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Tárgy: A Halmajugra 07/130 hrsz. alatti (G2) telephelyen történő nem veszélyes hulladék hasznosítási 

tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély 

 

H A T Á R O Z A T  

 

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

részére Halmajugra 07/130 hrsz. alatti (G2) telephelyen történő nem veszélyes hulladék hasznosítására 

(alternatív tüzelőanyag előállítás) – és az azt megelőző előkezelési tevékenységekre – vonatkozóan az 

 

egységes környezethasználati engedélyt 

megadom. 

 

A technológiában kezelhető nem veszélyes hulladékok engedélyezett mennyisége: 

Nem veszélyes hulladék előkezelés (válogatás, keverés, homogenizálás): 300 000 t/év 

ATAMIX-1 tüzelőanyag előállítás: 70 000 t/év 

ATAMIX-3 tüzelőanyag előállítás: 50 000 t/év 

Az ATAMIX-3 előállításához kapcsolódó nem veszélyes hulladék előkezelés (szennyvíziszap szárítás): 

60 000 t/év 

 

Az egységes környezethasználati engedély 2031. december 31-ig érvényes. 

A kötelező felülvizsgálat időpontja: 2026. december 31. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt hulladékgazdálkodási engedélyek (nem veszélyes 

hulladék hasznosítás, nem veszélyes hulladék előkezelés) érvényességi ideje: 2026.december 31. 

 

1. Engedélyes adatai és az engedélyezett tevékenység paraméterei: 

Név: GEOSOL Kft. 

Székhely: 3273 Halmajugra, külterület 07/130. hrsz. 

KSH azonosító: 13714789-9003-113-10 

KÜJ: 101836777 
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Telephely címe: 3273 Halmajugra 07/130. 

Helyrajzi szám: Halmajugra 07/129., 07/130. hrsz. 

Területi besorolás: 07/130. hrsz.: kivett beépített terület, 

 07/129. hrsz.: kivett üzem 

KTJ: 102385084 

A telephely súlyponti EOV koordinátái (m): Y: 725.850; X: 271.840 

 

1.1. Fő tevékenység: hulladék újrahasznosítása TEÁOR: 3832 

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

NOSE-P kód: 105.14 

SNAP-2 kód: 0910 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. melléklet szerinti besorolás: 

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; bb) hulladék előkezelése égetés vagy 

együttégetés céljából. 

 

1.2. Technológiai leírás: 

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

(továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjainak megfelelően: 

Előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet 

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

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

egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a 

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

gazdaságban betölthesse 

Hulladékkezelési kódok meghatározása: 

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási 

műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján: 

R1b Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként 

használnak fel 

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

művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például 

az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, 

szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)  

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 

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

29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján: 

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) 
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E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 

E 02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) 

E 02 – 11 kondicionálás 

E 02 – 16 keverés 

 

1.2.1. Nem veszélyes hulladék hasznosítás (SRF tüzelőanyag) technológiai leírása: 

 

ATAMIX-1 előállítása: A technológia során a felhasználás céljából a G2 telephelyre beérkező 

szállítmány (aprított nem veszélyes hulladék) fogadása során szemrevételezéssel és helyszíni 

mérésekkel (DELTA XRF kézi analizátor) ellenőrzik a beérkező anyag minőségét, elsősorban a max. 1% 

megengedett fém és inert idegen anyag-tartalom meghatározása céljából. A szállítmányt ezt követően 

zárt csarnokban, fogadó bunkerben tárolják. A bálázott anyagot bálabontást követetően terítik és tárolják 

a bunkerben, ahol a különböző anyagtípusok keverednek, homogenizálódnak. A keverékhez ezt 

követően hozzáadásra kerül az adalékanyag (mészhidrát). A késztermék alapanyag specifikációt 

követően kerül előállításra az eltérő megrendelői igények alapján. A hulladék előkezelése során 

keletkező, kiválogatott mágnesezhető fémhulladékot 7 m
3
-es konténerben gyűjtik össze, majd a 

megfelelő jogosultságokkal rendelkező hulladékkezelő cég számára kerülnek átadásra. 

Az előállított terméket zárt szállítószalagon továbbítják a csillagrostába. A csillagrosta feladata a minőségi 

beállítási, homogenizálási, keverési feladatok ellátása annak érdekében, hogy a szállítószalagra ne 

kerülhessenek hasznosításra alkalmatlan anyagrészek. 

A gyártási folyamat végén az üzemi technológiában a szállítószalagok közti átadási pontoknál akkreditált 

mintavételre alkalmas mintavételi hely került kialakításra, ahol folyamatosan nyomon lehet követni a 

gyártott termék minőségét. 

A késztermék jellemzése és osztályozása az MSZ EN 15359:2012 szabvány előírásai szerint történik. Az 

előállított terméket egy 474 m hosszú 3000 mm átmérőjű csőszalagon keresztül továbbítják felhasználás 

céljából az MVM Mátra Energia Zrt. (a továbbiakban: Erőmű) felé. A csőszalag végpontja az Erőmű K2 

szénszállító szalagjához csatlakozik. Az ATAMIX-1 alternatív tüzelőanyag termék előállítása céljából 

hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége: 70.000 t/év. 

ATAMIX-3 előállítása: Az ATAMIX-3 előállításához egy év alatt kezelni kívánt szennyvíziszap maximális 

mennyisége: 60.000 t/év, amely a további felhasználás előtt szárítási, víztelenítési folyamaton esik át.  

A mérlegelést követőn a beérkező szennyvíziszapot 100 m
3
-es befogadó silóba ürítik, ahol mintavétel 

történik (kritériumok: 20-25 m/m % szárazanyag tartalom, idegen anyagot nem tartalmazhat). A silóból 

való kilépéskor a kezelt szennyvíziszaphoz max. 2% polimert adagolnak. A szennyvíziszapot szűrőszövet 

és forgódob segítségével víztelenítik. A távozó víz, a technológiai vizek összegyűjtése után a 

megtisztítására szolgáló mikro-szűrőbe, míg az iszap a szűrőfelületről a szállítószalagra kerül a kaparó 

egység segítségével kb. 45-50% szárazanyag-tartalommal. A szállítószalagon történik a mészhidrát 

adagolása (max. 0,1%), majd a szennyvíziszapot egy 7 m
3
-es tároló konténerbe helyezik. 

Az ATAMIX-3 termék előállítását nem veszélyes, átlagosan 50% nedvesség-tartalmú szennyvíziszap 

alapú hulladékok és átlagosan 20% nedvesség-tartalmú biomassza keverésével, homogenizálásával, 

valamint a mészhidrát megfelelő arányú adagolásával valósítják meg. A fogadó-feladó csarnokban a 

tüzelőanyag termék alkotóit a bunkerbe öntik, majd a mágneses szeparálón, a csillagrostán áthaladva, a 

csőszalagon keresztül továbbítják felhasználásra az Erőmű felé. Az ATAMIX-3 nevű alternatív 

tüzelőanyag termék előállításának mennyisége, azaz a termék előállítás kapacitása: 50.000 t/év. 
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ATAMIX-3 termékhez felhasználható hulladékok megnevezése: 

 

Azonosító kód Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év) 

3 

Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost 
szuszpenzió-, papír-, és kartongyártásból származó 
hulladék   

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

03 03 07  
hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél 
mechanikai úton elválasztott maradék 5.000 

03 03 10  
mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, 
töltőanyag- és fedőanvag-iszap  5.000 

19 

Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizek 
képződésének telephelyén kívül kezelő 
szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz 
szolgáltatásból származó hulladék   

19 06  hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék   

19 06 04  
települési hulladék anaerob kezeléséből származó 
kirothasztott anyag  20.000 

19 08  
szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg 
nem határozott hulladék   

19 08 05  települési szennyvíz tisztításából származó iszap  30.000 

Összesen    60.000 

 

Az SRF termékek minőségellenőrzése: 

A kitárolást követően megtörténik az ISO szabvány szerinti minőség-ellenőrzés. Az SRF termékek 

meghatározásához az MSZ EN 15359:2012 szabvány és egyéb EU szabványok mintavételi hely 

kialakítását, mintavételt, laboratóriumi elemzést és kiértékelést követelnek meg. Ennek megfelelően a 

gyártási folyamat végén az üzemi technológiában a szállítószalagok közti átadási pontoknál akkreditált 

mintavételre alkalmas mintavételi hely került kialakításra, ahol a tevékenységre akkreditált szervezet 

elvégzi a mintavételt. Engedélyes rendelkezik az ATAMIX-1 termékre vonatkozó, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. 

által kiállított 2023. június 10. napjáig érvényes 1585985 számú tanúsítvánnyal, valamint az ATAMIX-3 

termékre vonatkozó 2022. január 15. napjáig érvényes C-1184174 számú tanúsítvánnyal. 

 

1.2.2. Nem veszélyes hulladék előkezelés technológiai leírása: 

A hulladékok fogadása: 

Az ellenőrzött hulladékoknak eleget kell tenniük a kezelhető hulladékok minőségi paramétereinek, 

miszerint maximum 1% fém és inert idegen anyag tartalommal rendelkeznek.  

A megfelelő minőségi paraméterekkel rendelkező szállítmányok a fedett csarnok épületben lévő 240 m
3
 

befogadóképességű fogadó bunkerbe kerülnek leürítésre. A bálázott anyag emelővillás targonca 

segítségével kerül a csarnokba, majd bálabontást követően a fogadó bunkerba, ahol mozgatás során 

szétterül. Az ömlesztett hulladék számára a csarnokon belül, erre a célra kialakított tárolóterület áll 

rendelkezésre, ahonnan homlokrakodó segítségével kerül a fogadó bunkerbe.  

A hulladéknak minősülő tüzelőanyag keverék összeállítása 

A bunkerből a hidraulikus padlóürítő berendezés biztosítja a bunkerbe öntött anyag mozgatását a 

felhordó láncos szalag irányába. A bunkerből érkező anyagot a bordás szállító szalag továbbítja  

a feladótoronyban lévő mágneses vaskiválasztó szalag felé. A mágneses szeparáló szalag  

a hulladékokban fellelhető vas alapú, mágnesezhető fémek kiválasztására szolgál.  
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A mágneses szeparáló és a mágnesdob felől érkező fémhulladékok gyűjtése 7 m
3
-es konténerben 

történik. A kezelésben keletkező fémek a megfelelő engedélyekkel rendelkező hulladékkezelő szervezet 

számára kerülnek átadásra. A mágneses fémleválasztásból kikerülő hulladék (hulladék azonosító kód: 

19 12 02) becsült mennyisége 520 tonna/év. 

A hulladéknak minősülő alternatív tüzelőanyag keveréket szállítószalaggal továbbítják  

a csillagrostába, mely levegőtisztaság védelmi szempontból zártan kialakított berendezés. A csillagrosta 

feladata a minőség beállítási, homogenizálási, keverési feladatok ellátása, a túlméretes szemcsék és 

rögök törése annak érdekében, hogy a csőszállítószalagra - ezáltal az Erőműbe - ne kerülhessenek 

hasznosításra alkalmatlan anyagrészek. 

 

A tüzelőanyag keverék előállítása, feladása az Erőmű felé: 

Az Erőmű felé feladni kívánt tüzelőanyag minőségének, fűtőértékének beállítása (12-15 MJ/kg) a 

különböző fűtőértékű biomassza- és nem biomassza jellegű hulladékok keverésével, homogenizálásával 

valósítható meg. 

A keverés és homogenizálás a bunkerben, a szállítószalagokon és a csillagrostában, a fűtőérték 

beállítása az ismert tulajdonságú hulladékok beszállításának megfelelő ütemezésével és az eddigi 

üzemelési tapasztalatok alapján valósul meg. 

Az Erőmű által meghatározott fűtőérték beállítása után a hulladékok feladásra kerülnek egy 474 m 

hosszú csőszalag segítségével. 

A csőszalag végpontja az Erőmű K2 szénszállító szalagjához csatlakozik. A hulladék keverék előállító 

technológia során nem keletkezik szennyvíz és a levegő terhelése a zárt szalagok és zárt csőszalagon 

történő feladás miatt nem következik be. 

Az előkezelési technológiában a napi átvett és feldolgozott, majd feladott alternatív tüzelőanyag hulladék 

maximális mennyisége 1800 tonna.  

