulladék darálása, aprítása, hogy megelőzzék a 

rothadási folyamatokból eredő bűzterhelés kialakulását; 

- az esetleges lakossági panaszok esetén közvetlen egyeztetés lehetősége a 

környezetvédelmi megbízottal. 

 A komposztáló telep rendszeres tisztán tartása. 

A levegő védelme, illetve a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében tett technológiai 

intézkedések, valamint a telephelyen működtetett komposztálási technológia megfelel a BAT 

következtetésekben foglaltaknak. 

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációban 

bemutatott, a telephelyen alkalmazott technológiai módszereket és intézkedéseket figyelembe véve az 

egységes környezethasználati engedély megadásához levegőtisztaság-védelmi szempontból 

hozzájárulok. Az előírások és a BAT követelmények betartása mellett a tevékenység várhatóan nem 

okoz határérték feletti levegőterhelést, illetve lakosságot zavaró bűzzel való terhelést. 

Az engedélyben a diffúz forrás működésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi követelményeket 

meghatároztam. A diffúz forrás éves levegőtisztaság-védelmi jelentés (LM) benyújtására vonatkozó 

előírásomat a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján tettem. A levegővédelmi 

követelményeket a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1), (2) és (3) bekezdése és a 26. § és 30. 

§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján állapítottam meg. 

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt a fentiek figyelembevételével a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3-8. §, a 22-28. §, valamint a 31-32. § rendelkezései, valamint a 

4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés, illetve az 1. melléklet 1.1.3.1. pontja alapján adtam ki. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

Engedélyes által elkészített felülvizsgálati dokumentáció megküldése mellett teljeskörű 

környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatását kérelmezte a Környezetvédelmi Hatóságtól. 

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, 

valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani 

kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység 

végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket. 

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat: 

 Igazolást az eljárási díj megfizetéséről, 

 Helyszínrajzot, 

 Telepengedélyt, 

 Üzemorvosi szerződést, 
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 Környezetvédelmi felelősségbiztosítást, 

 Környezetvédelmi megbízott megbízását, 

 Környezetvédelmi megbízott végzettségének igazolása, 

 Havária tervet, 

 Hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzatot, 

 Szakértői engedélyt, 

A tevékenység a jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező, a tervezett 

technológia a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az előírások betartása mellett végzett tevékenység 

hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Az engedélyes környezetszennyezési felelősségbiztosítással 

rendelkezik. Az engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szakszemélyzet foglalkoztatásával 

végzi. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján biztosított. 

Engedélyes az alkalmazottak munkavédelmi eszközökkel történő ellátásáról folyamatosan 

gondoskodik. Az engedélyes a vonatkozó jogszabályokban előírt tervekben, szabályzatokban 

(haváriaterv) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök állapotának rendszeres 

ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek 

szennyezését. 

A benyújtott dokumentáció a hiánypótlással és a nyilatkozatokkal kiegészítve a hulladékgazdálkodási 

tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 

29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 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 

hazsnosításához szükségesek. 

Engedélyes a hiánypótlási felhívásban csatolta az elérhető legjobb technikának (BAT) való 

megfelelést, mely alapján úgy ítéltem meg, hogy Engedélyes megfelel a technológiára vonatkozó BAT 

követelményeknek. A BAT-nak való megfeleltetésre vonatkozóan külön előírást nem tettem, mivel a 

III. pontban szereplő előírások lefedik azokat. 

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, 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 nem 

veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó engedély megadható. 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint 

a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és 14-15. 

§-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései és a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet alapján tettem 

meg. 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A vizsgált telephely az Eger Déli Ipari Park területén helyezkedik el a 10536/5 hrsz.-ú ingatlanon. 

