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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

(Khvr.) 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré 

teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00557/2020. 

 

Az ügy tárgya: Halmajugra 07/21 és 07/48 hrsz. alatti ingatlanon folytatott nem veszélyes hulladék 

hasznosítási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

 

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

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást a HE/KVO/00557-23/2020. számú határozatával lezárta.  

 

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

 

I. A Geosol Kft. (3273 Halmajugra, Külterület 07/130; KÜJ: 101836777) – mint Engedélyes – Halmajugra 

07/21 és 07/48 hrsz. alatti (G1) telephelyén (KTJ: 101685730) végzett nem veszélyes hulladékok 

hasznosítási tevékenységére – beleértve a hasznosításra irányuló tevékenységek összességét is – 

vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak 

szerinti  

felülvizsgálatát 

 

az Envicare Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 6.) által készített környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációban és annak kiegészítésében foglaltak alapján 

 

jóváhagyom. 

 

II. Ezzel egyidejűleg a HE-02/KVTO/00013-6/2017. HE-02/KVTO/05013-4/2017, HE-02/KVTO/04391-

11/2018, HE-02/KVTO/00817-11/2019. és HE-02/KVTO/04270-11/2019. számokon módosított, 
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9122-13/2015. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban alaphatározat) az 

alábbiak tekintetében módosítom: 

 

a) Az alaphatározat I. fejezet 4. bekezdését törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

A termék-előállítás (ATAMIX-1, -3) során hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége: 

117 500 t/év. 

 

b) Az alaphatározat I. fejezet 2) A) pont 2. bekezdését törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

Megosztás termék típusonként – ATAMIX-1 : 87 500 t/év;  

 – ATAMIX-3 : 30 000 t/év. 

 

c) Az alaphatározat I. fejezet 2) A) pont Az SRF termékek minőségellenőrzése rész a), b), c) pontjait 

törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

a) A termék megnevezése: ATAMIX-1 Szilárd alternatív tüzelőanyag ipari felhasználásra / műanyag, 

papír 

Tanúsítvány száma: C – 1184174 

A Tanúsítványt kiállító szervezet neve: ÉMI-TÜV SÜD Kft. 

A Tanúsítvány érvényessége: 2021. 09. 20. 

A termék osztályba sorolása: NCV(ar) 4, Cl 2, Hg 2 

 

b) A termék megnevezése: ATAMIX-3 azonosító jellel ellátott, előkezelt kommunális hulladékból és 

szennyvíziszapból és egyéb éghető anyagból készült alternatív tüzelőanyag ipari felhasználásra 

Tanúsítvány száma: C – 1184174 

A Tanúsítványt kiállító szervezet neve: ÉMI-TÜV SÜD Kft. 

A Tanúsítvány érvényessége: 2022. 01. 15. 

A termék osztályba sorolása: NCV(ar) 4, Cl 2, Hg 2 

 

d) Az alaphatározat I. fejezet 2) B) b) alpont Utóaprítók bekezdés után az alábbi új bekezdést 

rögzítem: 

Utóválogatás: 

A 3b70 jelű szállítószalag megbontásával egy mágneses dobszeparátorból, rázóasztalból és 

örvényáramú szeparátorból álló kombinált berendezéssel a fémek nagyobb arányú leválasztását 

végzik. 

 

e) Az alaphatározat rendelkező részének I. fejezet 3) A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, 

igénybevétele pontjából a Levegőbe történő kibocsátás fejezet Diffúz légszennyező forrás részt 

törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

Diffúz forrás: 

A NIHOT SDS típusú légosztályozó berendezés leválasztja a nem éghető anyagok döntő részét (nem 

mágnesezhető fémek, kő, porcelán, cserép stb.). A légosztályozóba bemenő anyagot (hulladék) egy 

behordó szalag juttatja a forgódobos elválasztóba. A forgódobos elválasztó levegő segítségével 

könnyű és nehéz frakciókra választja szét az anyagokat, melynek során a nehéz frakció a nehéz 

hulladék szállítószalagra, a könnyű frakciójú hulladék az expanziós téren keresztül a könnyű szállító 
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szalagra kerül. A légáram egy zárt rendszerben kering, így kis mennyiségű porkibocsátással lehet 

számolni. Az esetlegesen kikerülő por kezelésére külön berendezés került telepítésre. A 

szűrőberendezés leválasztási hatásfoka > 98 %. A zsákos porszűrő által leválasztott por a portároló 

tartályokba kerül, ahonnan az időszakos telítődés esetén a leválasztott port stabilizálva, az aprított 

hulladékhoz hasonlóan energetikai hasznosításra feladják a Mátrai Erőmű felé. A feladás a technológia 

elején a hulladékhoz adagolva történik. 