Ezen belül a termékek és a hulladék keverék megfelelő fűtőértékre történő beállítása céljából felhasználni 

tervezett biomassza jellegű hulladékok éves mennyisége maximum 200 000 tonna. 

 

Előkezelhető nem veszélyes hulladékok megnevezése: 

 

Azonosító kód Hulladék megnevezése 

02 

Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, 

erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és 

–feldolgozásból származó 

hulladék 

02 01 

mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, 

vadászat és halászat hulladéka 

02 01 03 hulladékká vált növényi szövetek 

02 01 04 műanyaghulladék (kivéve csomagolóeszközök) 

02 01 07 erdőgazdálkodási hulladékok 

02 02 

hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek 

előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék 

02 02 03 fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok 

02 03 

gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány 

előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és 
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Azonosító kód Hulladék megnevezése 

élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból 

származó hulladék 

02 03 03 oldószeres extrakcióból származó hulladékok 

02 03 04 fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok 

03 
Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír-, és 
kartongyártásból származó hulladék 

03 01 fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék 

03 01 01 fakéreg és parafahulladék 

03 01 05 

faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek 

különböznek 03 01 04-től 

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

03 03 01 fakéreg és fahulladék 

03 03 07  
hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton 
elválasztott maradék 

03 03 08 hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok 

03 03 10  
mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-,töltőanyag- és 
fedőanvag-iszap  

07 Szerves kémiai folyamatból származó hulladék 

07 02 

műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 

07 02 13 hulladék műanyagok 

12 

Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 

származó hulladék 

12 01 

fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 

származó hulladék 

12 01 05 gyalulásból és esztergálásból származó műanyagforgács 

15 

Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok 

(abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 

15 01 

csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékot) 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 03 fa csomagolási hulladékok 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok 

17 

Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt 

földet is) 

17 02 fa, üveg és műanyag 

17 02 01 fa 

17 02 03 műanyag 

19 

Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizek képződésének 
telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari 
víz szolgáltatásból származó hulladék 

19 05 Szilárd hulladék aerob kezelésből származó hulladék  

19 05 03  előírástól eltérő komposzt  

19 09  Ivóvíz vagy ipari víz termelésből származó hulladék  

19 09 04  kimerült aktív szén  
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Azonosító kód Hulladék megnevezése 

19 12 

Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, 

aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladék 

19 12 01 papír és karton 

19 12 04 műanyag és gumi 

19 12 07 fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 

19 12 08 textíliák 

19 12 10 éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 

19 12 12 

egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert 

hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 

 

Az előkezelhető (válogatható, keverhető, homogenizálható) hulladékok összes mennyisége:  

300 000 t/év. 

 

2. Az alkalmazott elérhető legjobb technikának 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 hatálya alá tartozik. 

 

2.1. Általános BAT következtetések: 

2.1.1. Átfogó környezeti teljesítmény: 

BAT 1. Engedélyes ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszert, illetve ISO 14001 szerinti 

környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz hulladék és biomassza előkészítése 

energetikai hasznosításra, alternatív tüzelőanyag termékek előállításra és biomassza kereskedelemre 

vonatkozóan. Az irányítási rendszerek az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által tanúsítottak. A tanúsítvány 2022. 

06. 23-ig érvényes. 

 

BAT 2. Az üzem átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében az összes alábbi technikát 

alkalmazzák: 

 ajánlás alkalmazott technika 

a. 

A hulladék paramétereinek jellemzésére és 
előzetes elfogadására irányuló eljárások 
kidolgozása és végrehajtása 

A hulladékok beszerzését az Engedélyes 
auditált (ÉMI-TÜV SÜD Kft. nyilvántartási szám: 
MS 1024-042/ MS 1024/K-042) 
minőségirányítási rendszere szabályozza. A 
fent említett szabvány szerinti követelményeket 
és irányelveket a beérkezett hulladékoknak 
teljesíteniük kell. A hulladékok szerződött, 
engedélyes partnerek telephelyeiről kerülnek 
beszállításra. A beszállítók vállalták, hogy a 
szerződésben foglalt szigorú minőségi 
követelményeknek megfelelő anyagok kerülnek 
beszállításra. A beszállított anyagok típusa és 
eredete tehát ismert. 

b. 
Hulladékátvételi eljárások kidolgozása és 
végrehajtása 

A tevékenység megkezdése Engedélyes elvégzi 
a beszállított hulladékok kísérő okmányainak 
átvételkori ellenőrzését, a telephelyen telepített 
60 tonna teherbírású közúti hídmérlegen történő 
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 ajánlás alkalmazott technika 

mérlegelését, szemrevételezését, 
nyilvántartásba vételét és kontrollminta 
vételezését. 
A szállítmány nyitásakor szemrevételezéssel 
ellenőrzik a beérkező anyagot. Továbbá klór, 
fém, inert anyag és nedvességtartalom 
meghatározására mintavétel történik. 
Az ellenőrzött hulladékoknak eleget kell tenniük 
a kezelhető hulladékok minőségi 
paramétereinek, miszerint maximum 1 % fém és 
inert idegen anyag tartalommal rendelkeznek. 
A nem megfelelő hulladék szállítmányok 
átvételét elutasítják. 

c. 
A hulladék nyomonkövetési és 
nyilvántartási rendszerének kidolgozása és 
megvalósítása 

A telephelyre érkező hulladékokat 
dokumentálják. A technológiába való be- és 
kilépések alkalmával feljegyzik a mennyiségi és 
minőségi jellemzőket, valamint műszaknaplót 
vezetnek. 

d. A kimeneti teljesítmény minőségirányítási 
rendszerének kidolgozása és 
megvalósítása 

Az alternatív tüzelőanyagok előállítását a 
felhasználó (elsősorban az Erőmű) igényei és 
az MSZ EN 15359:2012 szabvány előírásai 
alapján végzik. 

e. 
A hulladékok szétválogatása 

A technológiában nem alkalmaznak szigorú 
elkülönítést igénylő veszélyes vagy gyúlékony 
anyagokat. 

f. 

A hulladékok kompatibilitásának biztosítása 
keverés, elegyítés előtt 

A keverési arányokat a rendelkezésre álló 
hulladékok függvényében alakítják ki a 
megfelelő fűtőérték (12-15 MJ/kg) elérése 
érdekében. Az alternatív tüzelőanyaghoz 
hozzáadott mészhidrát megköt egyes 
égéstermék komponenseket, ezzel csökkentve 
a levegőbe történő kibocsátásukat. 
A technológiában veszélyes hulladékok 
kezelését nem végzik, továbbá minden 
beérkező hulladékszállítmányból kezelés előtt 
mintát vesznek, vizsgálatokat végeznek. 

g. 

A beérkező szilárd hulladék szétválogatása 

A beérkező hulladékból ellenőrzik a 
fémtartalmat, nedvességtartalmat úgy a 
biomassza, mint a hulladékok esetében, 
valamint a feltételezett PVC tartalmú hulladékot 
kiválogatják, elvégzik a mintavételt, valamint a 
kézi XRF elemanalizátorral az anyagtartalom 
ellenőrzését. 
A technológiában mágneses szeparátorral 
választják le a vastartalmú idegenanyagokat. 

 

BAT 3. 

A termék-előállítási technológiában szennyvíz nem képződik, csupán a szennyvíziszap szárítás során. 

Az itt képződő szennyvíz kezelésre kerül, majd visszaforgatják a technológiába. A technológiához 

nem szükséges (és az átvételi követelményeknek megfelelő) víz a tisztítottvíz-tározó túlfolyóján a 

szennyvízcsatornába, azon keresztül az Erőmű által üzemeltetett szennyvíztisztítóba távozik. 

Amennyiben az átvételi követelményeknek nem felelne meg a víz, azt a Fővárosi Csatornázási 

Műveknek (továbbiakban FCSM) adnák át hulladékként. A felülvizsgálati időszakban nem került 

átadásra hulladékvíz. A G2 telephelyről vízbe történő kibocsátást tehát nem végeznek. 
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A szennyvíziszap szárításkor, a szennyvíziszapból gőzök-gázok szabadulnak fel, amelyek elszívásra 

kerülnek és gázmosóban, illetve biofilterekben tisztítanak. A biofilter tölteteket szükség szerint 

cserélik, csökkentve, illetve megelőzve a levegőbe történő kibocsátást. A telephelyi tevékenységek 

végzése során nem képződik hulladékgáz. 

 

BAT 4. A hulladék tárolásához kapcsolódó környezeti kockázat csökkentése érdekében az alábbi 

technikákat alkalmazzák: 

 ajánlás alkalmazott technika 

a. 

Optimális tárolási helyszín 

A bejövő szennyvíziszapot nem tárolják. A 
silóba beadott anyagot azonnal elkezdik 
feldolgozni a technológiában. 
A szárított szennyvíziszapot a 3 oldalról zárt 
fogadó-feladó csarnokban 7 m

3
-es 

konténerekben tárolják (max. 3 napig). 
A beszállított aprított és bálázott hulladékok 
rövid időn belül feldolgozásra kerülnek. 
Ideiglenes tárolásuk a fogadó-feladó 
csarnokban történik. A csarnokban nyitott 
oldalán beton falat létesítettek, ezzel is gátolva 
a hulladék szétszóródását. 

Csarnokon kívül tárolást nem végeznek. 

b. 

Megfelelő tárolási kapacitás 

A telephelyen egyidejűleg tárolni kívánt 
feldolgozásra váró hulladékok összmennyisége 
nem haladja meg a 3.000 tonnát. 
A tárolt hulladék mennyiségének rendszeres 
ellenőrzése a maximálisan megengedett tárolási 
kapacitáshoz viszonyítva. 

c. 

A tárolóhelyek biztonságos üzemeltetése 

A telephely a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal, Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya által elfogadott 
tárolóhely működési szabályzattal rendelkezik 
(12021-3/2015.). A szabályzatban rögzítettek 
betartásával biztosítják a tárolóhelyek 
biztonságos üzemelését. 
A fogadó-feladó csarnokban elhelyezkedő 
bunkert hőmérsékletjelzővel és tűzjelzővel is 
felszerelték. 

d. A csomagolt veszélyes hulladék elkülönített 

tárolása és kezelése 

Veszélyes hulladékot nem kezelnek, és nem 
tárolnak a telephelyen 

 

BAT 5. A hulladékok beszállítását külső, megfelelő jogosultságokkal rendelkező társaságok végzik. 

Az Erőmű felé történő hulladékátadás zárt szállítószalagon történik, megakadályozva ezzel a 

környezetterhelést. 

A hulladék-kezelési technológiát több éves szakmai tapasztalattal rendelkező alkalmazottak 

üzemeltetik. A tevékenységek elvégzéséhez szükséges munkautasítások rendelkezésre állnak, a 

dolgozók számára hozzáférhetőek. 

A beérkező hulladékokat dokumentálják. A technológiákba való be- és kilépések alkalmával feljegyzik 

a mennyiségi és minőségi jellemzőket, valamint műszaknaplót is vezetnek. 
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2.1.2. Ellenőrzés: 

BAT 6. és BAT 7. 

A G2 telephelyen vízbe történő kibocsátást nem végeznek 

 

BAT 8. Szagkoncentráció mérését a hulladék biológiai kezelése esetén írja elő a BAT, az Engedélyes 

biológiai kezelést azonban nem végez a G2 telephelyen. Bűzkibocsátás a G2 telephelyen a 

szennyvíziszap szárítás során elszívott gáz tisztítás utáni kibocsátása esetén merülhet fel. 

A szennyvíziszap szárítási tevékenységhez kapcsolódó siló, elszívó- és tisztító rendszerhez 

(gázmosó, biofilter) van csatlakoztatva. Hatósági előírás szerint két évente szagméréseket végeznek, 

amelyek alapján megállapítható, hogy a szennyvíziszap kezelő csarnok biofilterei (4 db) a 

szagcsökkentési hatásfokra vonatkozó szakmai követelményeknek megfelelnek. 

Az alternatív tüzelőanyag előállító technológia során - a fedett épületnek és zárt csőszalagnak 

köszönhetően - levegőbe történő kibocsátás lehetősége nem merül fel. A G2 telephelyen az 

előzőekben említett biofiltereken kívül egyéb diffúz- vagy pontforrás nem található. 