Közvetlen környezetében ipari gazdasági terület (Gip) és kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

(Gksz) besorolású ingatlanok, valamint közlekedési területek (Köu) találhatóak. A legközelebbi 

lakóingatlan Eger területén kb. 1070 méterre, Andornaktálya területén kb. 700 méterre található. 
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Az üzemelés során a hulladékok beszállítása és a hasznosítható anyag kiszállításából, a 

hulladékkezelő technológia működéséből, valamint az átemelő és nyomószivattyúk működéséből 

származik zajterhelés. A hulladékgazdálkodási tevékenységet kizárólag nappali időszakban végzik. 

A számítások alapján a legközelebbi, kertvárosias lakóterületen (Lke) elhelyezkedő, Andornaktálya 

932/1 hrsz.-ú ingatlanon álló épület védendő homlokzata előtt 35 dB zajterhelés várható, amely nem 

haladja meg a kertvárosias lakóterületre vonatkozó nappali 50 dB határértéket, zajcsökkentő 

intézkedés nem szükséges. 

Az üzemelés hatásterülete a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

került lehatárolásra. A hatásterület nagysága 86,25 méter és védendő területet nem érint. 

A szállítást végző gépjárművek a 7 és 18 óra közötti időszakban közlekednek évi 250 munkanapon. 

Egy nap átlagosan kb. 2 db tehergépkocsi közlekedik, ami napi 4 elhaladást jelent. A szállítási 

tevékenységből eredő zajterhelés nem jelent jelentős változást. 

A dokumentációban közölt adatok 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) és d) pont, 6. 

§, 9. § (1) (3) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) 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 védelem: 

A Khvr. 20/B. § (1) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § (4) bekezdése, a 20/A. § (6) bekezdése és a 

20/A. § (8) bekezdése szerinti felülvizsgálathoz benyújtott adatokat a Favir. 15. § (8) bekezdésében és 

13. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített alapállapot-jelentéssel (a továbbiakban: 

alapállapot-jelentés) kell kiegészíteni, ha a telephelyre vonatkozó alapállapot-jelentés, illetve a Favir. 

szerinti részletes tényfeltárási záródokumentáció nincs a környezetvédelmi hatóság birtokában. 

Engedélyes megbízásából eljáró GEON system Kft. az engedélyezési dokumentáció mellékleteként 

benyújtotta a GEON 385/2022. munkaszámon készített alapállapot-jelentést, valamint annak 

kiegészítését. 

A telephely alapállapotának felvétele céljából akkreditált talajmintavételezésre került sor. A vizsgálat 

keretében összesen 3 db felszín közeli, valamint 2 db. furatból vett talajminta került bevizsgálásra. Talaj 

esetében a vizsgált komponensek az alábbiak voltak: 

 fémek, félfémek,  

 TPH (alifás szénhidrogének). 

A talajminták kémiai analitikai vizsgálatát a KISANALITIKA Kft. (Akkreditálási szám: NAH-1-1613/2018) 

és a GREEN-PARK 2000 Kft. (Akkreditálási szám: NAH-1-1720/2017) végezte el. A vizsgálati 

eredmények kiértékelését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében 
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szereplő „B” szennyezettségi határértékéhez viszonyítva végezték el. A vizsgált komponensek (TPH, 

fémek és félfémek) tekintetében megállapítható, hogy azok egyik mintában sem haladták meg a „B” 

szennyezettségi határértéket. 

A tárgyban megjelölt engedélyezési eljárásban benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy 

az üzemszerű működés során a zárt folyamatokból, a folyamatos ellenőrző és biztonsági rendszerek 

beépítése, valamint a kármentő rendszerek alkalmazása mellett nem várható szennyező anyag 

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

érdeket nem sért. 

Szakvéleményemet a Kvt. 14-15. §. alapján, a Favir. 8-11. és 47. §-ai, valamint a környezetkárosodás 

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

figyelembevételével tettem. 

 

Táj- és természetvédelem: 

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

emelek kifogást. Az Eger 10536/5 hsz.-ú földrészlet országos jelentőségű védett természeti területet, 

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

tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért. 