A porelszívó környezetbe történő kivezetése a D2 jelű diffúz légszennyező forráson keresztül történik. 

 

D2 diffúz forrás adatai 

Kibocsátás magassága (m) 3,4 

Forrás kibocsátó felülete ( m
2
) 0,5 

Kibocsátási keresztmetszet 

(mm) 
1000 

Leválasztási hatásfok (%) 98 

 

A 2018-ban és 2019-ben a leválasztott pormennyiség, a leválasztó berendezés üzemideje, kibocsátó 

felülete, valamint a leválasztás hatásfoka alapján, a diffúz forrás számított porkibocsátása 2 mg/m
2
, 

valamint 1,8 mg/m
2
 volt. 

 

f) Az alaphatározat rendelkező részének I. fejezet 3) A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, 

igénybevétele pontjából a Levegőbe történő kibocsátás fejezet Szállítási útvonalak, beszállítás 

részt törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem: 

Szállítás okozta levegőterhelés 

A hulladékok szállítása közúton, 24 tonnás zárt (ponyvával fedett), billenthető, illetve mozgó-platós 

nyerges vontatókkal történik. A telephelyre történő beszállítás során a tehergépkocsi forgalom a 3-as 

számú főútról a visontai leágazásnál lehajtva, továbbhaladva a 24145-ös számú úton, majd az 

Erőmű üzemi útján át a G1 telephelyre érkezik. 

 

A felülvizsgálati időszak alatti G1 telephelyre történő átlagos tehergépjármű elhaladás: 

 

Év Tehergépjármű elhaladás/nap 

2015. 20 

2016. 30 

2017. 28 

2018. 20 

2019. 28 

 

D2 diffúz forrás 

üzemideje (h) 

Leválasztott por 

(kg/év) 

2018 2846 531,02 

2019 2984 481,44 
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A G1 telephelyi összes technológia (termék-előállítás, hulladékkezelés) engedélyezett kapacitása 

300.000 t/év. Az ehhez kapcsolódó szállítási volumen, egy évben 285 szállítási nappal és 24 t 

teherbírású gépjárművekkel számolva 88 gépjármű elhaladás/nap. 

 

A felülvizsgálati időszak alatt egyik évben sem érte el a beszállított hulladék mennyisége a G1 

telephelyre engedélyezett 300.000 t/év kapacitást.  

 

g) Az alaphatározat rendelkező részének I. fejezet 3) A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, 

igénybevétele pontjából a Hatásterület fejezetben foglaltakat törlöm és helyette az alábbiakat 

rögzítem: 

A környezeti levegő minőségére gyakorolt hatások vizsgálatánál, a légszennyező anyagok terjedésével 

kialakuló immissziós állapotot, a szennyező anyagok terjedését befolyásoló tényezők, illetve az 

alapállapot határozza meg. 

 

Szállítás közvetett hatásterülete: 

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban szereplő közvetett hatásterület meghatározására szolgáló 

számításoknál a 24145. számú bekötőút szállítással érintett Halmajugra területénél lévő szakaszát 

vizsgálták. 

 

Bemutatásra került az útszakasz, mint vonalforrás jelenlegi – a háttérterheléssel, illetve a felülvizsgálati 

időszakban meghatározott G1 telephely tevékenységéhez köthető átlagos tehergépjármű-elhaladással 

számított – hatásterülete.  A számítás alapján megállapítható, hogy a felülvizsgálati időszak alatt a G1 

telephely átlagos szállítási tevékenységének a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában 

meghatározott a) feltétel [az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-

ánál nagyobb] szerinti közvetett hatásterület NOx vonatkozásában az úttest középvonalától számított 

15 méter. 

 

Bemutatásra került továbbá a G1 telephely maximális (300.000 t/év) szállítási kapacitás kihasználása 

mellett számított közvetett hatásterület is. A számítás alapján a G1 telephely maximális szállítási 

kapacitásának kihasználása mellett a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában 

meghatározott a) feltétel [az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-

ánál nagyobb] szerinti közvetett hatásterület NOx vonatkozásában az úttest középvonalától számított 

19 méter. 