 

BAT 9. A telephelyen oldószerek kezelését nem végzik 

 

BAT 10. A telephelyen elvégzett szagmérések alapján megállapítható, hogy a szennyvíziszap kezelő 

csarnok biofilterei a szagcsökkentési hatásfokra vonatkozó szakmai követelményeknek megfelelnek, 

91-96 %-os hatásfokkal üzemelnek. A G2 telephely vonatkozásában bűzkibocsátással kapcsolatos 

lakossági panasz nem volt. 

 

BAT 11. A termék-előállítási technológiában ipari vízfelhasználás nem történik, valamint ipari 

szennyvíz nem képződik, csupán a szennyvíziszap-szárítás (hulladék-előkezelés) során. A felhasznált 

vízmennyiségeket, valamint az Erőműnek átadott szennyvízmennyiségeket folyamatosan rögzítik. 

Az adalékanyagként felhasznált mészhidrát mennyiségét szintén folyamatosan dokumentálják. 

A technológia alapvetően hulladékfogyasztó. A leválasztott hulladékok mennyiségét feljegyzik, amely 

a feldolgozásra kerülő hulladék max. 1 %-át teszik ki. 

Az Engedélyes rendszeresen dokumentálja a technológiai berendezések energiafogyasztását is. A 

Társaság energiairányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, amely megfelel az MSZ EN ISO 

50001:2012 szabvány követelményeinek. 

 

2.1.3. Levegőbe történő kibocsátások: 

BAT 12. Hatósági előírás szerint - amennyiben a technológia üzemel – két évenként szagméréseket 

végeznek a G2 telephelyen. Az olfaktometriás szagmérések alapján készült jegyzőkönyvben 

megállapították, hogy a biofilterek a kezelt levegő kellemetlen, penetráns szagát megváltoztatták, a 

biofilterekből kilépő kezelt levegőnek töltetre jellemző szaga volt, valamint a biofilterek meghatározott 

átlagos szagcsökkentési hatásfoka (91-96 %) nagyobb, mint az elvárt 90 %-os hatásfok. Továbbá a 

kezelt levegő átlagos szagkoncentrációja kisebb, mint 400 SZE/m
3
. 

A technológiai fegyelem betartásával, a feladó berendezés felületeinek, alkatrészeinek gyakori 

tisztításával a bűzkibocsátás elhanyagolható mértékű. 

 

BAT 13. A BAT 10-ben megfogalmazottak szerint a G2 telephelyen a technológia számottevő 

bűzkibocsátással nem jár. Az épületen kívüli szállítószalagok zártak. A csarnokon kívüli ideiglenes 

tárolást sem végeznek, továbbá amennyiben a biofilter töltetek elhasználódnak, azokat kicserélik. 
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BAT 14. A levegőbe történő diffúz kibocsátás, különösen a por, szerves vegyületek és bűz 

kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében az alábbi technikákat alkalmazzák: 

 ajánlás alkalmazott technika 

a. A potenciális diffúz kibocsátási források 

számának minimalizálása 

Csarnokokon kívül kizárólag zárt 
szállítószalagokat alkalmaznak 

b. Szivárgásálló berendezések kiválasztása 

és használata 

Folyékony hulladékokat nem dolgoznak fel a 
termék-előállítás során. 
A szennyvíziszap szárításhoz és a hozzá 
tartozó vízkezeléshez igénybe vett 
berendezések korszerűek, megfelelő tömítő 
rendszerekkel felszereltek, amelyek állapotát a 
karbantartások során rendszeresen ellenőrzik. 

c. Korrózió gátlása A berendezéseket korrózió-gátló festékkel 
kezelték. A hulladék-kezelő berendezések 
időjárási körülményeknek nincsenek kitéve 

d. A diffúz kibocsátások megfékezése, 

összegyűjtése 

és kezelése 

A szennyvíziszap víztelenítése zárt csarnokban 
történik. A fogadó-feladó csarnok pedig három 
oldalról zárt. 
Az épületen kívüli szállítószalagok zártak. A 
csarnokokon kívül tárolást nem végeznek 

e. Párásítás A technológiához nincs szükség párásításra 

f. Karbantartás Rendszeres kis- és nagy karbantartásokat 
végeznek évente 

g. Hulladékkezelő és –tároló területek 

tisztítása 

A csarnokok, a szállítószalagok és 
berendezések rendszeres tisztítása, takarítása 

h. Szivárgásészlelő és –javító (LDAR) 

program 

Szerves vegyület kibocsátása nem történik 

 

BAT 15. és BAT 16. Engedélyes a G2 telephelyen fáklyázást nem végez. 

 

2.1.4. Zajkibocsátás: 

BAT 17. A G2 telephely ipari parkon belül helyezkedik el, a berendezések csarnokon belül működnek, 

továbbá a legközelebbi védendő épületek az üzemtől kb. 2 km-re helyezkednek el. Korábbi (2015-ös) 

helyszíni zajmérések, valamint szoftveres modellezésekkel készült zajkibocsátási térképek igazolják, 

hogy határérték túllépés nem történt, valamint a hatásterület védendő épületet nem érint, az ipari 

parkon belül terül el. 

 

BAT 18. G2 telephely az ipari parkon belül terül el, a berendezések csarnokon belül működnek, a 

legközelebbi védendő épületek pedig az üzemtől kb. 2 km-re helyezkednek el. 

A berendezéseket több éves szakmai tapasztalattal rendelkező személyzet üzemelteti, továbbá a 

rendszeres ellenőrzések és karbantartások szintén hozzájárulnak a létesítmény zajkibocsátásának 

csökkentéséhez. A normál üzemelésen túlmenően egyéb zajjal járó tevékenységet (pl. karbantartási 

munkák) éjszaka nem végeznek. 

  



12 

2.1.5. Vízbe történő kibocsátások: 

BAT 19.  

Vízgazdálkodás, víz visszaforgatása: 

A szennyvíziszap szárító berendezésekből távozó és leválasztott előtisztítandó, magas lebegőanyag 

tartalmú csurgalékvizeket a telephelyen, zárt csarnokban kezelik (flokkulálás, szűrés, ülepítés), majd a 

4 m
3
-es tisztított víz puffertárolóba vezetik. A kezelt vizeket a technológiába visszaforgatják. 

Folyadékot át nem eresztő felület: 

A hulladékok kezelését vasbeton aljzatú csarnokokban végzik. 

Tartályok, edények túlfolyásának és megrongálódásnak veszélyét és hatásait csökkentő technikák: 

A csarnokban elhelyezkedő tisztított víz tározó túlfolyóval van ellátva, így a technológiában nem 

szükséges víz a szennyvízcsatornába, azon keresztül az Erőmű által üzemeltetett szennyvíztisztítóba 

távozik. Túlfolyás esetén talajba, illetve víztestbe történő kibocsátás nem fordulhat elő. 

A hulladéktároló és –kezelő területek tetőszerkezettel való ellátása: 

A szennyvíziszap kezelő csarnok négy, a fogadó-feladó csarnok három oldalról zárt és mindkettő 

tetőszerkezetekkel ellátott, tehát a hulladékkezelés és az ideiglenes tárolás során esővízzel való 

érintkezés kizárt. 

Vízáramok elkülönítése: 

A technológiai csurgalékvizek gyűjtése, kezelése és elvezetése zárt rendszerben történik. A 

csapadékvíz elvezetése a telephelyen ettől elkülönítetten történik. 

Szivárgások észlelését és javítását lehetővé tevő tervezési és karbantartási előírások: 

A telephelyen rendszeres kis- és nagykarbantartásokat végeznek, amely során ellenőrzik a 

berendezések és csővezetékek illesztéseit is, ezzel megakadályozva az esetleges szivárgásokat. 

Megfelelő tárolási pufferkapacitás: 

Az előbbiekben ismertetettek szerint a tisztított víz puffertároló túlfolyóval van ellátva, ahonnan a víz 

csatornába, azon keresztül az Erőmű szennyvíz tisztítójába kerül. Környezetbe kibocsátás nem 

történik. 

 

BAT 20. A G2 telephelyen vízbe történő kibocsátást nem végeznek. 

 

2.1.6. A balesetekből és váratlan eseményekből származó kibocsátás 

BAT 21.  

 ajánlás alkalmazott technika 

a. Védelmi intézkedések A telephelyet kerítéssel körbekerítették. 
Az üzemszerű- és megelőző karbantartásokkal 
biztosítják az üzembiztonságot. 
Tüzek keletkezése esetén az Engedélyes 
Tűzvédelmi Szabályzata és az ehhez 
kapcsolódó tűzriadó terve alapján kell eljárni. 
A telephelyen kiépített tűzivíz vezetékrendszer, 
valamint tűzivíz tározó található. 
Robbanásképes anyagot nem használnak a 
telephelyen. 

b. A véletlen eseményekből/balesetekből 

származó kibocsátások 

kezelése 

Az üzem havária tervvel rendelkezik, ami 
tartalmazza a szükséges intézkedési 
feladatok ellátására vonatkozó információkat. 
A dolgozók számára mind a havária terv, mind a 
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 ajánlás alkalmazott technika 

munkavédelmi előírások és utasítások 
ismertetésre kerülnek a rendszeres oktatások 
keretében 

c. Váratlan események/balesetek 

nyilvántartására és értékelésére használt 

rendszer 

Baleset-megelőzési, környezeti kárelhárítási és 
havária-esetek kezelésére szabályzatok és 
munkautasítások vannak kidolgozva és oktatva. 
Havária esemény vagy munkahelyi baleset 
esetén arról jegyzőkönyv készül. 

 

2.1.7. Az anyagfelhasználás hatékonysága: 

BAT 22. A termék-előállítás alapanyaga hulladék. A termék-előállításhoz felhasznált adalékanyag 

(mészhidrát) hulladékkal nem helyettesíthető 

 

2.1.8. Hatékony energiafelhasználás: 

BAT 23. Villamos energián kívül egyéb energiatípust (pl.: gáz) nem használnak a telephelyen. 

Az alkalmazott berendezések a korszerű energia-fogyasztási követelményeknek megfelelnek. 

Az Engedélyes energiairányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely megfelel az MSZ EN ISO 

50001:2012 szabvány követelményeinek. 

 

2.1.9. A csomagolás újrafelhasználása: 

BAT 24. A hulladékot tehergépjárműveken ömlesztve vagy bálázva szállítják a telephelyre, 

csomagolóanyag nem keletkezik. 

 

2.2. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozó BAT következtetések: 

2.2.1. Általános BAT következtetések: 

2.2.1.1. Levegőbe történő kibocsátások 

BAT 25. A G2 telephelyen végzett hulladékkezelés és tüzelőanyag-előállítás során por, fémek, 

PPCD/F és dioxin jellegű PCB-k kibocsátására nem kerül sor. A G2 telephelyen a fogadó-feladó 

csarnokban végzett hulladékkezelés során levegőbe történő kibocsátás nem történik. A 

szennyvíziszap szárítás során az elszívott gázok-gőzök permetes, ellenáramú gázmosó 

berendezésben, majd biofilterekben kerülnek tisztításra. 

 

2.2.2. Fémhulladék aprítóberendezésekkel történő mechanikai kezelésére vonatkozó BAT-

következtetések: 

BAT 26 – 28. Engedélyes a G2 telephelyen fémhulladék-aprítást nem végez 

 

2.2.3. Elektromos és elektronikus berendezések illékony fluorozott szénhidrogéneket (VFC-k) 

és/vagy illékony szénhidrogéneket (VHC-k) tartalmazó hulladékainak kezelésével 

kapcsolatos BAT-következtetések: 

BAT 29 – 30. Engedélyes a G2 telephelyen elektromos és elektronikus berendezések, valamint 

illékony szénhidrogéneket tartalmazó hulladékok kezelését nem végzi. 
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2.2.4. Fűtőértékkel bíró hulladék mechanikai kezelésére vonatkozó BAT-következtetések: 

2.2.4.1. Levegőbe történő kibocsátások 

BAT 31. A szennyvíziszap szárítás során az elszívott gázok-gőzök permetes, ellenáramú gázmosó 

berendezésben, majd biofilterekben kerülnek tisztításra. Egyéb kibocsátásra nem kerül sor. 

 

2.2.5. Higanyt tartalmazó elektromos és elektronikus berendezések (WEEE-k) mechanikai 

kezelésével kapcsolatos BAT-következtetések: 

BAT 32. Engedélyes a G2 telephelyen elektromos és elektronikus berendezések kezelését nem 

végzi. 