 

Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály HE/NEF/0966-2/2022. számú szakvéleményében a tevékenység 

folytatásához kikötésekkel hozzájárult és indokolásul az alábbi megállapításokat tette: (A 

hiánypótlást követően kiadott HE/NEF/0966-6/2022. számú szakmai véleményében az indokolását 

fenntartotta, azt II. számú bekezdéssel kiegészítette.) 

„Szakmai véleményem indokolásaként az alábbiakat adom elő: 

A HE/KVO/01000-8/2022. iktatószámú irattal az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. Eger, 10536/5. hrsz.-ú 

telephelyén történő tárgyi tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély időbeli 

hatályának lejárta miatt, az engedélyes megbízásából eljáró GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. 

u. 12/A. 4. em. 1.), a felülvizsgálatot végző által, a Dr. Szabó Attila okl. környezetmérnök, szakértő, 

ügyvezető részéről elkészített „Egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentáció” 

(munkaszám: GEON-185/2022., kelt: 2022. március 30.) benyújtásával kezdeményezett teljeskörű 

környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló eljárásban szakkérdések 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 fenti dokumentáció és a hiánypótlás keretében 

benyújtott iratok, melynek alapján megállapíthatók a következők:  

- A komposztáló telep 2016-ban valósult meg. Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. üzemelteti. 

- A telep Eger Déli Ipari Parkban található. A megközelítésére szolgáló és belső üzemi útja aszfaltozott. A 

legközelebbi települések távolsága légvonalban: Eger-Lajosváros ~1 km, Andornaktálya ~0,7 km.  

- A telephelyen folytatott tevékenység: nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása.  

- Az alkalmazott technológia célja a beszállított nem veszélyes hulladékok komposztálása, hasznosítása, 

melyre 6 ciklus erejéig 2 db prizma áll rendelkezésre. Egy prizmába egy ciklus alatt 371,1 m
3
 hulladék 

építhető be. A kezelésre átvenni kívánt szerves hulladékok köre parkfenntartási zöldhulladékot, 

szelektíven gyűjtött lakossági biohulladékot, élelmiszeriparban, könnyűiparban keletkező egyéb, e célra 

alkalmas hulladékokat, mezőgazdasági, erdőgazdasági és csomagolási növényi hulladékokat érintő.  
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- A technológia főbb lépései a hulladék beszállítására, átmeneti tárolására, előkezelésére (válogatására, 

aprítására, homogenizálására), majd komposztálására (az érlelő téren prizmák kialakítására, hőmérő és 

oxigén szondák behelyezésére), érlelésre, ezt követően a prizmák lebontására, továbbá utóérlelésre, 

utókezelésre (a komposzt manuális válogatására, rostálására, utóválogatására), végül minősítésére, 

elszállítására terjed ki. A nem minősített komposztot hulladéklerakó takarásához használják fel. A 

kiválogatott hulladékot elkülönítetten gyűjtik az elszállításig, átadásig. 

- A létesítmény három egysége: előkezelő, érlelő és utóérlelő tér.Az előkezelő terület kijelölt részén 

helyezik el a beszállított hulladékokat ömlesztve és konténerben. A komposztálás nyílt téri forgatásos 

eljárással, a komposzt utóérlelése nyitott, nem levegőztetett rendszerben történik.  

- A csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek zárt rendszerben, a szennyezetlen csapadékvíz 

burkolt medrű árokban kerül elvezetésre. Kommunális szennyvíz nem keletkezik. A komposztáló felületről 

a csurgalékvíz hordalék- és homokfogón keresztül egy vasbeton gyűjtőmedencébe érkezik, ahonnan egy 

részét nyomóvezetéken a komposztáló térre locsolják vissza. A többletvizet elszállítják.  

- A telephely vízellátással nem rendelkezik, a dolgozók részére azzal szemben, a 10536/7. hrsz. alatt áll 

rendelkezésre szociális épület, ahol szociális helyiségek és vizesblokk is létesült. 