 

A számítások alapján megállapítható, hogy a maximális (300.000 tonna/év) szállítási kapacitás 

kihasználtsága mellett kialakult közvetett hatásterület nem érint védendő ingatlanokat. Az 

egészségügyi határértékek nagy biztonsággal teljesülnek. 

 

A telephelyen folytatott tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete: 

A telephelyen üzemelő engedélyköteles D2 jelű diffúz forrás közvetlen hatásterülete a levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 12c. c) pontja szerint a felületi forrás köré írható 2 

méter sugarú körön belül van.  

A szállópor maximum koncentrációja (3,77 μg/m
3
) a D2 forrástól 1 m távolságban, az egészségügyi 

határérték (50 μg/m
3
) 7,5%-ának megfelelő koncentrációban alakul ki. 

A D2 jelű diffúz forrás hatásterülete nem tekinthető számottevőnek. 
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h) Az alaphatározat rendelkező részének I. fejezet 4) Kibocsátási határértékek: Levegőtisztaság-

védelmi kibocsátási határértékek pontban rögzítetteket törlöm és helyette az alábbiakat 

rögzítem: 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet [továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 1. 

melléklet 1.1.3.1. pont (7. pontja) szerint a betartandó imissziós 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 

 

i) Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások: fejezet A.) Üzemelés idejére vonatkozó 

előírások pontjának Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírások részében rögzített 

előírásokat törlöm és helyettük az alábbi előírásokat rögzítem: 

1. A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a levegőterhelés ne haladja meg a 

levegőterheltségi szint határértékeit. 

2. A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg 

kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást. 

3. A gépeket, berendezéseket rendszeresen karban kell tartani, a porzsákokat cserélni szükséges, 

ha már leválasztási hatásfokuk nem megfelelő. 

4. A munkagépeknek, és a szállítójárműveknek meg kell felelnie a környezetvédelmi előírásoknak, 

csak megfelelő műszaki állapotban levő járművek alkalmazhatók. 

5. Fokozott figyelmet kell fordítani a szállítási, lerakási, tárolási technológiákra, a munkafegyelem 

betartására. 

6. A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas 

legyen arra, hogy a lakosságot zavaró légszennyezés ne érje. A tevékenységből adódó 

lakosságot zavaró levegőszennyezés esetén a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi 

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

(XII. 23.) Korm. rendelet) 35. § (1) a)-b) bekezdései alapján a tevékenységet korlátozza, 

felfüggeszti, vagy megtiltja, valamint az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység 

esetén a Khvr. 26. § (4) bekezdését - bírság megfizetése, intézkedési terv készítése, valamit 

környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése – alkalmazhatja. 

7. A diffúz kiporzás elkerülése érdekében a telephely területének rendszeres pormentesítését el kell 

végezni. 

 

j) Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások: fejezet A.) Mérésre, nyilvántartásra és 

adatszolgáltatásra vonatkozó előírások pontjának 1, 2, 3 és 4. előírást törlöm és helyette az 

alábbiakat rögzítem: 

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

tárgyévet követő március hó 31-ig a Környezetvédelmi Hatóságnál a levegő védelméről szóló  

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31.§ (2) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti 

adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. 
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2. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi 

alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon 

belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

 

k) Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások: fejezet A.) Üzemelés idejére vonatkozó 

előírások pontjának Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások részében rögzített 

előírásokat törlöm és helyettük az alábbi előírásokat rögzítem: 

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

technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének 

lehetőségét.   

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

rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. 

3. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, 

munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók. A szállításhoz, mozgatáshoz használt járműveknek, 

eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból 

egyaránt alkalmasnak kell lenniük az anyag sajátságainak megfelelő, a környezet 

veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére. 

4. A szennyező anyagok valamint a technológiában felhasznált anyagok tárolása, szállítása csak 

megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, 

műtárgyakban lehetséges.  

5. A műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt 

hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni. 

6. Az engedélyes egészítse ki a benyújtott alapállapot jelentést a G1 telephelyre vonatkozó 

(Halmajugra 07/21 és 07/48 hrsz.) felszín alatti víz és földtani közeg állapotának bemutatásával. A 

kiegészítés benyújtási határideje: 2020. november 30. 

7. Az Engedélyes a Khvr. 22. § (10) bekezdése szerint köteles monitoringot végezni. 

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

káresemény, havária esetén 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. 

9. A működés során bármely okból bekövetkező haváriáról, környezetet érintő rendkívüli 

eseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak 

elhárítására megtett intézkedésről 12 órán belül értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot. 