 

2.3. A hulladék biológiai kezelésére vonatkozó BAT-következtetések: 

BAT 33 – 39. Engedélyes a G2 telephelyen biológiai kezelést nem végez. 

 

2.4. A hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozó BAT-következetések: 

2.4.1. Szilárd és/vagy pasztaszerű hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozó BAT-

következtetések 

BAT 40 - 41. Engedélyes a G2 telephelyen szilárd és/vagy pasztaszerű hulladék fizikai-kémiai 

kezelést nem végez. 

 

2.4.2. A hulladékolaj újrafinomítására vonatkozó BAT-következtetések 

BAT 42 - 44. Engedélyes a G2 telephelyen hulladékolaj újrafinomítási tevékenységet nem végez. 

 

2.4.3. Fűtőértékkel bíró hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozó BAT-következtetések 

BAT 45. A szennyvíziszap szárítás során elszívott levegőt nedves mosással permetes, ellenáramú 

gázmosó berendezésben, valamint biofilterben kezelik. 

 

2.4.4. Elhasznált oldószerek regenerálására vonatkozó BAT-következtetések: 

BAT 46 - 47. Engedélyes a G2 telephelyen oldószer regenerálási tevékenységet nem végez. 

 

2.4.5. Az elhasznált aktív szén, hulladék katalizátorok és kitermelt szennyezett talaj 

hőkezelésével kapcsolatos BAT-következtetések: 

2.4.6. Kitermelt szennyezett talaj vizes mosására vonatkozó BAT-következtetések: 

BAT 48 - 50. Engedélyes a G2 telephelyen elhasznált aktív szén, hulladék katalizátorok és 
szennyezett talaj kezelését nem végzi. 
 

2.4.7. PCB-ket tartalmazó berendezések szennyeződésmentesítésére vonatkozó BAT-

következtetések: 

BAT 51. Engedélyes G2 telephelyen PCB-ket tartalmazó berendezések szennyeződésmentesítését 
nem végzi. 
 

2.4.8. Vízalapú folyékony hulladékok kezelésére vonatkozó BAT-következtetések 

BAT 52 - 53. Engedélyes a G2 telephelyen vízalapú folyékony hulladékok kezelését nem végzi. 
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3. A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, igénybevétele: 

3.1. Levegő: 

Szennyvíziszap szárítás 

A szennyvíziszap szárítás technológiai tereiben (siló, iszapkezelő berendezés, stb.) a 

szennyvíziszapból felszabaduló gőzök-gázok elszívásra és megtisztításra kerülnek. Szaghatások 

részben a csarnok légterében, a berendezések belsejében és a fogadó siló terében lehetnek. Az 

innen esetlegesen kilépő gőzök-gázok a környező területeket kevésbé terhelik. 

Az iszapkezelés során alkalmazott ELOSYS-D2000 típusú berendezéseken keresztül 7.500 m
3
/h 

levegőelszívás történik, ami a permetes, ellenáramú gázmosó berendezés segítségével az oldható 

szennyeződéseket tartalmazó levegő hatékony kezelését teszi lehetővé. A gázmosóban a légnemű 

szennyezőanyagok a folyadék ellenáramban való vonulása során a vizes mosóoldat segítségével 

abszorbeálódnak. A mosóban keringtetett gáz három szinten találkozik a bejuttatott folyadékkal (víz), 

telítődést követően a vizes fázis a vízkezelési technológiában a technológiai vizekkel kerül további 

kezelésre. A gázmosó névleges kapacitása 10 ezer légm
3
/h. 

A gázmosóból a levegő 4 db, egyenként 3,4 m átmérőjű, 2,5 m magasságú faháncs töltetű biofilterre 

kerül, ahol a töltetben lévő mikroorganizmusok enzimjeik segítségével oxidálják a bűzt okozó 

molekulákat. A töltet baktérium flórájának fenntartása szükségessé teszi a megfelelő hőmérséklet és 

páratartalom biztosítását. A páratartalmat a csöpögtető rendszer, míg a hőmérsékletet a csőfűtés 

időjárási viszonyoknak megfelelően történő működtetése biztosítja. A biofilter hatásfoka 91-96 % 

közötti. A levegő átáramoltatása során a háncsban fizikai-kémiai változások nem történnek, így 

kiszárításuk és mérlegelésük után, mint biomassza feladásra kerülnek az Erőműnek. A felülvizsgálati 

időszakban biofilter töltetcsere nem történt. 

A szennyvíziszap szárítási technológia során a siló teteje csak a szállítójárművek ürítésekor kerül 

kinyitásra, a siló levegőelszívó és -tisztító rendszerre van csatlakoztatva. A tevékenységhez 

kapcsolódóan, helyhez kötött légszennyező forrás a szennyvíziszap víztelenítési technológiához 

tartozó biofilterek (felületi forrásnak tekinthetők), amelyek az elszívott szaganyagok megkötését 

végzik. Az EKHE előírása szerint Engedélyes a biofiltereknél 2018-ban olfaktometriás szagemisszió 

mérést végeztetett. A szagemisszió mérés vizsgálati jegyzőkönyvéből megállapítható, hogy a 

biofilterek a szagcsökkentési hatásfokra vonatkozó szakmai követelményeknek megfelelnek.  

2020-ban a szennyvíziszap víztelenítési technológia nem üzemelt, így szagemisszió mérés nem került 

elvégzésre. 

 

Tüzelőanyag feladás 

Az alternatív tüzelőanyagok a technológiában zárt szalagokon, illetve a felhasználó Erőmű kazánjai 

felé zárt csőszalagon történő feladása, nem okoz levegőszennyezést (kiporzás, bűz). A technológiai 

fegyelem betartásával, a feladó berendezés felületeinek, alkatrészeinek gyakori tisztításával a 

bűzkibocsátás elhanyagolható mértékű. 

 

Szállítás 

A hulladék és biomassza Engedélyes halmajugrai telephelyeire történő beszállítását közúton végzik 

az egész év folyamán. A felülvizsgálati időszak alatti termék-előállítás céljából a G2 telephelyre 

történő szállítási volumen 285 szállítási nappal és 24 t teherbírású gépjárművel számolva 2017., 2018. 

és 2020. tárgyév során 4 gépjármű-elhaladás/nap, 2019-ben 2 gépjármű-elhaladás/nap volt. 2016-ban 

termék-előállítást nem végeztek. 
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A szállítás útvonala a 3-as számú főútról a visontai leágazásnál lehajtva, tovább haladva a 24145-ös 

számú úton, majd az Erőmű üzemi útján történik. A szállítási útvonal település belterületén nem halad 

keresztül, csupán Halmajugra belterületi hátárát érinti a 24145. számú közút kb. 300 m hosszú távján. 

 

A felülvizsgálati dokumentáció kiegészítéseként benyújtott szakvéleményben vizsgálatra került a 

24145. számú bekötőút forgalmi helyzete az elmúlt 4 év forgalomszámlálásai adatai alapján. A 

számítások a legnagyobb terhelést adó, 2018-ban mért adatok alapján készültek. Továbbá 

modellezésre került a G2 telephely üzemeltetéséhez kapcsolódó szállítás okozta levegőszennyezés. 

A terjedésvizsgálat alapján a 24145. számú út külterületi szakaszán a gépjárművek NO2 

kibocsátásának közvetett hatásterülete az úttest középvonalától számított 15 m. 

 

A szakvéleményben számításra került a maximálisan engedélyezett 300 000 t/év kapacitáshoz 

kapcsolódó tehergépkocsi-szállítás közvetett hatásterülete. Az elvégzett terjedésvizsgálat alapján az 

útvonalon a járművek NO2 kibocsátásának közvetett hatásterülete az úttest középvonalától számított 

19 m. A számítások alapján megállapítható, hogy a G2 telephelyre beszállított mennyiséghez képest 

ha az engedélyezett teljes 300.000 t/év mennyiség teljes egészében hozzáadódóan beszállításra 

kerülne, az a közvetett hatásterületet mindössze 4-m-rel növelné meg. Az így számított hatásterület 

sem érintene védendő épületet, létesítményt. 

 

3.2. Hulladék: 

A telephelyen folytatott tevékenységek során termelési nem veszélyes és veszélyes, valamint 

települési szilárd hulladék egyaránt keletkezik. Az üzemi tevékenység során képződött hulladékokat 

jellegüknek és mennyiségüknek megfelelően kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik 

hasznosításra, illetve ártalmatlanításra történő kiszállításukig. 

A technológiában a mágneses szeparátorokból keletkezik fém-hulladék, melyet gyűjtenek és 

értékesítenek. A szélosztályozóban inert (kő, föld, kavics, cserép) hulladék keletkezik, melyet inert 

hulladék feldolgozóba külső vállalkozó szállít el. 

A települési szilárd hulladékot megfelelő edényzetben gyűjtik, és közszolgáltató szállítja el. 

Veszélyes hulladék nem a technológiákból, hanem a kiskarbantartásából származik. A keletkezett 

veszélyes hulladékok átadásra kerülnek a megfelelő engedéllyel rendelkező külső cég(ek) részére.  

A nagykarbantartások az Erőművel egyeztetett időtartamokban történnek.  

A nagykarbantásokra szerződött cégek a tevékenység során képződött hulladékokat saját 

telephelyükre visszaszállítják, kezelésükről szakcégek útján ők gondoskodnak. 

 

3.3. Zaj: 

Az üzem zajkibocsátása a technológiai zajforrások működéséből, valamint a termeléssel összefüggő 

közúti szállításból származik. A technológiai berendezések zárt csarnokban működnek ipari területen. 

Az üzem zajkibocsátása következtében fellépő mértékadó megítélési zajszintek sehol nem érik el a 

zajterhelési határértékeket a védendő épületek homlokzata előtt. 

 

4. Hatásterület: 

4.1. Levegő: 

Bűz: A szagemisszió mérés vizsgálati jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy a biofilterek a 

szagcsökkentési hatásfokra vonatkozó szakmai követelményeknek megfelelnek. A kezelt levegő 
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kellemetlen, penetráns szagát megváltoztatta, a kezelt levegőnek töltetre jellemző szaga volt. A G2 

telephelytől 2 km távolságon belül védendő létesítmények nincsenek. A mért minimális szagkoncentráció 

(190 SZE/m
3
), illetve a legközelebbi védendő létesítmények távolsága (>2 km) miatt kijelenthető, hogy a 

tevékenység légszennyező hatása, a felületi források bűzhatása, a közvetlen hatásterület 

elhanyagolható, a telephely határát nem lépi át. 

 

Szállítás: A szállítási útvonalon a gépjárművek NO2 kibocsátásának közvetett hatásterülete a levegő 

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

2. §. 14. a) feltétel alapján az úttest középvonalától számított 15 m. A hatásterület védendő létesítményt 

nem érint. 

 

4.2. Zaj: 

A telephely közvetlen hatásterülete – a 45 dB-es izobáron belül – védendő épületeket nem érint, a Mátrai 

Erőmű Ipari Park területén található. 

 

II. Előírások: 

1. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai: 

1.1. Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben: 

 

1.1.1. Általános előírások: 

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

mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az 

adatszolgáltatások teljesítését is –, valamint az elérhető legjobb technika követelményének 

megfelelő technológiával lehet működtetni. 

2. A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztályánál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) engedélye nélkül a Khvr. 2. § (3) 

bekezdés d) pontja szerinti jelentős változásnak minősülő módosítás vagy átépítés nem valósítható 

meg. 

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

egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit. 

4. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte 

mellett folytatható, amely az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A 

környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységekre ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is. 

5. Az engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi 

jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható 

esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes 

körű felelősséggel tartozik. 

 

1.1.2. Levegőtisztaság-védelem: 

1. Üzemeltetés során a környezeti levegő védelme érdekében a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet) 4. §.-a értelmében 

tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 
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működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való 

terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

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 biofilter karbantartásáról (csere, töltet lazítás, átforgatás, felújítás, elszívó ventilátorok működése) 

az üzemnaplót folyamatosan vezetni kell úgy, hogy az bármikor ellenőrizhető legyen. Az erre 

vonatkozó bizonylatokat (regenerálási bizonylat, vállalkozási szerződés, faforgács és faháncs 

átvételi elismervény stb.) másolatát a naplóhoz rögzíteni kell. 