- Alkalmazott berendezések: aprítógép, homlokrakodó, komposztforgató, traktor, rostálógép, osztályozó. 

- A telep Eger, Déli ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. 

- A telepen az „F-3” és „F-4” jelű monitoring kutak létesültek a felszín alatti víz állapotának nyomon 

követésére. A vizsgálatokat a Green Park 2000 Kft., a Kisanalitika Kft. és az ÉRV Zrt. NAH-akkreditált 

laboratóriumai végezték.Mintavételi gyakoriság: évente két alkalommal. Megállapításra került, hogy "B" 

szennyezettségi határérték felett az ammónium és arzén komponensek már az alapállapot felvétel során 

jelen voltak; a szulfát, a nitrát, klórbenzol, hexaklórbenzol és TPH komponenseknél volt tapasztalható e 

határértéket meghaladó vizsgálati eredmény. Az ammónium kivételével a határérték-túllépések mértékét 

csökkenőként értékelték. A felszíni és a felszín alatti vízre gyakorolt hatást semlegesnek minősítették.  

- A beérkezett hulladék nedvességet tartalmaz, a komposzt átforgatásakor számolnak kiporzással. A 

dokumentáció rögzíti, hogy a szálló por és a bűzterhelés hatásterületei nem érik el a legközelebbi 

védendő létesítményt. A bűzterhelés számított közvetlen hatásterülete: 162 m. A be- és kiszállítás okozta 

forgalom (átlagosan 4 tehergépkocsi/nap), a munkagépek működése (alkalmanként 1-2 óra) a 

dokumentáció szerint levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz jelentős többletterhelést. 

- A technológiából veszélyes hulladék nem keletkezik a képződő települési hulladékot gyűjtik, elszállítják. 

- Megállapításra került továbbá, hogy talajra közvetlenül ható tevékenység nem történik - a komposztáló 

telep szilárd burkolattal rendelkezik. A földtani közegre gyakorolt hatást szintén semlegesnek ítélték. A 

dokumentáció szerint a telepen végzett tevékenység zajtól védendő épületet nem érint. 

A felülvizsgálati dokumentáció mellékletét képezi többek között a szagmérés és kiértékelés, valamint a 

szálló por mérés jegyzőkönyveinek másolata, továbbá a Havária (vészhelyzeti) terv dokumentuma. 

 

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 
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kiterjedően” – álláspontom szerint – a tárgyi tevékenység folytatásához az előzőekben részletezett a-i) 

pont figyelembevétele mellett jelen eljárás során kizáró ok nem vélelmezhető. 

II. A HE/NEF/0966-2/2022. számú szakmai vélemény kiegészítéseként is szolgáló szakasz:  

Az eljárás során 2022. augusztus 3-án érkezett, HE/KVO/01000-17/2022. számú megkeresés 

hiánypótlást követő szakkérdés vizsgálatra, szakvélemény kérésére irányul. Az iratban megadott 

elérhetőségen, a Heves Megyei Kormányhivatal internetes oldalán hozzáférhető a környezetvédelmi 

hatáskörben tett felhívásra a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4. em. 1.) - Dr. Szabó 

Attila okl. környezetmérnök, ügyvezető - által összeállított, benyújtott dokumentáció, melynek tárgya: 

„NHSZ Észak-KOM Kft. – Eger komposztáló EKHE felülvizsgálat hiánypótlása II.” iktatási száma: GS-KL-

6007/2022., kelt: 2022. július 19. A Hiánypótlásban a létesítmény egyedi zajforrásainak ismertetésénél a 

következő alkalmazni kívánt berendezések szerepelnek: aprítógép, forgatógép, homlokrakodó, rostáló, 

vontató traktor. Az I.9. hiánypótlási pont megállapítja: „A hatásterület a zajforrásoktól számított 86,25 

méterre helyezkedik el, a legközelebbi védendő létesítmény pedig mintegy 700 m-re helyezkedik el a 

telephelytől.” A dokumentáció 1. számú mellékletét képező „BAT megfelelés” leírja, hogy a komposztálás 

folyamán jelen feltételek mellett aerob oxidáció jön létre, biztosított a megfelelő levegőztetés, így 

számottevő gázképződés (pl. metán) nem valószínűsíthető. Rostálást, aprítást átlagosan havi egy 

alkalommal végeznek, minél kevesebb zöldhulladék tárolását tervezik. A hulladékkezelő és tároló 

területeket rendszeresen tisztítják. A 9. számú mellékletként csatolt „Földtani közegre vonatkozó 

Alapállapot jelentés” (kelt: 2022. július 18., készítette: Dr. Szabó Attila okl. környezetmérnök, GEON 

system Kft., munkaszám: GEON 385/2022.) tartalma szerint az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. a 

telephelyen 2017. óta folytatja a hulladékok komposztálását.  A hiánypótlással összefüggésben a földtani 

közegből 2022. június 14-én három ponton történt mintavétel, a laboratóriumi vizsgálatok eredményei a 

mért komponenseknél nem mutatták a „B” szennyezettségi határérték túllépését. A dokumentáció részei 

még többek között  másolatban a telepengedély (3. sz. melléklet), a 2022. június 9-én kelt ügyvezetői 

nyilatkozat, mely rögzíti, hogy a tevékenység megvalósításához szükséges egészségvédelmi feltételeket 

biztosítani tudják (6. sz. melléklet), valamint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos 

feladatokra is kiterjedő foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződés (7. sz. melléklet) és a vizsgálati 

jegyzőkönyvek dokumentumai. 

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” az eljárás során adott HE/NEF/0966-2/2022. számú szakmai véleményt a hiánypótlást 

követően is fenntartom, indokolását kiegészítve.  

 

Szakmai véleményem kialakításához 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, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 24. § (3) 
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bekezdésében, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. §-ában, 8. § 

c) pontjában, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről 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 5. § (2), 7. § (1)-(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 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 teljeskörű 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.” 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/4307-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában 

az egységes környezethasználati engedély kiadásához tett előírásait az alábbiakkal indokolta. A 

hiánypótlást követően kiadott 35500/6923-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az 

indokolását változtatások nélkül fenntartotta. 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/0100-7/2022. számon megkereste Igazgatóságomat az 

NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 

19.) részére, az Eger 10536/5 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítási 

tevékenységre vonatkozó teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában, a telephelyen végzett 

nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati 

engedélybe foglalandó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában, szakhatósági állásfoglalás 

megadása céljából. 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály megkereséséhez dokumentációt nem csatolt, annak 

hozzáférhetőségét a Főosztály internetes oldalán biztosította. A felülvizsgálati dokumentációt és ahhoz 

benyújtott hiánypótlást a GEON system Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4. em. 1.) készítette 

GEON-185/2022. munkaszámon 2022. márciusi keltezéssel, illetve 2022. április 13-ai keltezéssel. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3. alpontja alapján az előzetes vizsgálati, 

környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése, 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, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 

valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve 
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határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység 

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

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék 

előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) 

szakkérdése annak elbírálása,hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező 

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

védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-

e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata. 

Az engedélyezési dokumentáció alapján megállapítható: 

Engedélyes az Eger 10536/5 hrsz. alatti telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítása 

(komposztálás) vonatkozóan, HE-02/KVTO/04119-2/2017. számon módosított, HE-02/KVTO/00894-

20/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje: 

2022. április 30. 

Engedélyes, mivel a tevékenységét tovább kívánja folytatni, a meghatalmazottjaként eljáró GEON 

System Kft. (3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4. em. 1.) az általa elkészített felülvizsgálati dokumentáció 

megküldése mellett az egységes környezethasználati engedély és a belefoglalt hulladékgazdálkodási és 

levegőtisztaság-védelmi engedély megújítását kérelmezte a Környezetvédelmi Hatóságtól. 