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

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi 

Hatóság határozata alapján szükséges a tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján 

végzett kármentesítés végrehajtása. 

 

 

 



 7 

l) Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások: fejezet A.) Üzemelés idejére vonatkozó 

előírások pontját az alábbiakkal egészítem ki: 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírások: 

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

rendelet (továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján: „Tilos a 

védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.” 

2. A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés alapján amennyiben a zajforrás 

üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 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 és egységes környezethasználati engedélybe foglalása iránti kérelmet kell 

benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

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

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

bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak. 

 

m) Az alaphatározat II. B) pontjában szereplő Közegészségügyi hatáskörben tett előírások részben 

a 10. előírást az alábbiakkal egészítem ki: 

A területen lévő ivóvíz létesítmények védelmét biztosítani szükséges. Földbe fektetett vízvezetéknél a 

védősáv határa a vezeték felett a földfelszínig, alatta 1 m mélységig, kétoldalt 2-2 m távolságig terjed. 

 

n) Az alaphatározat II. B) pontjában szereplő Közegészségügyi hatáskörben tett előírások részt az 

alábbi új előírásokkal egészítem ki: 

16. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyaggal, illetve 

veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi 

egészséget ne veszélyeztesse. Foglalkozásszerűen végzett tevékenységhez rendelkezni kell:  

- annak bejelentését/regisztrációját igazoló dokumentummal – a telephely vonatkozásában,  

- minden felhasznált veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával,  

- a tevékenységre vonatkozó kockázatbecslési-kockázatkezelési dokumentációval.  

17. A tevékenység környezethasználata során a talajt, a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a 

levegőt nem szennyezheti olyan mértékben, amely környezet-egészségügyi szempontból 

veszélyeztetést okoz. Törekedni kell a humán egészségi kockázatok elkerülésére, 

minimalizálására. 

 

o) Az alaphatározat rendelkező részének IV. fejezetében szereplő táblázat 2, 5. és 6. sorát törlöm, 

és helyette az alábbiakat rögzítem: 

175 000 t/év nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére (aprítás, válogatás, keverés, 

homogenizálás) vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély 

2025. augusztus. 31. 
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200 000 t/év nem veszélyes hulladékok 

előkezelésére (válogatás, keverés, 

kondícionálás) vonatkozó hulladékgazdálkodási 

engedély 

2025. augusztus. 31. 

levegőtisztaság-védelmi engedély  2025. augusztus. 31. 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6010-1/2020. ált. számon kiadott 

szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység folytatásához hozzájárult. 

 

IV. A módosítás a 9122-13/2015. számú alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti. Az alaphatározat 

egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozat kizárólag a 9122-13/2015. számú alaphatározattal 

együtt érvényes. 

 

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

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

rendelet) 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 levegőtisztaság-védelmi engedély 

(150 000,- Ft) illetve a két hulladékgazdálkodási engedély (2 x 150 000,- Ft) díjának összege, azaz 

összesen 1 200 000,- Ft, amely Engedélyest terheli és általa befizetésre került. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

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

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

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (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. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Engedélyes a Halmajugra 07/21 és 07/48 hrsz. alatti (G1) telephelyén (KTJ: 101685730) végzett nem 

veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenységét – beleértve a hasznosításra irányuló tevékenységek 

összességét is – a HE-02/KVTO/00013-6/2017. HE-02/KVTO/05013-4/2017, HE-02/KVTO/04391-

11/2018, HE-02/KVTO/00817-11/2019. és HE-02/KVTO/04270-11/2019. számokon módosított, 

9122-13/2015. számú egységes környezethasználati engedély alapján végzi. Az engedély érvényességi 

ideje: 2030. augusztus 31. 
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A kötelező ötéves felülvizsgálat okán Engedélyes meghatalmazottja 2020. június 9-én a felülvizsgálati 

dokumentáció megküldése mellett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatását kérelmezte a 

Környezetvédelmi Hatóságtól. 

 

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerint „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az 

Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló 

határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy 

legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 

szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során 

a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az 

engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb 

technikakövetkeztetést felhasznál.” 

