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tárgyában kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárást lezáró, előzetes vizsgálati eljárást lezáró
határozat módosítása

HATÁROZAT

I. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.) – továbbiakban Kérelmező –
megbízásából az UTB Envirotec Kft. által, az Eger városi szennyvíztisztító telep korszerűsítésére irányult
előzetes vizsgálati eljárást lezáró, HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú határozatot (a továbbiakban
alaphatározat) az alábbiak tekintetében módosítom:
Az alaphatározat rendelkező részének V. pontját törlöm és helyette az alábbiakat rögzítem:
a) A szennyvíztisztítási vonal fejlesztése tárgyában tervezett beruházások környezeti hatásvizsgálat
lefolytatása nélkül megkezdhetők, azokhoz környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó egyéb
engedély beszerzése nem szükséges. A fejlesztések alábbiakban történő megvalósításához
környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő:
 gépi rácsok cseréje
 meglévő előülepítők lefedése
 fényáteresztő járórácsok cseréje tömör lefedése
 B jelű akna lefedése
 fúvók cseréje
b) A szennyvíziszap hasznosítási technológiában az alábbiak kerülnek módosításra:
Az

egri

szennyvíztisztító

telepen

keletkező,

jelentős

mennyiségű
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szennyvíziszapok elősűrítése az előzőleg elképzelt 5%-os szárazanyag tartalom helyett 6%-os
szárazanyag tartalomra tervezett. Emiatt a biogáz üzem első műtárgyába, az anaerob rothasztóba
naponta betáplált iszap mennyisége 93 tonnára fog csökkenni, az elősűrítés során leválasztott
iszapvíz

pedig

a

szennyvíztisztítás
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Az

Eger
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szennyvíztelepekről beszállított iszapok várható átlagos szárazanyag tartalma magasabb lesz, mint
az előzetes vizsgálati dokumentációban szereplő érték, és a beszállított iszap hígítása a már
elősűrített iszap hozzáadásával történik.
A biogáz üzembe betáplált napi szennyvíziszap mennyiség csökkenése nem érinti a biogáz üzem
létesítményeinek előzőleg már megtervezett számát és méretét, és nem befolyásolja a gépészeti
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berendezések tervezett kapacitását sem, ahogyan a keletkező biogáz mennyisége, minősége és
kihasználható energiatartalma is azonos marad. A létesítményből kikerülő – a rothasztott
iszaptárolóból elvett szennyvíziszap térfogata, és ezzel a tömege fog csökkenni.

II. A módosítás a HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Az alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes.
Jelen határozat kizárólag a HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú alaphatározattal együtt érvényes.

III. Jelen eljárás 125 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Kérelmezőt terheli és általa
befizetésre került.

IV. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz
címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A
keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért
döntés közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani.

INDOKOLÁS
Eger Város Szennyvíztisztító Telep (3300 Eger, Kőlyuk út Hrsz.9841) technológiai fejlesztése tárgyában
a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)
kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú határozattal lezárásra
került.
A határozatban a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy
1. „a szennyvíztisztítási tevékenység fejlesztése kapcsán tervezett beruházások megvalósításához
jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem
merült fel, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.
2. az iszapvonalon tervezett fejlesztés kapcsán tervezett biogázüzem megvalósításához jelentős
környezeti hatás nem feltételezhető, környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült
fel,
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határozatom jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül”.
Kérelmező megbízásából az UTB Envirotec Kft. 2019. április 25. napján az Eger városi szennyvíztisztító
telep korszerűsítésére irányult előzetes vizsgálati eljárást lezáró HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú
határozat módosításának tárgyában a Környezetvédelmi Hatóság előtt eljárást kezdeményezett.
Kérelmében előadta, hogy a technológia műszaki tartalmában részben eltér az előzetes vizsgálati
dokumentációban feltüntetettektől. Előadta, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakhoz
képest