Az alapeljáráshoz az Igazgatóság 35500/2254-1/2017. ált. számon adott szakhatósági hozzájárulást. 

A tevékenység leírása: 

A komposztáló telepre beszállítandó szerves hulladék parkfenntartási zöldhulladékból, a szelektíven 

gyűjtött lakossági biohulladékból, valamint az élelmiszeriparban és könnyűiparban keletkező egyéb 

komposztálható hulladékból tevődik össze. A technológia célja a beszállított nem veszélyes hulladékok 

komposztálása, termékké történő hasznosítása. 

A kezelésre átvenni kívánt hulladékok együttes mennyisége maximum 2 200 t/év. 

A beérkező hulladékok előkezelő téren egyidejűleg tárolható mennyisége: 1 440 m
3
. 

- zöldhulladékok: 720 tonna 

- egyéb szerves hulladék: 864 tonna 

„A telephely az Eger Déli Ipari Park belterületén helyezkedik el, É-i oldalát kerítés határolja, D-i oldalán a 

terület hosszanti oldalával párhuzamosan egy patak folyik, mely az Eger-patakba csatlakozik.” 

„A telephely vízellátással nem rendelkezik, a tevékenység vízfelhasználással nem jár.” 

„A telephelyen kommunális szennyvíz nem keletkezik. A kialakított komposztáló felület egy egyoldali 

lejtésű aszfaltfelület. A felület olyan esésviszonyokkal lett kialakítva hogy az ezen összegyűlő vizeket a 

térburkolat É-ÉNy-i pereme mentén épült burkolt medrű árokba vezesse. Az összegyűlt csurgalékvíz a 

8,5 méterenként, előregyártott surrantó elemekből kialakított elvezetőkön keresztül jut a csurgalékvíz 

elvezető árokba. Az intenzív komposztálási folyamat során keletkező csurgalékvíz egy hordalékfogó 

aknán és egy csurgalékvíz átemelő aknán keresztül, a csurgalékvíz nyomóvezetéken a telephelyen 

létesült csurgalékvíz medencéjébe kerül. 

A csurgalékvíz medence és az aknák csurgalékvízzel érintkező felületei HDPE fóliával szigeteltek. 
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A technológiában felhasznált vízmennyiség a komposztálandó nyersanyag minőségétől függ. A 

komposztálás feltétele a megfelelő víztartalom biztosítása, ezért alkalmanként – szükség szerint-a 

komposztálandó anyagot nedvesíteni kell. Nedvesítéshez csurgalékvizet használnak fel, melyet a 

visszalocsoló hidránsokon keresztül juttatják a komposzt prizmákra. A felesleges többletvizet tengelyen 

elszállítják.” 

„A területre hulló szennyezetlen csapadékvizeket a komposztáló telep ÉK-i oldala mentén vezetett burkolt 

medrű árok vezeti el terület déli oldalán lévő vízfolyásba. 

A felszín alatti vizek állapotának nyomon követésére a telephelyen 2 db monitoring kút létesült (F-3 és F-

4 monitoring kút). A kutak üzemeltetése révén állandó megfigyelés alatt tartható a felszín alatti vizek 

minősége.” 

„A komposztáló telepen a vizsgált időszakban a tevékenység végzéséből adódóan környezetet érintő 

rendkívüli esemény nem történt.” 

„A területen korábban veszélyes hulladék komposztálási tevékenységet végeztek. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a felszín alatti vizekben (talajvíz) "B" szennyezettségi határérték 

feletti komponens néhány esetben kimutatható a monitoring kutaknál. Az ammónium és arzén 

komponensek határérték túllépése már az alapállapot felvétel során jelen voltak. Eseti jelleggel a nitrát, 

klórbenzol, hexaklórbenzol, valamint TPH komponensek esetén volt tapasztalható „B” szennyezettségi 

határértéket meghaladó vizsgálati eredmény. Ezen felül a szulfát komponens esetében volt tapasztalható 

határérték túllépés, azonban megállapítható, hogy az utóbbi években a túllépés mértéke jelentősen 

kisebb, mint korábban. Ahogyan azt a diagramok is szemléltetik, az említett komponensek esetében 

(kivéve ammónium) a határérték túllépések mértéke csökkenő tendenciát mutat.” 