 

A benyújtott kérelem alapján 2020. június 10. napján tárgyi tevékenységre vonatkozóan 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, 

tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges. Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése 

értemében HE/KVO/00557-5/2020. számon, függő hatályú döntést hoztam. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (4) bekezdés figyelembevételével közleményt helyeztem el 

a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján, 

továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. Ezzel egyidejűleg a Khvr. 21. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján közzététel céljából a kérelmi dokumentációt és a közleményt megküldtem a 

tevékenység telepítési helye szerint illetékes jegyzőnek, illetve a feltételezhetően érintett település 

jegyzőjének a közleményt. 

 

A közlemény kifüggesztésének időtartamán belül és az eljárás folyamatban léte alatt a tevékenységgel 

kapcsolatban észrevétel nem érkezett a Környezetvédelmi Hatósághoz. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy Engedélyes az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg az 

eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését nem igazolta, továbbá hogy a kérelem hiányos, mert 

nem tartalmazta az ATAMIX termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványokat és a minősítési eljárás 

részletes leírását, a hulladékok telephelyre történő beszállításának levegőtisztaság-védelmi szempontú 

részletes bemutatását, és a G1 telephelyre vonatkozó alapállapot jelentést. 

 

Az Ákr. 44. § -a kimondja: „Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az 

eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett 

- ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - egy ízben hiánypótlásra hívja fel a 

kérelmezőt.” Az Ákr. 63-65. §-a értelmében a hatóság a tényállás tisztázása érdekében iratot, 

nyilatkozatot kérhet. 

 

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a HE/KVO/00557-13/2020. számú végzésben 

hiánypótlásra és nyilatkozattételre hívtam fel Engedélyest. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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Engedélyes a megbízottja útján az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot és az 

alternatív tüzelőanyagokra (ATAMIX-1 és ATAMIX-3) vonatkozó minősítő iratok másolatát határidőben 

megküldte, illetve a minősítés folyamatáról leírást küldött. Egyben nyilatkozott arról, hogy az ATAMIX-2 

tüzelőanyag előállítása nem történik a telephelyén és érvényes tanúsítvánnyal sem rendelkezik annak 

minősítésére. A hiánypótlásként benyújtott dokumentáció a Halmajugra 07/21 és 07/48 hrsz. alatti (G1) 

telephelyre vonatkozó alapállapot-jelentést illetve a hulladékok G1 telephelyre történő beszállításával 

kapcsolatos részletes levegőtisztaság-védelmi szempontú fejezetet nem tartalmazott. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/B.§ (1) bekezdése 

értelmében „az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben szabályozott 

közigazgatási hatósági ügyekben hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye”. Ennek 

alapján Engedélyest a HE/KVO/00557-20/2020. számú végzésben ismételten hiánypótlásra szólítottam 

fel, melynek 2020. 08. 12-én a hiányzó dokumentumok megküldésével eleget tett. 

 

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

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

rendelet) 31.§ (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában illetve a 8. 

számú melléklet I. táblázat 2. 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 illetve az 

1. melléklet 19. táblázat 60. és 61. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan megkértem 

az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

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

következő döntéseket hozhatja: 

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes 

környezethasználati engedélyt, vagy 

b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a 

tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket. 

 

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

szerint döntöttem és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően a Geosol Kft, mint engedélyes 

részére 9122-13/2015. számon kiadott és HE-02/KVTO/00013-6/2017. HE-02/KVTO/05013-4/2017, HE-

02/KVTO/04391-11/2018, HE-02/KVTO/00817-11/2019. és HE-02/KVTO/04270-11/2019. számokon 

módosított egységes környezethasználati engedélyt a beérkezett szakhatósági állásfoglalások és 

szakvélemények figyelembevételével módosítottam az engedély egyéb rendelkezéseinek változatlanul 

hagyása mellett. 

 

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

jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell 

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

jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.  

 

Jelen engedélybe a külön szakági engedélyeket is belefoglaltam, tekintettel arra, hogy az érintett 

területen a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási és levegőtisztaság-

védelmi szempontból engedélyköteles tevékenységet végeznek. 
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Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi 

idejét a Ht. 79.§ (1) bekezdése alapján, a levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét a 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 25.§ (5) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) 

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

a Khvr. 20.§-a, 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján, a 11. melléklet figyelembevételével, az Ákr. 80. 

§ (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam meg. 

 

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

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

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

FM rendelet 3. számú mellékletének 4, 10.1. és 10.3. pontja alapján állapítottam meg. 

 

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

hogy az ügyintézési határidőt megtartotta. A függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

 

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

 

A határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján közhírré teszem. A határozat 

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

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

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

ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 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. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. 

A közzététel napja: 2020. augusztus 13. 

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

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

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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