4. A biofilter folyamatos ellenőrzését el kell végezni a szagcsökkentési hatásfok minimum 90%-os 

szinten tartása érdekében. A biofilter felületének megfelelő nedvesen tartását állandóan biztosítani 

kell.  

5. Szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték 

feletti szállópor terhelést, szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról, szóródás, 

kiporzás elleni védelemről.  

6. A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi előírásokat kielégítő 

gépekkel lehet végezni. 

7. A keletkező hulladék anyagok nyílt téren vagy hagyományos tüzelőberendezésben történő 

elégetése tilos. 

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

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

szennyezés elhárításáról. 

 

1.1.3. Hulladékgazdálkodás: 

Üzemelés idejére: 

Általános előírások nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységekre 

vonatkozóan: 

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

kell végezni.  

2. Az átvett hulladékok tömegét mérlegeléssel kell megállapítani. 

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

anyag ne kerüljön az előkezelni, hasznosítani tervezett hulladékok közé. 

4. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékszállítmány átvételét meg kell tagadni. 

5. A hulladékoknak a kezelés (előkezelés, hasznosítás) helyszínére történő szállítását úgy kell 

ütemezni, hogy a technológiai tereken hulladék felhalmozásra ne kerüljön sor.  

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

haladhatja meg a 3 000 tonnát. 
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7. A telephely jóváhagyott nem veszélyes hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatában foglaltakat 

maradéktalanul be kell tartani (12021-3/2015. számú határozat). 

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

biztosítaniuk kell, hogy az előzetes tárolás, illetve előkezelés, hasznosítás ideje alatt a hulladékok 

ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.  

9. Az anyagmozgatás során és az előkezelés, hasznosítás 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. 

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

ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. 

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

elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.  

12. Előkezelési, hasznosítási tevékenység kizárólag a csarnoképületen belül végezhető.  

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

14. A hulladékkezelés folyamatában résztvevő munkavállalókat oktatásban kell részesíteni és 

egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és 

személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény 

bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan. 

15. 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 Ht. és a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb 

vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell 

gondoskodni. 

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

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

károsítsa a környezetet. 

17. 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. 

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

hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni. 

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

vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell 

biztosítani. 

20. A tárgyi telephely munkahelyi gyűjtőhelyéről az engedélyes 3273 Halmajugra, külterület 07/21. és 

07/48. hrsz. telephely (G1 telephely) veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyére átadott veszélyes 

hulladékok kapcsán a G1 telephelyi veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely jóváhagyott üzemeltetési 

szabályzatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 



20 

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

juttatni! 

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

jogosultságáról. 

23. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell  

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség 

esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell. 

 

Nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó előírások: 

1. Az átvett hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag jelen határozat II. 1. pontban 

részletezett előkezelési műveletek (aprítás, válogatás, keverés, kondicionálás) végezhetők. 

2. Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra 

feldolgozhatóságát. 

3. Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.  

4. Az előkezelt, tüzelőanyagként felhasználásra kerülő hulladékok kizárólag olyan felhasználók 

részére adhatók át, amelyeknek a kialakítása, üzemeltetése megfelel a hulladék együtt égetés 

műszaki követelményeinek, működési feltételeinek, nagy biztonsággal teljesülnek az ahhoz tartozó 

technológiai kibocsátási határértékek, továbbá rendelkeznek a tevékenység végzéséhez 

szükséges jogerős hatósági engedélyekkel. 

 

Nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó előírások: 

1. A hasznosítási tevékenység során előállított termékeket minősíteni kell. A termékek kizárólag  

az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által kiállított „Tanúsítvány” megnevezésű dokumentumban foglalt 

besorolásának megfelelő paraméterekkel értékesíthetők. A termékek ÉMI-TÜV SÜD Kft. 

tanúsítványában rögzített NCV Cl Hg besorolását évente annak mintavételezésére és vizsgálatára 

akkreditált szervezettel be kell vizsgáltatni és a megfelelőséget dokumentációval kell 

alátámasztani. A dokumentációkat 5 évig meg kell őrizni.  

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

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

szerinti előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására. 

3. Az előállított SRF termékek átadását megelőzően a szükséges vizsgálatok elvégzésével igazolni 

kell, hogy a termék a további felhasználását végző szervezet engedélyében vagy a felhasználóval 

kötött megállapodásban foglalt kritériumoknak megfelel. 

4. Az értékesítés során a terméket el kell látni a gyártó által kiállított „Megfelelőségi nyilatkozat”-tal, 

mely tükrözi a szabványban, valamint a külön megállapodásban szereplő paraméterek teljesülését. 

A kiállított iratban fel kell tüntetni azt is, hogy a termék lakossági forgalomba nem hozható. 

Megfelelőségi nyilatkozat hiányában az alternatív tüzelőanyagot hulladéknak kell tekinteni. 

5. Amennyiben a hulladék bevizsgálását követően a megfelelőségi igazolás nem teszi lehetővé  

a hasznosítási cél szerinti felhasználást, a nem minősített, újra feldolgozott hulladékokat továbbra 

is hulladéknak kell tekinteni és azokat hatályos kezelési engedéllyel rendelkező szervezet részére 

át kell adni! 
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6. Amennyiben a hasznosítás bármely okból meghiúsul, úgy a hulladékokat – a vonatkozó hatályos 

jogszabályi előírásokra figyelemmel – késedelem nélkül át kell adnia a Környezetvédelmi Hatóság 

által átvételre feljogosított szervezet részére további kezelésre (hasznosításra vagy 

ártalmatlanításra). 

7. Az SRF termékek csak ipari létesítményekben (pl. hőerőműben, cementgyárban), ipari szintű 

energetikai hasznosítás keretében, a hagyományos tüzelőanyagokhoz keverten megvalósított 

együttégetéssel hasznosíthatók. 

8. Az alternatív tüzelőanyagot közvetlenül kell a felhasználás helye szerinti létesítménybe szállítani.  

Az alternatív tüzelőanyag kizárólag a hasznosító, illetve a felhasználó szervezet telephelyén 

raktározható. A szállításakor a szállítási dokumentációhoz a megfelelőségi nyilatkozat és a 

terméktanúsítvány másolati példányát is csatolni kell. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások: 

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

történő teljes körű átadásáról. 

 

1.1.4. Zaj- és rezgésvédelem: 

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

2. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedést hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és 

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

 

1.1.5. Földtani közeg védelem: 

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási 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.  

2. 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. 

3. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek és gépjárművek 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. 

4. A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, 

berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt 
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alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és 

szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére. 

5. A szállítójárművek, munkagépek tisztítása, mosatása a telephelyen belül tilos. 

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

védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. 

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

és kezelésére kialakított terek, a térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint 

szükség esetén el kell végezni azok javítását. 

8. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget 

és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 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. 

9. A tevékenység felhagyása során biztosítani kell, hogy a működésből eredő talaj és felszín alatti 

vízszennyezés ne maradjon vissza. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen 

környezetszennyezés nem maradhat. 

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 Favir. szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak 

eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása. 

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. 

14. Egységesnek a Khvr. 20/B. § (1) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati 

engedély Khvr. 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § (4) bekezdése, a 20/A. § (6) bekezdése és a 20/A. § 

(8) bekezdése szerinti felülvizsgálathoz benyújtott kérelmét 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. 
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1.1.6. Táj- és természetvédelem: 

Amennyiben a telephely épületein, építményein védett madárfajok fészkelése tapasztalható, és a 

fészkek eltávolítása szükségessé válik, az eltávolítás a természetvédelmi hatóság külön 

engedélyének birtokában végezhető el 

 

1.1.7. Mérés és adatszolgáltatás: 

1. Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen 

regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a 

hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.  

Így különösen: 

- az előkezelés, hasznosítás helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, 

fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.); 

- az előkezelés, hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja; 

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

mennyisége [kg]; 

- az előkezelés, hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló 

paraméterek; 

- 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. 

2. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet 

szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések 

során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.  

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

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

[a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] foglaltak alapján, az engedélyben szereplő 

besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell 

tartani.  

4. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint 

kell végezni. 

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

hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie. 

6. A szennyvíziszap víztelenítési technológia működése esetén a biofilter szagcsökkentési hatásfokát 

akkreditált laboratórium által elvégzett olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni a következő 

felülvizsgálat elvégzésének időpontjáig (2026. december 31.) egy alkalommal. 

7. 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. 
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- 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 http://eper-prtr.kvvm.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. 

8. 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 csatolni 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 éves 

bejelentés borítólapjának másolatát; 

- A kibocsátásra jellemző adatokról az üzemnaplóban rögzített mérési eredmények alapján 

évente elkészített összefoglaló jelentést. 

- A jelentésnek 5 évente tartalmaznia kell a felszíni és felszín alatti műtárgyakra kiterjedő 

ellenőrzési és karbantartási program végrehajtását, valamint az energia hatékonysági belső 

 

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! 

 

1.2. Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály HE/NEF/1810-2/2021. számú szakvéleményében tett előírások: 

1. Meg kell akadályozni, hogy a hulladék hasznosítására irányuló tevékenységből eredően 

esetlegesen az emberi egészségre kockázatot jelentő anyag, hulladék a talajra, felszín alatti és 

felszíni vizekbe, valamint a levegőbe jutva közegészségügyi veszélyeztetést okozzon. Törekedni 

kell a környezet- és település-egészségügyi kockázatok megelőzésére, elkerülésére, 

minimalizálására. Ezzel összefüggésben lényegesnek tartom a technológiai folyamatok hatásainak 

nyomon követését. 

http://eper-prtr.kvvm.hu/
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2. Az ivóvízminőség megőrzése érdekében a tevékenységet a vízbázisok fokozott védelmére 

tekintettel és a telephelyi ivóvízvezeték védősávjára figyelemmel kell végezni. 

3. Az emberi egészség védelméhez hozzájárul az esetlegesen előfordulható biológiai kockázatok 

felmérése, kezelése. A tevékenységet végzőknek a helyszínen kézmosási, szükséges esetben 

kézfertőtlenítési lehetőség biztosítandó. 

4. Veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazása esetén e tevékenységet úgy kell megtervezni és 

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

egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentésének igazolásával, a foglalkozásszerű 

tevékenységre szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával, mely utóbbi 

dokumentum információi érvényesek a felhasználás, tárolás során.  

5. A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönített gyűjtéséről, kiszóródást 

kizáró módon történő átadásáról, elszállításáról gondoskodni kell. A veszélyes hulladékot az 

emberi egészség veszélyeztetését, károsítását meggátolva, elkülönítve szükséges gyűjteni.  

6. A telephelyen biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. Felirat vagy jelzés alkalmazásával 

jelölendők a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek és a dohányzásra kijelölt helyek. 

A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.  

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

szempontból káros rovarok és más ízeltlábúak, valamint rágcsálók megtelepedésének, 

elszaporodásának megakadályozásáról, a rendszeres irtásról. 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/7928-1/2021. ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a tevékenység engedélyezéséhez hozzájárult és az alábbi előírásokat tette: 

1. A tevékenység végzése során ki kell zárni szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének 

lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vagy 

felszín alatti vízbe, ill. felszín alatti vízadó rétegbe. 

2. A tevékenység nem eredményezhet sem a földtani közegben, sem a felszín alatti vízben 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 rendeletben 

meghatározott „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.  

3. A tevékenység csak a vízvédelmi követelményeknek (is) megfelelő technológia és műszaki 

védelem alkalmazása mellett folytatható. 

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

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

eredményezhetik. 

5. Biztosítani kell a vizek károkozás mentes gyűjtését, elvezetését. A tevékenységhez igénybevett 

terület csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak 

ki, vagy szállíthatnak magukkal.  

6. 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. 

7. A telephely kútja a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély előírásainak betartásával üzemeltethető.  
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8. A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet a Mátrai Erőmű Zrt. szennyvízcsatornájába kell 

vezetni. A szennyvízcsatornába előtisztítás nélkül csak kommunális szennyvíz vezethető. 

9. A telephely területéről a Mátrai Erőmű Zrt. szennyvízcsatornájába vezetett vizek minőségének meg 

kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében az „egyéb 

befogadóba történő közvetett bevezetés esetére” megállapított küszöbértékeknek, ill. a befogadói 

nyilatkozatban foglaltaknak. 

10. A technológiai berendezések állapotát rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni kell, az esetleges 

vízszennyeződések megelőzése érdekében is. 

11. A tervezett tevékenység végzéséhez szükséges a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti üzemi kárelhárítási terv 

készítése és annak jogszabályi rendelkezések szerinti jóváhagyása. A kárelhárítási tervet 

legkésőbb az engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül be kell nyújtani a vonatkozó 

hatályos jogszabály szerinti hatósághoz. 

12. Amennyiben a tevékenység során bármilyen, felszíni vagy felszín alatti vizet és/vagy földtani 

közeget veszélyeztető esemény történik, vagy válik ismertté, arról a vízvédelmi hatóságot és az 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell, még abban az esetben 

is, ha a hatások előreláthatóan az ingatlanhatáron belül maradnak. Az értesítéssel egyidőben 

engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a szennyezés megelőzésére, valamint már 

bekövetkezett szennyezés esetén meg kell kezdenie az esetleges szennyezés lokalizálását, 

kárelhárítást. 

13. A tevékenység felülvizsgálata során a telephely környezetében, nemcsak a meglévő kutakban, 

hanem pl. a felszín alatti vizek áramlási irányának figyelembevételével célszerűen megválasztott 

további mintavételi pontokban is, vizsgálni kell a talajvíz (az első vízadó vízkészletének) állapotát 

az üzemi területen tárolt, ill. felhasznált anyagok minőségét és mennyiségét egyaránt figyelembe 

véve megválasztott paraméterekre. 

14. 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. 

 

III. Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a HE-02/KVTO/03994-12/2019. és HE-

02/KVTO/04271-11/2019. számokon módosított, HE-02/KVTO/00081-4/2017. számú egységes 

környezethasználati engedély érvényét veszti. 

 

IV. 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; 
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 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. 

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 (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 törvény 96/B. § (3) bekezdése szerint 200 000,- Ft, azaz 

kettőszázezer forint. 

 

V. 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. 

 

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

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

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

02/KVTO/03994-12/2019. és HE-02/KVTO/04271-11/2019. számokon módosított, HE-02/KVTO/00081-

4/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje: 

2022. január 31. 

 

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

elkészített felülvizsgálati dokumentáció megküldése mellett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat 

lefolytatását kérte. 

 

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

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

rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel. (7) A felülvizsgálathoz 

kapcsolódó adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell benyújtani, amely lehetővé teszi a 

Környezetvédelmi Hatóság számára - különösen a kibocsátások vonatkozásában - a létesítmény 

működésének a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett elérhető legjobb 

technikákkal és az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel való 

összehasonlítását.” 

 

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 kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel”. 

 

Az egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta okán benyújtott dokumentáció és 

kérelem alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében 2021. szeptember 14. napján teljeskörű felülvizsgálati eljárás indult 

a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás megindításáról értesítést tettem közzé hatóságom 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a Környezetvédelmi Hatóság honlapján. 

Az eljárás során a Khvr. 21. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdés b) pontja alapján – mint a 

tevékenységgel érintett település jegyzőjének – a Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 

megküldtem a felülvizsgálati dokumentációt, a kérelmet és a közleményt közhírré tételre. Ezzel 

egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tervezett beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) 

bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehet. 

 

A Visontai Közös Önkormányzati Hivatal – mint a tevékenységgel feltételezhetően érintett település - 

jegyzője részére megküldtem az eljárásról készült közleményt. 

 

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

kapcsolatban nem érkezett észrevétel sem az érintett település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi 

Hatósághoz. 

 



29 

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

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

 

A kérelmi dokumentáció és mellékletei áttekintését követően megállapítottam, hogy Engedélyes az 

eljárás kezdeményezésével egyidejűleg az eljárás igazgatási szolgáltatási díját nem fizette meg, illetve a 

dokumentáció nem tartalmazta az elbíráláshoz szükséges zajvédelmi fejezetet, ezért HE/KVO/03182-

10/2021. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel, melynek 2021. október 22-én eleget tett. 

 

Kérelmező a benyújtott dokumentációt 2021. október 14-én megküldött nem veszélyes hulladékok 

hasznosítására vonatkozó engedély kérelmi dokumentációval, majd 2021. október 28-án megküldött nem 

veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedély kérelmi dokumentációval egészítette ki. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a dokumentáció hiányos, mivel nem mutatta be az 

Engedélyes G2 telephelyére érkező hulladékok beszállításának levegőterhelő hatását, közvetett 

hatásterületét, illetve a táj- és természetvédelmi szakértő nevét és névjegyzéki azonosító számát, ezért a 

Kvt. 91/B.§ (1) bekezdése értelmében, HE/KVO/03182-23/2021. számon hiánypótlási felhívást adtam ki. 

Pótlási kötelezettségének Engedélyes 2021. december 01-jén eleget tett. 

 

A Környezetvédelmi Hatóság 2021. október 20. napján, majd 2021. november 10. napján az eljárás 

keretében helyszíni szemlét tervezett tartani, amelyről az Engedélyest tájékoztatta. A szemle megtartása 

azonban a pandémiás helyzet okán meghiúsult. 

 

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 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 engedélyezési dokumentációkban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal az 

alábbiakat állapította meg: 

a) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben: 

Levegőtisztaság-védelem: 

Engedélyes a halmajugrai G2 telephelyén nem veszélyes hulladékokból tüzelőanyag termékeket 

(ATAMIX-1, 2, és 3) állít elő. A telephelyen szennyvíziszap víztelenítő előkezelési technológia, 

valamin nem veszélyes hulladékok válogatása, keverése és homogenizálása történik. A termék-

előállító technológiákban változás nem történt a felülvizsgálati időszakban. ATAMIX-2 tüzelőanyag 

termék előállítása a felülvizsgálattal érintett időszak alatt nem történt és a jövőben sem tervezett. 

2020-ban a telephelyre szennyvíziszap beszállítás nem történt, így szennyvíziszap víztelenítés és 

ATAMIX-3 gyártás nem történt. 

Légszennyező anyagok a szennyvíziszap szárítása, a tüzelőanyagok feladása, illetve a közúti szállítás 

során juthatnak a légkörbe. A bejövő szennyvíziszapok, valamint aprított és bálázott hulladékok 
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fogadó-feladó csarnokban történő ideilenes tárolási ideje maximálisan néhány nap. A 

szennyvíziszapból felszabaduló gőzök-gázok elszívásra kerülnek, illetve permetes gázmosó 

berendezésben, majd biofilterekben oxidálódnak a levegő bűzt okozó molekulái. A biofilterek helyhez 

kötött légszennyező források. A telephelyen egyéb diffúz- vagy pontforrás nem található. Mérés 

alapján a csarnok 4 db biofilterének szagcsökkentési hatásfoka megfelelő (91-96 %), továbbá a kezelt 

levegő átlagos szagkoncentrációja kisebb mint 400 SZE/m
3
. A felülvizsgálat időszaka alatt töltetcsere 

nem történt. A 2018-ban elvégzett olfaktometriás szagemissziómérés alapján megállapításra került, 

hogy a szag közvetlen hatásterülete elhanyagolható nagyságú, a telephely határát nem lépi túl. A 

telephelyre vonatkozóan bűzkibocsátással kapcsolatos lakossági panasz nem volt. A 

tüzelőanyagfeladás zárt szalagokon keresztül, kiporzás és bűz keletkezésének kizárásával történik. A 

telephely a Mátrai Erőmű Ipari Park területén helyezkedik el a település lakóövezeti határától 

közelítőleg 2000 m, az Erőműtől kb. 500 m távolságra. Megközelítése a 3-as főközlekedési útról, a 

24145-ös, majd az Erőmű üzemi útjain, aszfaltozott műutakon történik. A szállítási útvonalak a lakott 

településeket elkerülik. A telephelyre történő szállítási volumen az elmúlt évek során maximum 4 

gépjármű-elhaladás/nap volt. Számítások alapján a szállítással érintett 24145. számú út külterületi 

szakaszán a gépjárművek NO2 kibocsátásának közvetett hatásterülete az úttest középvonalától 

számított 15 m. 

Engedélyes a telephelyen folytatott tevékenységét megfeleltette az EU Bizottság 2018/1147. számú 

végrehajtási határozatában foglalt hulladékkezelésre vonatkozó új BATC követelményeknek. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az abban foglaltak az előírtaknak megfelelőek. Az értékelés 

alapján összességében megállapítható, hogy a G2 telephelyen folytatott technológia számottevő 

bűzkibocsátással nem jár, a telephelyhez kapcsolódó szállítás légszennyező hatása elhanyagolható 

mértékű. 

Előírásaimat a telephelyen végzett tevékenység légszennyező hatásának minimalizálása, illetve 

ellenőrizhetősége érdekében tettem.  

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

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

továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 15. § 4) bekezdése alapján: „Bűzkibocsátó források esetén 

a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján előírt szagkoncentráció határértékkel rendelkező 

pontforrások szagkibocsátását, szagcsökkentő berendezés, illetve szagcsökkentő rendszer 

alkalmazása esetén annak hatásfokát időszakosan, a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően 

1-5 évente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.” 

A fentiek alapján a szennyvíziszap víztelenítési technológia működése esetén olfaktometriás mérés 

kizárólag a biofilter szagcsökkentési hatásfokának ellenőrzése érdekében került előírásra. A telephely 

szagvédelmi hatásterületének meghatározása céljából mérésre vonatkozó előírást nem tettem az 

alábbi indokok miatt. Az elvégzett olfaktometriás szagmérés alapján a mért minimális 

szagkoncentráció hatásterülete a telephely határán belül maradt. A legközelebbi védendő létesítmény 

távolsága több mint 2 km, a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a 

Környezetvédelmi Hatóság a védelmi övezet nagyságát legfeljebb 1 km távolságban lehatárolt 

területben határozhatja meg. A hulladékkezelésre vonatkozó BAT8 követelmény alapján 

szagkoncentráció mérést a hulladék biológiai kezelése esetén kell végezni, melyet Engedélyes a 

telephelyen nem végez. Továbbá a telephely működéséhez köthető bűzzel kapcsolatos bejelentés 

nem érkezett.  
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Véleményemet a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet) 4. §-a, 5. § (1)-(2), (4) bekezdései, a 26. § (1)-(2) 

bekezdései, a rendelet 30. §-a alapján, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 15. § (1) bekezdés (4)-

(5) bekezdései alapján tettem. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A tervezett tevékenység (hasznosítás, beleértve a hasznosításra irányuló előkezelési tevékenységek 

összességét is) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A 

tevékenységhez (a hasznosításra irányuló előkezelési tevékenységek összességét beleértve) 

szükséges berendezések már rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok 

használhatók fel kiindulási anyagként, melyek szárazanyag-tartalomra vetítetten minimum 99 %-ban 

tartalmaznak éghető komponenseket. 

Az alapanyag hulladék veszélyes összetevőkkel nem rendelkezik. A beszállításra kerülő hulladékok  

az Engedélyessel szerződött, engedéllyel rendelkező partnerek telephelyeiről származnak. A telepre 

történő beszállítás megfelelő szállítási engedéllyel rendelkező külső szállítók részéről történik, közúti 

szállítójárművel. Az alapanyag hulladék beszerzését minőségirányítási rendszer szabályozza. 

A benyújtott dokumentáció a 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 előkezeléséhez és hasznosításához szükségesek. 

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 előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, - vizsgálva a 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltakat és figyelembe véve a 

megkeresett szakhatóság hozzájáruló állásfoglalását – ily módon a kérelem alapján az egységes 

környezethasználati engedélyben foglalt hulladékkezelési engedély megadható. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

Engedélyes a Halmajugra 07/130 hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes hulladékok hasznosításával 

foglalkozik. 

A benyújtott dokumentáció alapján a 2016-2020-as felülvizsgálati időszakban új zajforrás létesítésére 

nem került sor, a településrendezési tervben és az üzemhez legközelebb található védendő épületek 

elhelyezkedésében sem történt változás, amely a zajvédelmi hatásterület megváltozását 

eredményezte volna. 

A legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő létesítmény kb. 1930 méter távolságra található a G2 

telephelytől. 

Engedélyes G2 telepének feltételezett hatásterületén a Társaság G1 telephelye, az Erőmű, valamint a 

távolsági szállítószalag és a közúti szénkiadó zajkibocsátása jelenti a háttérterhelést. 

A technológiai berendezések csarnokban elhelyezve működnek ipari területen. A telephely 

zajkibocsátását méréssel, valamint IMMI 2015 típusú zajtérkép készítő szoftverrel határozták meg. A 

vizsgálat során a zajtérképbe vonalforrásként vitték be a csőszalagot, pontforrásként az iszapszárító 

csarnok dél-nyugati homlokzatáról lesugárzott zajt, a szárító berendezéseket és a hidraulika egységet. 
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A belső közlekedést útként modellezték, ahol a járművek 30 km/h sebességgel haladnak. Az elvégzett 

számítások alapján a telephely zajkibocsátása nem érint lakóterület. A zajterhelési határértékek 

teljesülnek, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges. 

A telephely közvetlen hatásterülete – a 45 dB-es izobáron belül – védendő épületeket nem érint, a 

Mátrai Erőmű Ipari Park területén található. 

Tekintettel arra, hogy a kérelemben foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység nem minősül új 

tevékenység telepítésének és megvalósításának, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § 

szerinti szállítási tevékenység hatásterületét nem kell meghatározni. 

Fentiek alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel. 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a területi környezetvédelmi 

hatóság gyakorolja a hatósági jogkört valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat 

köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi 

ügyében. 

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú szakvéleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 5-6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 

11. § (1) bekezdés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 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 tárgyban megjelölt eljárásban benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy üzemszerű 

működés során a hulladékgazdálkodási tevékenységből folyamatos ellenőrzés mellett, kármentő 

rendszerek alkalmazásával nem várható szennyező anyag földtani közegbe jutása, az engedély 

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

Szakvéleményemet a Kvt. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, valamint a 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai figyelembevételével tettem. 

 

Táj- és természetvédelem: 

Az érintett Halmajugra 07/130 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, 

Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, az országos ökológiai hálózatnak nem 

része, az ingatlanon egyedi tájérték nem található. A telephely épületein védett madárfajok fészkelése 

előfordulhat, a fészkek eltávolítása – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény LIII. törvény 

43. § (2) bekezdése alapján – természetvédelmi hatósági engedéllyel végezhető. 

Az előírás betartásával a tevékenység folytatása táj- és természetvédelmi célokat nem sért. 

 

b) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztály HE/NEF/01810-2/2021. számú szakvéleményében a tevékenység 

folytatásához kikötésekkel hozzájárult és indokolásul az alábbi megállapításokat tette: 

„A GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaság (3273 Halmajugra, külterület 07/130.) által, a Halmajugra 

07/130. hrsz. alatt, a G2 telephelyén – a továbbiakban: telephely – végzett nem veszélyes hulladék 

hasznosítására irányuló tevékenységre vonatkozóan, a tárgyi eljárással kapcsolatban elérhetővé tett 

dokumentumok alapján, 
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1. 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) bekezdésében, 5. melléklet I. táblázatának 3. pontjában meghatározott 

szakkérdés tekintetében az egységes környezethasználati engedélyezés és a felülvizsgálati 

dokumentáció tartalma, valamint 

2. a tárgyi egységes környezethasználati engedélyben foglalt két hulladékgazdálkodási engedély 

tekintetében, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet – a 

továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet – 2. melléklete táblázatának 2. pontja szerinti 

szakkérdésekre kiterjedően a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység közegészségügyi 

szempontból nem kifogásolható az előírások betartása esetén. 

 

A HE/KVO/03182-7/2021. iktatószámú irattal a Geosol Kft. meghatalmazottja által, a Halmajugra, 

külterület 07/130. hrsz. alatti (G2) telephelyén végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási 

tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta miatt 

kezdeményezett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló eljárás során szakkérdés 

vizsgálata, szakvélemény kérése tárgyában érkezett megkeresés a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi 

Osztályról. A Geosol Kft. a fentiek tekintetében – beleértve a Halmajugra 07/130 hrsz.-ú ingatlanon 

végzett, nem veszélyes hulladékok hasznosítására irányuló tevékenységek összességét is – a HE-

02/KVTO/03994-12/2019. és HE-02/KVTO/04271-11/2019. számokon módosított, HE-

02/KVTO/00081-4/2017. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, melynek 

érvényességi ideje: 2022. január 31. A megadottak szerint, a Heves Megyei Kormányhivatal internetes 

oldalán az eljárással kapcsolatban elérhető a kérelem és az Envicare Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy u. 

6.) által 2021. augusztus hónapban összeállított „Nem veszélyes hulladékokból ATAMIX-1 és -3 

tüzelőanyag terméket előállító tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata (2016-2020 

időszak) G2 telephely” című dokumentáció, mely tartalmazza a következőket:  

A tevékenységgel érintett, Mátrai Erőmű Ipari Parkban lévő G2 telephelyen (Halmajugra 07/129., 

07/130. hrsz.) 2015. év óta folytatnak hulladékkezelést. A technológia a 07/130. hrsz.-ú területén 

üzemel. 

- A telephely Halmajugra település lakóövezeti határától közelítőleg 2000 m távolságra helyezkedik 

el. 

- A felülvizsgálati időszakban a termékek előállítási technológiájában változás nem történt. Az 

épületekben módosítást a fogadó-feladó csarnok oldalán létesült beton fal részek jelentik. 

- ATAMIX-2 tüzelőanyag terméket a felülvizsgálati időszakban nem készítettek, gyártása nem 

tervezett. 

- A beszállítást külső vállalkozók közúton végzik. Az útvonal település belterületén nem halad 

keresztül. 

- A hulladék átvételekor a Geosol Kft. munkatársai által ellenőrzésre, mintavételezésre is sor kerül.  

- A telephelyen a fogadást, a gépjárművek leürítését követően az esetleges idegen anyagokat 

leválasztják, homogenizálás, a szállítószalagon feladás és kitárolás történik. 

- Alkalmazott technológiák: szennyvíziszap víztelenítés (előkezelés), nem veszélyes hulladék 

előkezelés, nem veszélyes hulladék hasznosítása - tüzelőanyag (SRF) előállítása. 

- A szennyvíziszap szárítási technológiához szükséges víz a területen létesített, „GS-1” jelű ipari 

víz kútról biztosított. A víztelenítő előkezelés a szennyvíziszap fogadó silóban és a zárt 

szennyvíziszap előkezelő csarnokban zajlik. A bejövő szennyvíziszapot átmenetileg sem tárolják. 

A szárító berendezésből távozó vizet kezelik (flokkulálás, szűrés, ülepítés), majd a technológiába 

visszaforgatják. A szárított szennyvíziszap hulladékot ATAMIX-3 termékké dolgozzák fel, 
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mészhidrát adagolásával és biomassza jellegű nem veszélyes hulladék 

keverésével/homogenizálásával.  

- A nem veszélyes hulladék előkezelési technológiából (válogatás, keverés, homogenizálás) 

származó hulladék részben az ATAMIX-1 termék előállításához, részben a biomasszával történő 

keverést követően, mint hulladék keverék alternatív tüzelőanyag kerülhet felhasználásra.  

- Az ATAMIX-1 termék gyártása a fedett, három oldalról zárt fogadó-feladó csarnokban zajlik. A 

fűtőérték beállítása az előkezelt hulladékok keverésével és mészhidrát adalékanyag 

hozzáadásával valósul meg.  

- A gyártási folyamat végén, a Mátrai Erőműnek történő átadási pontnál mintavételi helyet 

alakítottak ki. 

- A telephelyen a kommunális szennyvizet elvezető rendszer, csapadékvízgyűjtő és elvezető 

hálózat található. A telep az MVM Mátra Energia Zrt. vezetékes vízhálózatára kapcsolódik. 

- A technológiában zárt szállítószalagokat alkalmaznak. A szennyvíziszapból felszabaduló gőzök, 

gázok elszívásra, tisztításra kerülnek. 

- Az átvételre megfelelő szennyvíz az MVM Mátra Energia Zrt. által üzemeltetett 

szennyvíztisztítóba távozik. A szennyvíziszap szárításából a hulladék vizet a Fővárosi 

Csatornázási Műveknek adhatják át.  

- A hulladékok kezelését vasbeton aljzatú csarnokokban végzik. A csarnokon kívül tárolás nem 

folyik.  

- „A technológiából a felszíni vagy felszín alatti vízbe történő kibocsátást nem végeznek.” 

- A telephelyen képződő kommunális szilárd hulladékot közszolgáltató szállítja el. A tevékenység 

során leválasztott nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése átadásig acél konténerekben 

történik. A karbantartásból származó veszélyes hulladékokat zártan, fajtánként elkülönítve 

gyűjtik. 

- A talajszennyezettség vizsgálatára a telephelyen két mintavételi pontot jelöltek ki. A mérési 

eredmények alapján a „T3” jelű ponton 2021. április 14-én vett minta fajlagos elektromos 

vezetőképessége határérték feletti értéket mutatott. Talajvíz mintavétele a „T4” jelű ponton, 2021. 

május 26-án történt. Szulfát esetén a mért koncentráció határértéket meghaladó volt. 

Megállapításra került, hogy a talaj és a felszín alatti vizek állapotát a korábban folytatott 

tevékenységek határozzák meg. 

- „A zajvédelmi közvetlen hatásterület az ipari parkon belül terül el, védendő épületet nem érint.” 

 

A rendelkezésemre álló, 2021. évi adatok alapján a Visonta Bányaüzem Üzemi Vízműrendszer által 

szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő minősítésű.   

 

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. melléklete táblázatának 2. 

pontjában foglalt „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” kiterjedő szakkérdések tekintetében, a rendelkezésemre álló 

dokumentáció alapján – álláspontom szerint – a GEOSOL Kft. telephelyén végzett, nem veszélyes 
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hulladékkal kapcsolatos tevékenység, hasznosítás esetén, az előzőekben részletezett a-g) pont 

figyelembevételével kizáró ok nem vélelmezhető. 

 

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 46. §-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. 

§ (1)-(2) és 39. § (1) bekezdéseiben, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 

szolgáló vízilétesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) 

bekezdésében, 6. § c) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § 

(3) és 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 44/2000. (XII. 

27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 

követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. 

(VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés 

c) pontjában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 

rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, 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 folyamatban lévő, egységes környezethasználati engedély 

időbeli hatályának lejárta miatti 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, az ott 

megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.” 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/7928-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában 

az egységes környezethasználati engedély kiadásához előírásokkal hozzájárult. Állásfoglalását az 

alábbiakkal indokolta: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály – 3300 Eger, Szövetkezet út 4. – HE/KVO/03182-6/2021. számon megkereste a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a GEOSOL Kft. Halmajugra, 07/129., 07/130. hrsz. 

alatti G2 telephelyén végzett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó egységes 

környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta miatti teljeskörű környezeti felülvizsgálati 

eljárásban és az egységes környezethasználati engedélyben foglalt nem veszélyes hulladék 

előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban 

szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. 

A megkereséshez nem mellékeltek tervdokumentációt, azonban a Környezetvédelmi Hatóság honlapján 

biztosították az Envicare Kft. – 3529 Miskolc, Dessewffy u. 6. – által 2021. augusztusi keltezéssel 

készített „GEOSOL Nem veszélyes hulladékokból ATAMIX-1 és -3 tüzelőanyag terméket előállító 
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tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata (2016–2020 időszak) G2 telephely” című 

felülvizsgálati tervdokumentáció és annak mellékleteinek hozzáférhetőségét. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban (tárgyi eljárásban) a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy 

a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz 

tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a 

jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, valamint annak elbírálása, hogy a 

tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és 

állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 

érvényesíthetők-e. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján a 

hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban (tárgyi eljárásban) a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak 

megállapítása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve 

határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint annak elbírálása, hogy 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. 

A benyújtott kérelem a felülvizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok, dokumentáció 

alapján az alábbiak állapíthatók meg: 

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

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

távolságra helyezkedik el. 

A G2 telephelyen a felülvizsgálati időszakban végzett technológiák: 

 Szennyvíziszap víztelenítő előkezelési technológia. Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok 

összes mennyisége: 60.000 t/év.  

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

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

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

részük biomasszával történő keverést követően, mint hulladék keverék alternatív tüzelőanyag 

kerülhet felhasználásra. 

 Nem veszélyes hulladék hasznosítás – tüzelőanyag (SRF) előállítása: ATAMIX-1 tüzelőanyag 

termék előállítása, ATAMIX-3 tüzelőanyag termék előállítása.  

 

ATAMIX-1 termék előállítása: Ez a technológia a fedett, három oldalról zárt fogadó-feladó csarnokban 

zajlik. A csarnokban található fogadó bunker, zárt szállítószalag, és az épületen kívül elhelyezkedő 

mágneses szeparáló, csillagrosta és csőszalag adja a technológia főbb elemeit. A szállítmány nyitásakor 

szemrevételezéssel és helyszíni mérésekkel ellenőrzik a beérkező anyagot. A megfelelőnek tartott 

szállítmányból mintát vesznek. A megfelelő minőségi paraméterekkel rendelkező szállítmányok a fedett, 

három oldalon zárt csarnok épületben lévő 240 m
3
 befogadóképességű fogadó bunkerbe kerülnek 

leürítésre. A bunkerből a hidraulikus padlóürítő berendezés (5 db automata vezérlésű hidraulikával 
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mozgatott „ék” alakú mozgóelemekből és padozatba betonozott állórészekből álló párhuzamos pálya) 

biztosítja a bunkerbe öntött anyag mozgatását a felhordó láncos szalag irányába. A bunkerben a 

különböző anyagtípusok keverednek, homogenizálódnak. Ehhez a keverékhez a kiszállító szalag fölé 

szerelt automatikus poradagoló berendezés segítségével az adalékanyag is hozzáadásra kerül. Az 

adalékanyag mészkőliszt, mészhidrát vagy dolomitőrlemény lehet. A felülvizsgálati időszakban 

mészhidrátot alkalmaztak. Az adalékanyag a hulladékok minőségének homogenizálását segíti elő, javítja 

a felhasználás (tüzelőanyag) tulajdonságait.  

A bunkerből érkező anyagot a bordás szállító szalag továbbítja a feladótoronyban lévő mágneses 

vaskiválasztó szalag felé. A mágneses szeparáló szalag a hulladékokban fellelhető vas alapú, 

mágnesezhető fémek kiválasztására szolgál. Az alternatív tüzelőanyagot zárt szállítószalaggal 

továbbítják a csillagrostába. A gyártási folyamat végén az üzemi technológiában a szállítószalagok közti 

átadási pontnál akkreditált mintavételre alkalmas mintavételi hely került kialakításra, ahol folyamatosan 

nyomon lehet követni a gyártott termék minőségét. Az előállított terméket egy 474 m hosszú 300 mm 

átmérőjű szállító csőszalagon keresztül továbbítják hasznosítás céljából a Mátrai Erőmű felé. A csőszalag 

végpontja az Erőmű K2 szénszállító szalagjához csatlakozik.  

A technológia során vízszükséglet nem merül fel, így technológiai szennyvíz keletkezésével sem kell 

számolni. 

ATAMIX-3 előállítása: A szennyvíziszap víztelenítési technológia (hulladék-előkészítés) során képződő 

szárított szennyvíziszapot teljes mennyiségben az ATAMIX-3 termék-előállításban hasznosítják (G1 és 

G2 telephelyen). A mérlegelést követően a hídmérlegről a jármű a szennyvíziszapok ürítéséhez a G2 

telephelyen lévő szennyvíziszap fogadó silóhoz megy (100 m
3
 névleges befogadóképességű), ahol 

mintavétel történik. A bejövő szennyvíziszapot átmenetileg sem tárolják, külső tárolás sincs. A silóba 

beadott anyagot azonnal elkezdik feldolgozni a technológiában. A silóba beadagolt szennyvíziszapot 

hidraulikus bolygatómű továbbítja a siló alján lévő kitároló csigához. A silóból való kilépéskor a kezelt 

szennyvíziszaphoz max. 2 % polimert adagolnak automatikusan, amely segíti az iszap haladását a 

betápláló rendszerbe. A zárt szennyvíziszap előkezelő épületben lévő víztelenítő berendezésbe beérkező 

iszap a szűrőszövet mentén szétterül, majd a vékony réteg végighalad a mozgó szűrőszövet és a forgó 

dob között. A művelet célja, hogy az iszapszemcséket a szalagon tartsa, a távozó vizet viszont 

átengedje. A távozó víz a technológiai vizek összegyűjtése után a megtisztítására szolgáló mikroszűrőre, 

míg az iszap a szűrőfelületről a szállítószalagra kerül a kaparó egység segítségével. A szárított iszapot 

egy 19,68 m hosszúságú szállítószalag továbbítja a 7 m3-es tároló konténerbe. A szállítócsigán épített 

mészadagoló segítségével történik a mészhidrát adagolása a dehidratált szennyvíziszaphoz. A 

technológiából kikerülő szárított szennyvíziszap tárolt mennyisége max. 1000 t. Az átmeneti tárolás a 

fogadó-feladó csarnokban történik. Az ATAMIX-3 termék előállítását nem veszélyes, átlagosan 50 % 

nedvességtartalmú szennyvíziszap alapú hulladékok és átlagosan 20 % nedvességtartalmú biomassza 

keverésével-homogenizálásával, valamint mészhidrát megfelelő arányú adagolásával valósítják meg. A 

fogadó-feladó csarnokban a tüzelőanyag termék alkotóit a bunkerbe öntik, majd a mágneses szeparálón, 

a csillagrostán áthaladva, a csőszalagon keresztül továbbítják hasznosításra a Mátrai Erőmű felé.  

Az ATAMIX-3 előállítása során nincs vízszükséglet, így szennyvíz keletkezésével sem kell számolni. 

2020-ban piaci viszonyok miatt a G2 telephelyre szennyvíziszap beszállítás nem történt, így 

szennyvíziszap víztelenítést és ATAMIX-3 gyártást nem végeztek. 

A termék-előállítási tevékenységnek ipari vízigénye nincs, csupán a szennyvíziszapszárítási (hulladék 

előkezelés) technológiában történik vízhasználat. A technológiai vízfelhasználás – a szűrt víz 

újrahasznosítása mellett – a „GS-1” jelű iparivíz-kútból történik. A GEOSOL Kft. engedélyes részére a 

Halmajugra 07/130. hrsz-ú ingatlanon létesített iparivíz kút használatbavételére, üzemeltetésére és 
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fenntartására hatóságunk 35500/8677-9/2017.ált. számon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt, melyet 

35500/9800-2/2020.ált számú határozatában módosított. Az engedély 2022. január 31. napjáig hatályos. 

A G2 telephely ipari vízigényének kielégítésére, kisebb részben pedig a tüzivíz tározó töltésére szolgál. a 

vizsgálati eredmények alapján a kút vízminőségi állapota stabil, a mért értékek a földtani közeg és a 

felszín alatti víz védelméről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott 

határértékeket nem közelíti meg.  

A termék-előállítási technológiában szennyvíz nem képződik, csupán a szennyvíziszap szárítás során. A 

szennyvíziszap szárító berendezésekből távozó és leválasztott előtisztítandó, magas lebegőanyag 

tartalmú csurgalékvizeket a telephelyen, zárt csarnokban kezelik (flokkulálás, szűrés, ülepítés), majd a 4 

m
3
-es tisztított víz puffertárolóba vezetik. A kezelt vizeket a technológiába visszaforgatják. A 

technológiához nem szükséges (és az átvételi követelményeknek megfelelő) víz a tisztítottvíz-tározó 

túlfolyóján a szennyvízcsatornába, azon keresztül az MVM Mátra Energia Zrt. által üzemeltetett 

szennyvíztisztítóba távozik. A szennyvíztisztító felé távozó víz mintavételezése az épületen kívüli első 

aknaszemből vett folyadékminta laboratóriumi vizsgálatán keresztül valósulhat meg. A 2016-ban – az 

ekhe dokumentáció mellékleteként – benyújtott szennyvízbefogadó nyilatkozatban változtatás nem 

történt. Amennyiben az átvételi követelményeknek nem felelne meg a víz, azt a Fővárosi Csatornázási 

Műveknek (továbbiakban FCSM) adnák át, mint hulladék. A felülvizsgálati időszakban nem került 

átadásra hulladékvíz.  

A szociális egységekből származó kommunális szennyvíz csatornahálózaton keresztül az MVM Mátra 

Energia Zrt. kommunális szennyvíztisztító telepére kerül.  

A telephely szociális vízellátása az MVM Mátra Energia Zrt. vezetékes vízhálózatáról biztosított, önálló 

mérőórával rendelkezik 

A szennyvíziszap kezelő csarnok négy, a fogadó-feladó csarnok három oldalról zárt és 

tetőszerkezetekkel ellátottak, tehát a hulladékkezelés és az ideiglenes tárolás során csapadékvízzel való 

érintkezés kizárt.  

A telephely és környező területei az MVM Mátra Energia Zrt. tulajdonában vannak és a Keleti I. bánya 

területén helyezkednek el. A telep burkolt, beépített területein (~11376 m
2
) összegyűlő csapadékvíz 

hordalékfogó után a telephelyet övező nem burkolt területen (~14357 m
2
) szikkasztással kerül 

elvezetésre. Az el nem szikkasztott csapadékvíz a széntörő és a G2 telephely közötti területen már 

meglévő a Keleti I. bányához tartozó csapadékvíz elvezető árokrendszerbe jut, ahonnan továbbításra 

kerül a környező területekre. A hordalékfogók kavicságyazatba épültek, rácslefedéssel rendelkeznek. A 

csapadékvíz a szociális épületet övező területről a délnyugati irányban elhelyezkedő csapadékvíz 

elvezető árokba kerül bevezetésre. A szennyvíziszap szárító és a fogadófeladó csarnok közötti burkolt 

területekről származó csapadékvíz két, É-i irányban elhelyezkedő bevezetéssel rendelkezik a 

bányaterülethez tartozó csapadékvíz elvezető árok felé.  

A technológiából felszíni vagy felszín alatti vízbe történő kibocsátást nem végeznek.  

A G2 telephely az MVM Mátra Energia Zrt. tulajdonában álló ipari parki területen belül helyezkedik el, a 

telephelyi területet a GEOSOL Kft. bérli. A telephelyet is magában foglaló térségben az Erőmű a 

zagyterek üzemeltetésével összefüggésben felszín alatti vízmonitoring tevékenységet végez. A 

monitoring tevékenység alapján készített jelentésben foglaltak szerint a GEOSOL Kft. tevékenysége 

jellegéből adódóan megállapítható, hogy a telephelyen zajló tevékenység a felszín alatti vizek állapotára 

nem gyakorol hatást. A felszín alatti vizek jelenlegi állapotát a G2 telephely tágabb környezetében 

korábban folytatott tevékenységek határozzák meg.  
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Hatóságom nyilvántartása szerint a telephely területe, a Halmajugra 07/129. és 07/130. hrsz. ingatlanok 

vízbázis hidrogeológiai védőövezetét nem érintik. A telephely létesítményei nem helyezkednek el 

nagyvízi mederben, nem érintenek parti sávot.  

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink 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 felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2014. (VII.21.) Korm. rendelet; 

- a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 

szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet; 

- a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet alapján tettem. 

 

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

pontja, az 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

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

 

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § 

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

állapítja meg”. 

 

A Markazi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a tevékenység végzésével kapcsolatosan 

nyilatkozatot nem tett. 

 

A fentiek alapján, a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével Engedélyes részére, a Halmajugra 

07/130 hrsz. alatti (G2) telephelyen történő nem veszélyes hulladék hasznosítására (alternatív 

tüzelőanyag előállítás) – és az azt megelőző előkezelési tevékenységekre – vonatkozóan az egységes 

környezethasználati engedélyt megadtam. 

 

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 20/A. § (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével állapítottam 

meg. A kötelező felülvizsgálat időpontját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján írtam elő. 

 

A Khvr. 20/A. § (6) bekezdés szerint az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a 

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

rendelkezéseit (73-76.§) kell alkalmazni a Khvr.-ben foglaltakra is figyelemmel. 

 

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. 
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Jelen engedélybe a hulladék hasznosítási (alternatív tüzelőanyag előállítás) és hulladék előkezelési 

engedélyeket is belefoglaltam, tekintettel arra, hogy az érintett területen a Környezetvédelmi Hatóság 

hatáskörébe tartozó hulladékgazdálkodási szempontból engedélyköteles tevékenységet végeznek. 

 

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalat hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi 

idejét a Ht. 79.§ (1) 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. 

 

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. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

 

Kapják: ügyintézői utasítás szerint 
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