Összefoglaló értékelés, javaslatok 

„A tevékenység hatásai jórészt semlegesek, a technológia csak csekély mértékű többletterhelést jelent a 

telephelyen korábban is folytatott hulladékkezelési tevékenységhez viszonyítva. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a telephelyen végzett tevékenység a környezetvédelmi szabályok, 

előírások, illetve az üzemeltetési szabályzatban foglaltak fokozott betartásával tovább folytatható, 

azonnali beavatkozásra nincs szükség.” 

Az ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. – 3465 

Tiszabábolna, Fő út 113. – engedélyes részére kiadott, az Eger 10536/5 hrsz.-ú ingatlanon 

komposztálótér csapadékvíz és csurgalékvíz-elvezetésére és monitoring kutakra vonatkozó 

35500/11132-12/2017.ált. módosított 35500/10705-11/2016. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt 

2019. március 31-ig volt érvényes (Vízikönyvi szám: Eger/838.). 

A terület nagyvízi medren kívül található, azonban az Eger, Déli vízmű kútjainak a hidrogeológiai „B” 

védőterületén helyezkedik el, melyet hatóságom 35500/2375-21/2016. ált. számú határozatában jelölt ki. 

Az ingatlan a felszín alatti vizek védelméről szóló mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozóan 

VITUKI által összeállított szennyeződés érzékenységi térkép alapján „fokozottan érzékeny” területen 

helyezkedik el. 

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint e rendelet alkalmazásában: komposztáló 

telep: olyan hulladékhasznosító létesítmény, ahol a biológiailag lebomló hulladék komposztálását végzik. 

Továbbá a 22. § (2) bekezdése szerint a komposztáló telep területi egységeinél a csurgalék- és 

csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott területet kell kialakítani, 



38 

22. § (4) bekezdése szerint a komposztáló telepen biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő 

elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert. 

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM 

rendelet (továbbiakban Rendelet) 5. § (2) bekezdése szerint a biohulladék-kezelő telep kialakításának 

feltételeit - a külön jogszabályban foglaltakon túl - az e rendelet 2. számú melléklete határozza meg. 

A Rendelet 2. számú melléklet 2. pontja szerint a komposztáló telep három területi egységénél - 

előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér - biztosítani kell a csurgalékvíz földtani közegbe való 

bejutását megakadályozó burkolattal ellátott terület kialakítását és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését. 

A Rendeletben hivatkozott külön jogszabály, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének 

megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében 

tevékenység 

a) végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető 

anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az 

engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható; 

b) a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség 

szerinti megőrzésével végezhető; 

c) nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) 

szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció, továbbá az (E) 

egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetében a (D) kármentesítési célállapot 

határérték jellemez, kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet; 

d) nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag 

koncentrációk jelentős és tartós emelkedését; 

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. 

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 alapján tettem. 

Előírásaim betartása esetén a komposztáló üzemeltetése mind a felszíni és felszín alatti vizek, mind 

pedig az ivóvízbázis védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel és nem gyakorol számottevő 

hatást a mederfenntartásra sem. 

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3. alpontja és 

1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg. 

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

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

illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.” 

 

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatosan nyilatkozatot nem 

tett. 
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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 fentiek alapján, a benyújtott és kiegészített dokumentációban foglaltak, illetve a szakhatósági 

állásfoglalások figyelembevételével Engedélyes részére, az Eger, 10536/5 hrsz. alatti telephelyen 

történő nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálás) tevékenységre vonatkozóan az 

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, 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. 

 

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 határozat 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. 
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A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

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

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.  

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

 

Kapják: ügyintézői utasítás szerint 
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