bekövetkezett

változtatások

miatt

meglátása

szerint

a

tevékenység

nem

egységes

környezethasználati engedély-köteles tevékenység.
Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvízelvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet) 1. számú
mellékletének
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szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése] felsorolásra
került. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 41. §
figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy kérelmező nem csatolta a
meghatalmazást, illetve az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg, a technológiában történő
módosítás leírása pedig nem tartalmazta kellő részletességgel a biogáz előállítás céljából hasznosítandó
szennyvíziszapok előzetes víztelenítésének eljárását. Megállapítottam, hogy a kérelmet teljes eljárásban
kell elbírálni, ezért HE-02/KVTO/2220-2/2019. számon függő hatályú döntést adtam ki. A Kérelmezőt a
HE-02/KVTO/02220-6/2019. számú végzésben hiánypótlásra szólítottam fel, melynek határidőben eleget
tett.
Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem
el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint
honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.
A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a nyilvánosság részéről
észrevétel nem érkezett.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII.29.) Korm. rend 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdésekre
vonatkozóan

megkértem

a

Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: Vízügyi hatóság),
mint az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását.
A Vízügyi Hatóság a 35500/4753/2019. ált. számú iratában a szakhatósági hozzájárulását - a
35500/6115-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak megtartása mellett - megadta.
A rendelkezésemre álló dokumentumok (kérelem és hiánypótlása, előzetes vizsgálati dokumentáció,
vízjogi engedélyezési tervdokumentáció) alapján megállapítottam, hogy a tervezett biogáz üzem
kiépítésre kerülő kapacitása a technológiai módosítással nem érintett, ezért a tevékenység változatlanul
egységes környezethasználati engedély köteles.
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: 314/2005 Korm. rendelet) 2. számú melléklet 5.3. pont c) alpontja
alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység a nem veszélyes hulladékok
kizárólag anaerob lebontással történő kezelése 100 tonna/nap kapacitáson felül.
A benyújtott dokumentumok alapján a biogáz előállítási technológiához kiépítésre kerülő fermentáló
3

3

medencék összes befogadó képessége 2 x 1300 m = 2600 m . Mivel a rothasztási folyamat átlagosan
3

20 napos tartózkodási időt igényel, a rothasztó medencék összes napi kapacitása 130 m -ben
határozható meg. A leírt technológiában hasznosítani kívánt 5-6%-os szárazanyag tartalmú
szennyvíziszapok térfogat – tömeg aránya a rendkívül magas víztartalom miatt 1:1. Ebből adódóan a
fermentáló medencék összes napi kapacitása: 130 tonna/nap.
A kapacitás meghatározása a műszaki gyakorlatban az adott technológia maximális befogadó
képességét, illetőleg egy adott termelő berendezés teljesítőképességének felső határát jelenti. Ennek
értelmében a jelen eljárásban megállapítottam, hogy a tervezett iszap-hasznosítási technológia
314/2005 Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. bekezdése figyelembevételével a 5.3. pont c) alpontja
hatálya alá tartozik.
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A rendelkezésemre álló adatok alapján a HE-02/KVTO/03674-22/2018. számú határozatot a rendelkező
részben foglaltaknak megfelelően módosítottam.
Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (2)
bekezdésében a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 67. § (1) bekezdése,
71. § (1) a) pontja, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 3-5. §-a bekezdése alapján
hoztam meg.
A határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésein alapul.
Az eljárási költséget a Kérelmező viseli. Hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve,
hogy az ügyintézési határidőt megtartotta. A függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak.
Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a
költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §
(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM
rendelet 5. § (3)(6) bekezdései, 1. számú mellékletének 37. pontja alapján a 35. pontja
figyelembevételével állapítottam meg, megfizetésének módjáról az FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény ( a továbbiakban: Ngtv. ) 2. §- a értelmében a kiemelt
jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket hirdetményi úton közli. A döntés
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A
döntés ellen az 116. § (4) bekezdés e) pontja alapján fellebbezésnek nincs helye. A döntés az Ákr. 82. §
(1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé.
A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. §
tartalmazza. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés e) pontja határozza meg. A keresetlevél
benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam. A közigazgatási per szabályairól a Kp.
és az Ngtv. 7. §-a rendelkezik. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)
9. § -a állapítja meg.
Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint
Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és
megbízásából:

Kelemen Zoltán
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint

